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I. ÚVOD  

Smrt. Odpradávna ji ctíme a zároveň se jí děsíme. Ve skrytu duše víme, že nahlížet na ni 

pouze v rovině biologické není správné. Nemůžeme ji redukovat na pouhou nevratnou zástavu 

všech funkcí organismu, jak praví jedna z definic. Smrt má přesah filozofický, spirituální i 

lidský. Postoj, jaký vůči ní lidstvo zaujímá, není univerzální v čase, v místě, ani napříč 

kulturami. Desetitisíce let pohřbíváme své mrtvé a právě způsob, jakým to děláme, reflektuje 

naše náboženské představy a vykresluje hodnoty společnosti. Na smrt milované osoby reagují 

rodiny, přátelé a sousedé strukturovanými vzorci chování. Způsob, jak nakládáme 

s nebožtíkovým tělem, stejně tak jako podoba procesu truchlení, jsou dány kulturním rámcem. 

Rituál spojený se smrtí má významnou vypovídající hodnotu o postojích a ideálech, které se 

předávají napříč generacemi. Pohřební rituál nám prozrazuje mnohé o lidských představách 

týkajících se bohů, duší, záhrobí, ale i o morálních hodnotách jednotlivců a celých společností.  

V minulosti byla smrt všudypřítomná, lidé se s ní setkávali na každém kroku. Na začátku 

19. století v českých zemích zemřela až třetina dětí do jednoho roku života. Úmrtí rodiček 

rozhodně nebylo vzácným jevem a dožít se vysokého věku bylo skutečně výsadou. Pro dnešní 

společnost však stáří není zdaleka tak vzácné. Pokroky v medicíně přispěly velkou měrou k 

tomu, že dětská úmrtnost je minimální, maminky porod potomka téměř vždy přežijí a relativně 

vysokého věku se dožívá většina z nás. Kontakt se smrtí se posunul s radikální proměnou 

věkové struktury umírajících. Nezměnilo se však pouze to, kdy umíráme, ale i kde umíráme. 

Poslední výdech v kruhu rodinném a doma, kde to máme rádi, začíná být zbožným přáním. 

Nejčastěji se dnes umírá v nemocnicích a hospicích. Často v osamění nebo pouze za 

přítomnosti nemocničního personálu. To okouzlení pokročilou medicínou, od které podvědomě 

čekáme zázraky a záchranu na poslední chvíli, proměnilo smrt v ČR do značné míry 

v institucionalizovanou událost.  

Není tedy divu, že v současné době se ze smrti stává jakési moderní tabu. Žijeme ve světě, 

z kterého je smrt vyhoštěna. Nevidíme ji, nemluvíme o ní. Mnozí z nás ji vnímají jako zlou, ba 

přímo odpornou. Jenže jak se můžeme stavět odpovědně k životu, když vytěsňujeme jeho 

konec? Jan Amos Komenský kdysi napsal, že úkolem všech křesťanských náboženství je 

příprava člověka na smrt. Tisíciletá náboženská tradice se této úlohy zhostila mistrně. Jenže 

otázka Boží existence a revoluční zpochybnění náboženství jako takového uvrhly společnost 

do existenciální krize. Svět ztrácí víru a sekularizovaná společnost se tak potýká díky své 

racionalizaci s problémem přijetí smrti. Rozpolcenost dnešní doby mezi vírou a její absencí je 
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velmi nešťastná. Pochybovačnost, nejistota, názorové bytí „někde mezi“ strach ze smrti 

posiluje. Bez hlubokého přesvědčení o neexistenci Boha, či naopak bez zvnitřnělé hluboké víry, 

se čelí daleko hůře nevyhnutelnému konci životní poutě. 

Osvícenská filozofie, věda a její vzrůstající význam, obrácení se k pozemskému životu, 

komunistická ideologie. To vše vedlo k radikální proměně lidských hodnot. Představy o 

posmrtném životě se mění a s nimi i pohřební rituál. V českém prostředí byla smrt do 20. století 

silně ritualizovaná veřejná událost. Pohřební obřady byly spjaty s řadou rituálních úkonů, které 

byly určeny nejen nebožtíkům, ale i pozůstalým. V krátkém dvacátém století začaly nabývat 

zcela odlišného charakteru a po 2. světové válce se proměnily zcela programově. Počty 

církevních obřadů během dalších dekád postupně klesaly na úkor obřadů občanských, výrazně 

rostly počty kremací a snižovaly se počty pohřbení do země. Některé pohřební rituály a tradice 

se začínají z pohřební praxe postupně vytrácet. 

„A přitom právě pohřebním rituálem každá lidská kultura smrt „zvládala“, dávala jí 

místo a řád, uklidňovala umírající i pozůstalé pevnou tradicí.“ (Lutovský, 1996, s. 73) 

Motivačním prvkem v procesu výběru námětu bakalářské práce byla nepochybně osobní 

zkušenost a konfrontace se smrtí blízkého v adolescentním věku. Domnívám se, že okleštěný 

přechodový rituály a skutečnost, že společensky akceptovaná rozloučení s bližním jsou často 

limitována play listem o čtyřech skladbách, mohou přispívat k patologickému průběhu 

truchlení. Světová zdravotní organizace (WHO) vydala 11. revizi mezinárodní klasifikaci 

nemocí, kde představila novou psychiatrickou diagnózu – Prolonged Grief Disorder (PGD). 1 

Jsem přesvědčena o tom, že nesnáze s přijímáním smrti jako něčeho přirozeného má významný 

interdisciplinární přesah a negativní vliv na celou moderní společnost. 

V první kapitole teoretické části práce nejprve pojednáme o rituálu a mýtu jako dvou 

ústředních složkách náboženské praxe. Letmo se podíváme na různé teorie týkající se rituálu a 

na jejich klasifikaci. Studiu přechodových rituálů se věnoval Arnold Van Gennep. Na jeho 

 
1 Během uplynulých dvou desetiletí se rozšířilo povědomí o zřetelné duševní poruše, kdy prodloužené a intenzivní 
truchlení, které přetrvává minimálně 6 měsíců po ztrátě milované osoby, zasahuje do kvality života pozůstalého. 
Ve světle přesvědčivých důkazu tak psychiatři na scéně přivítaly novou diagnózu, a to PGD (Prolonged Grief 
Disorder, česky „prodloužené truchlení“), alternativně nazývanou jako CG (Complicated Grief, česky 
„komplikované truchlení“). Zdá se, že oba koncepty označují jedinou poruchu vyznačující se intenzivním 
prožíváním smutku ve spojitosti se smrtí blízké osoby. Určitý rozkol však mezi oběma pojmy nastal. Sémantická 
rozdílnost se točí kolem jedné otázky: „Je truchlení normální?“ U PGD je patologie v časovém průběhu, nikoli 
v symptomech samotných. U CG je chorobnost připisována jiným faktorům než samotnému zármutku, a to např. 
depresi nebo traumatu souvisejícím s úmrtím, které zasahují do jinak normálního prožívání smutku v souvislosti 
se ztrátou blízkého. 
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trojfázové schéma se podíváme blíže v jedné z podkapitol. Způsob, jakým probíhá poslední 

rozloučení se zesnulým, nám prozradí mnohé. V současnosti nejběžnější způsoby nakládání 

s těly zesnulých jsou inhumace a kremace. Ostatky jsou následně uloženy do hrobů, urnových 

hrobů, popřípadě do kolumbárií či rozptýlené nebo vsypané na pietní loučky. Jenže i to se může 

s další generací změnit. Nejnovější funerální trendy spočívají v návratu k přírodě, nebo naopak 

v užití moderních technologií. Například v pražských Ďáblicích roste „les vzpomínek“, který 

je založen na principu ukládání zemřelých ke kořenům stromů. Pohřbívání zítřka může mít však 

i podobu více futuristickou, a to od instalace aplikace pro administraci skleněného lístku na 

vzpomínkovém stromu až po kryomaci či zkapalnění. 

V další kapitole nahlédneme do pohřebního rituálu z perspektivy křesťanů, židů, muslimů 

a Romů. Průběh významného přechodového rituálu reflektuje odlišné náboženské představy a 

místní zvyklosti. Pohanské zvyky Slovanů utlačilo křesťanství, které na základě věroučného 

hlediska vytvořilo nový pohřební rituál na našem území. Funerální praxe muslimů a židů se 

samozřejmě od křesťanské liší. V této části se podíváme i na její průběh. Romové mají velmi 

zajímavý, bohatý a do dnes živý pohřební rituál. Romským zvyklostem jsme věnovali celou 

další podkapitolu. Podíváme se i na vznik kremačního hnutí a fenomén, který ve 20. století 

vystřídal trend pohřbívání do hrobu.  

Jelikož sledujeme průběh pohřebního rituálu v Litoměřicích, tak je na místě zmínit něco 

málo o jejich vzniku a jejich historii. Povíme si o jejich prvním osídlení, urbanizaci ve 13. 

století, o jejich dalším rozkvětu a pádu. Město získalo řadu privilegií, a tak ve středověku nabylo 

na významu. Především díky obchodu. Bohužel si prošlo i řadou válečných konfliktů a 

morových epidemií. Kromě toho zažilo i dva velké požáry, díky kterým byly Litoměřice 

přestavěny do nových slohů. Ve třetí kapitole se taktéž podíváme na známá stará pohřebiště, 

kde archeologické nálezy dokumentují starší pohanské zvyky. Zaměříme se i na pozdější 

křesťanské hřbitovy v blízkosti kostelů, kterých byla uvnitř města do roku 1784 celá řada. Josef 

II. nařídil dvorským dekretem zákaz pohřbívání kolem kostela a budování nových hřbitovů 

přesunul mimo město. A tak vznikl v roce 1790 současný městský hřbitov v Litoměřicích, jehož 

letitým správcem je pan Pavel Lolo.  

Cílem praktické části bylo najít stopy starých rituálů v současném posledním rozloučení 

v Litoměřicích. Vzhledem k tomu, že je pro práci důležité hlubší porozumění sociálnímu 

kontextu a zachycení toho, jak jednotliví účastníci interpretují své vzpomínky a zkušenosti, 

byly zvoleny kvalitativní metody výzkumu. Funerální zvyky, které byly účastníky výzkumu 
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zmíněny, jsem chronologicky rozřadila do logických celků a mapovala dnešní průběh 

významného přechodového rituálu. Hledala jsem ve výpovědích praktiky, které si dokázaly 

obhájit své místo i v moderní době, ačkoliv byly běžné hlavně v 18., 19. a 20. století. Při hlubší 

analýze jsem pak pozorovala odlišnosti v rodinných zvycích při doprovázení umírajícího, 

přípravě nebožtíkova těla a v samotném průběhu posledního rozloučení. Současně jsem našla i 

několik rituálů souvisejících s pohřbíváním v Litoměřicích, ke kterým se čas chová zatím 

přívětivě a statečně odolávají zapomnění.  
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II. FENOMÉN RITUÁLU A SMRTI 

2.1. Teorie rituálu 

Pokud se chceme zabývat pohřbem a rituálem, musíme si nejprve přichystat půdu a 

seznámit se s teoretickými koncepty. Ústřední součástí náboženské praxe jsou mýtus a rituál. 

Pojem mýtus pochází z řečtiny a znamená "slovo" nebo "řeč". Chápání mýtu archaickým a 

moderním člověkem se pochopitelně liší. Tehdy byl mýtus každodenním chlebem vysvětlující 

realitu okolního světa. O mýtu se nepochybovalo, byl zjeven lidem samotnými bohy. Dnes 

mnozí považují mýtus za něco překonaného a dochází k posunu od původního významu. Za 

mýtické se často považují ty představy, které byly vyvráceny. Ať už se jedná o strukturu 

sluneční soustavy, vývoj člověka, ale i takové věci, které jsou pro člověka stále transcendentní 

a věda je neumí vysvětlit. Mýtus chápeme jako vyprávění předávané z generace na generaci se 

sakrálním obsahem. K mýtům chybně přistupujeme jako k bájím, pověstem nebo legendám a 

náboženský charakter je právě to, co ho v našich očích odlišuje od obyčejné "pohádky".  

Původ slova rituál pochází ze sanskrtu a označuje to, co je shodné s řádem. Taktéž 

význam slova rituál se historicky posunul. Najít obecně platnou vědeckou definici nebude 

možné. Způsoby, jak na rituál nahlížet, jsou přinejmenším dva. Z laického hlediska se dá 

chápat jako něco, co se často a pravidelně opakuje. Mohou to být každodenní činnosti jako 

čištění zubů, pití ranní kávy nebo zapálení cigaretky ke sklence vína. Takové činnosti jsou 

vzhledem k častému opakování vykonávané téměř automaticky, ale nehledáme v nich žádný 

hluboký význam. Odlišně chápaný je rituál spojený s kulty a náboženstvím. Takový rituál má 

za úkol spojit zúčastněné s posvátnem. Marcel Mauss (1999) považuje právě sakralizaci za 

jeden z hlavních společných rysů rituálů. Podle něj je rituál obřadný vnější projev víry. 

V křesťanství jsou to především svátosti, tedy úkony se symbolickým významem jako jsou 

křest, eucharistie nebo biřmování. Ustálená soustava křesťanských rituálů se nazývá ritus. 

Mezi mýtem a rituálem existuje dle řady religionistů a antropologů velmi zajímavý 

vztah, a právě ten se stal předmětem jejich zájmu. Vznikl mýtus z rituálu nebo to byl rituál, 

který stvořil mýtus? Je možné, že se navzájem nepodmiňují? Jedna z teorií, kterou zastával 

například Edward Burnett Tylor (1897), tvrdí, že existence mýtu podmiňuje rituál. Mýtus 

snažící se vysvětlit věci, kterým přišla na zoubek až moderní věda, stvořil rituál jako kontrolní 

nástroj a součást náboženské praxe. Opačnou teorii spočívající v myšlence, že mýtus vznikl 

z rituálu, zastával například James Frazer (1977). Ten považoval vznik mýtu za důsledek 
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ospravedlnění užívaní magických rituálů a za hledání mocných neviditelných bytostí za 

oponou ve chvíli, kdy člověk ztrácel víru. Ať už upřednostňujeme tu či onu teorii, jisté je jedno. 

Tyto otázky vykřesaly diskusi, která pak přesáhla i oblast samotného náboženství a přinesla 

řadu zajímavých teorií. 

Další výzkum rituálu byl podmíněn konfliktem mezi intelektualisty a symbolisty. 

Intelektualisté, kteří vycházejí především z Tylorova pojetí mýtu a rituálu, smýšlí o 

náboženství jako o nástroji, jehož prostřednictvím lze vysvětlit vesmírné dění. Bůh nám dal 

slunce, abychom měli teplo a světlo. Mezi ně patřil například i rumunský religionista Mircea 

Eliade (1993), který kosmologické události vysvětluje mýty, jak vznikl svět, bohové a lidé. 

Archaický člověk měl potřebu být s posvátnem v kontaktu, moderní naopak desakralizuje vše 

kolem sebe, ale stále v sobě nese „dědictví“ po svém nábožensky založeném předku. Rituál je 

podle něj novým uskutečněním prvopočátečního mýtu. Symbolisté navazující na Durkheima 

stojí v opozici. Tvrdí, že náboženství je symbolický jazyk, který vyslovuje výroky o 

společenském řádu. Zaměřují se na výrazovou i objasňující stránku rituálu. Představitelem je 

například Clifford Geertz, který zkoumal kohoutí zápasy na Bali. Přes vládní zákazy se stále 

těší oblibě. Možná si udržují popularitu právě díky těmto restrikcím. Rituál se řídí přesně 

danými pravidly, která určují vývoj zápasu. Zdejší muži tak nepřímo bojují prostřednictvím 

svých extrémně opečovávaných kohoutů, kteří symbolizují samotné mužství jejich majitelů. 

„V kohoutích zápasech si muž na Bali utváří a objevuje svůj temperament a zároveň 

rozpoložení své společnosti.“ (Geertz, 2000, s. 451) 

Další definici nám přidává Turner (Bowie, 2008, s. 149), který se zabýval především 

funkčním srovnáním rituálu. „Předepsané formální chování pro příležitosti neodkázané na 

technickou rutinu; odkazuje na víru v mystické (nebo neempirické) bytosti či síly pokládané za 

první a poslední příčiny všech účinků.“ Turner rozpracovává koncept rituálů a vysvětluje ho 

jako univerzální nástroj sociální změny, dynamiky a vývoje. Nenahlíží na něj jako na 

prostředek sloužící k udržování společenské stability a nehybnosti, ale jako na nástroj, který 

formuje nový řád. Nejistota během fáze communitas jakožto chaotického přechodového 

období celé společnosti je hybným prvkem, který udává změny (Turner, 2004). 2  

Slavný antropolog Arnold Van Gennep uvádí ve své knize Přechodové rituály (1997) 

teorii, která byla v jeho době obecně uznávanou. Zmiňuje šest různých kategorií sloužících ke 

 
2 Communitas je přechodové období společnosti, ve které neplatí žádná pravidla a jedinci ztrácejí svoje 
hierarchické pozice a tvoří homogenní masu sobě rovných. Jde o posvátné období. 
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klasifikaci rituálu.3 Pod Frazerovým vlivem je Gennep (1997, s.14) dělí na sympatetické a 

kontaktní. Sympatetické rituály jsou založeny na „víře v působení podobného na podobné, 

opaku na opak, nádoby na obsah a naopak, části na celek a naopak, napodobeniny na skutečný 

předmět nebo bytost a naopak, slova na čin.“ Kontaktní rituály se zakládají na materiálnosti a 

přenosnosti vrozených nebo získaných vlastností dotykem nebo na dálku. Rituály lze také 

rozdělit podle jejich způsobu působení na přímé a nepřímé. Přímé rituály mají okamžitou 

účinnost. Příkladem je například prokletí. Nepřímý rituál představuje jakýsi počáteční úder, 

chceme-li impulz, který uvede do pohybu autonomní sílu (například božstvo nebo démony), 

která následně zasáhne v zájmu toho, kdo rituál provedl. Gennep dále rozlišuje 

obřady pozitivní a negativní. Pozitivní obřady se snaží dosáhnout nějakého efektu, negativní 

se snaží nějakému efektu vyhnout. Negativní rituál lze vnímat jako tabu tvořící protiváhu 

k rituálům pozitivním. To je mimochodem velmi zajímavá kategorie. Proč neoslavujeme 

dívčinu první menstruaci nebo chlapcovu první poluci?  

Van Gennep upozorňuje, že když se budeme konkrétní rituály snažit do těchto tříd 

zařadit, zjistíme, že neexistují čisté typy. Vždy jde spíše o relativní poměr jednotlivých složek. 

„Všechny tyto rituály, které mají svůj zvláštní a reálný cíl, zde existují vedle rituálů 

přechodových nebo se s nimi kombinují, a to někdy tak úzce, že se neví, zda je určitý detailní 

rituál vlastně rituálem ochranným nebo rituálem odlučovacím. Tento problém vzniká mimo 

jiné u různých forem takzvaných očistných rituálů, které mohou být pouhým zrušením tabu, a 

tedy jen odnímat nečistou vlastnost, nebo mohou být skutečně aktivními rituály, které dodávají 

vlastnost čistoty.“ (Gennep, 1997, s. 20) 

2.2. Arnold van Gennep a přechodový rituál  

Pro naší moderní společnost je příznačné dělení na věci profánní a věci posvátné. Na 

společnost laickou a společnost náboženskou. Vztahy mezi těmito dvěma světy se vyvíjely a 

proměňovaly v čase, ale jejich oddělování má celoevropský charakter. Hranice jsou však i od 

toho, aby se přecházely. Proto jsou způsoby, pomocí kterých se můžeme pohybovat „mezi“ 

světy, někde na „pomezí“. Díky rituálu může člověk za určitých podmínek procházet různými 

stádii a důležitými etapami života. Výrazná změna v životě jedince má přesah do obou aspektů 

 
3 Gennepův (1997, s. 16) poslední zvláštní typ dělení, který zde neuvádím, pohlíží na rituály z hlediska předmětu 
víry. Dělí je na dynamistické a animalistické. Animistický rituál funguje na základě vztahu k něčemu, ať už je to 
božstvo nebo mocná síla, dynamistický rituál se vztahuje k neosobnímu základu a věci se tak prostě dějí samy od 
sebe. 
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našeho bytí. Třeba takový sňatek. Tento přechodový rituál sebou přináší výzvy, s kterými se 

musíme vypořádat po stránce náboženské i laické.  

Autor teorie připodobnil společnost k domu s lidmi, kteří se pohybují přes prahy z 

místnosti do místnosti. Latinské slovo pro práh je limen. Přenášení nevěsty přes práh najednou 

dostává hluboký rituální význam. Ve své knize Antická obec se zmiňuje Fustel de Coulanges 

(1998) o části rituálu, kdy je nevěsta doprovázena v slavnostním průvodu ženichem nebo 

heroldy do budoucího domova, kde je rituálně přenesena přes práh. Ač už nechápeme původní 

význam rituálu jako odloučení se od původního rodinného kultu a přechodu ke kultu manžela, 

tak je součástí moderní svatby i dnes. První rituální fáze je podle Gennepa fází preliminální, a 

jak už bylo zmíněno výše, je spojena s rituály odluky. Jeho takzvaná liminální fáze zahrnuje 

přechodové období s rituály pomezními.4 Třetí fázi označuje Gennep jako postliminální. Je to 

tedy ta, kdy dochází k přijetí či opětovnému začlenění „nového“ jedince do společnosti skrze 

rituály sloučení. Jinak řečeno se jedná o přijetí člověka, jehož sociální status prošel změnou. 

Přechod od jednoho stádia do druhého doprovází jednotlivé obřadní sekvence. Vnitřní 

mechanismus těchto sekvencí je dle Van Gennepa to, oč tu běží. Přílišný zájem pouze o vnější 

projev rituálu není ta správná cesta k pochopení věcí. 

Van Gennep chce ve svých rozborech hmotného přechodu zdůraznit myšlenku, že fázi 

přechodových obřadů, kterou nazývá pomezím, odpovídá často i nějaká hmotná rekvizita 

obřadu. Přechodové rituály vymezují prostor. Hranice dle Gennepa byly, a pro mnohé národy 

ještě jsou, něčím posvátným. Však si vzpomeňme na antické obřadní vyznačování hranic 

vyoráním brázdy. Gennep přichází s myšlenkou, že mezi různými prostory se nacházejí 

neutrální zóny, které nazývá pomezím. Ten, kdo je na pomezí, se pohybuje mezi dvěma světy, 

a to na nejrůznějších úrovních. Ať už na úrovni celé teorie nebo v rámci jednoho domu. Při 

vstupu do tohoto prostoru dochází k oddělení od světa, který necháváme za zády, provedení 

pomezních rituálů, a nakonec provedení obřadního začlenění do světa nového. 

Trojí struktura přechodového rituálu dle van Gennepa je pokládána za základní strukturu. 

Pomocí rituálů se řeší základní dilemata lidské existence jako stabilita, růst a plodnost, 

smrtelnost či nesmrtelnost. V možnostech rituálu je měnit lidi a situace. Pomocí symbolů a 

posvátných předmětů, se kterými se během rituálu manipuluje, se zvyšuje účinek předávaného 

poselství. Rituály nejsou jen jakýmsi vedlejším projevem náboženských chování, ale mohou 

 
4 Na ty se mimochodem soustředil právě Turner (2004), který z Gennepova dělení vycházel. 
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sloužit i k ovládání, rozvracení či naopak stabilizaci, rozšíření, anebo i k terorizování 

jednotlivců či skupin. 

Aby vzniklo nové já, musí staré já rituálně zemřít. Často přechodový rituál vyžaduje 

odloučení se od svých blízkých, svého postavení, známého prostoru nebo setkání se se 

skutečnou nebo symbolickou agresí související se začátkem rituálu. Nemusíme brouzdat 

žádnými exotickými vodami, abychom mohli zmíněné demonstrovat na příkladu. Stačí si 

vzpomenout na text písně „Když mě brali za vojáka“ od Jaromíra Nohavici. Tímto rituálem 

oholení hlavy vstoupí budoucí vojáci do "meziobdobí", kdy je potlačena jejich stará identita a 

připravují se na přijetí budoucí role. Třetí etapa zahrnuje opětovné zapojení do společnosti, a 

to s novým postavením a identitou, možná s novým jménem nebo ošacením a téměř jistě s 

novými způsoby chování s odpovídajícími právy a povinnostmi.  

Pohřební rituály řadil Gennep mezi přechodové, a i tady pozoroval trojfázovou strukturu. 

Podle něj se mohou lišit přímo uvnitř jednoho národa, což záleží na několikerých 

protichůdných a vzájemně se proplétajících pojetí záhrobí. Během studií pohřebních rituálů 

však poukázal i na odlišnosti závisející na věku, společenském statusu, pohlaví či národnosti. 

Jednotlivé fáze pohřebních rituálů se netýkají pouze pozůstalých, u nichž se přechod projevuje 

opětovným začleněním do společnosti po pomezním období, ale i mrtvých, kteří podle 

náboženských představ přešli na onen svět. Při přechodových rituálech se změna může týkat 

více členů společnosti. Po smrti hlavy rodiny nabývá nové role nejen čerstvá vdova, ale 

například i syn, který přebírá starost o rodinu. Celá řada pozůstalých se musí najednou 

vyrovnat s novým společenským statusem.  

„Osudný a tajemný protiklad života a smrti, mysterium záhrobí, úvahy o posmrtném 

životě, o existenci duše ..., to vše zapříčinilo, že pohřební obřady, tedy poslední rozloučení s 

mrtvým člověkem a zacházení s jeho tělem, patřily a dodnes patří ve většině lidských 

společenství k nejsložitějším procesům.“ (Lutovský, 1996, s. 71)  

U pohřebních obřadů vykonávaly odlučovací rituály především ženy. Ty zpravidla 

omývaly tělo mrtvého, pomazaly ho a celkově zesnulého připravily k samotnému pohřbu. K 

odlučovacím rituálům patří třeba i uložení mrtvého do rakve nebo pohřební průvod. Jako stav 

někde „na pomezí“ můžeme vnímat vystavení těla. Na zesnulého se můžeme dívat i dnes, a to 

ve vyhrazenou chvíli před samotným obřadem. Pro pozůstalé v meziobdobí je typický stav 

smutku, který se může vyznačovat souborem určitých tabu či izolací od společnosti. Délka 

tohoto období se může odlišovat podle zvyků té které společnosti, a to v závislosti na mnohých 
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faktorech. V určitých případech je například „pomezní období živých protiváhou pomezního 

období zemřelého, jelikož ukončení smutku se někdy časově shoduje s přijetím zemřelého do 

světa mrtvých.“ (Gennep, 1997, s. 137) 

Jako přijímací rituály pozůstalých do společnosti pak mohou sloužit různé hostiny po 

pohřbu a vzpomínkové slavnosti, které se často konají až po období smutku, přičemž jejich 

cílem je „navázat mezi všemi příslušníky skupiny pozůstalých a někdy i nebožtíkem pouto, které 

bylo smrtí jednoho z článků rozbito.“ (Gennep, 1997, s. 151) Přijímací rituály nebožtíka na 

onen svět se různí. U katolíků například hraje velmi důležitou roli poslední pomazání, které 

mělo dle křesťanských představ pomáhat v putování duše a bylo nutným předpokladem ke 

spasení.5 Přechodový rituál je zakončen přijetím nových rolí. Van Gennepova teorie byla 

postavena tak, aby popisovala vzorce života v tradičních společnostech, které jsou často 

označované za primitivní. Jde o komunity s relativně malým počtem členů a intenzivním 

osobním kontaktem. V takovém prostředí není tedy problém uznat změnu postavení a identity 

jednotlivce po ukončení přechodového rituálu. V moderní společnosti je situace dle řady 

odborníků složitější. Má se za to, že se již nestaráme o řádný průběh přechodových rituálů. 

Bohužel se tato skutečnost odráží i v chorobném strachu ze smrti a v revizích psychiatrických 

diagnóz. Člověk se ve svém zármutku ztrácí a nedokáže se identifikovat s novou rolí, novým 

řádem.  

2.3. Proměny pohřbívání 

Způsoby odstraňování těl zemřelých se v průběhu dějin kupodivu změnily jen málo. 

Společným rysem byla proměna tělesných ostatků pomocí živlů – země, vzduchu, vody a ohně 

(Doskočil, 2017). V Evropě se historicky zformovaly dva základní způsoby pohřbívání. Tlecí 

proces po uložení těla do hrobu nazýváme inhumací. O kremaci mluvíme, pokud tělo bylo 

spáleno na hranici, v jámě nebo v peci, a zpopelněné ostatky následně uloženy v uzavřené 

nádobě (nebo rozptýleny) na pietní místo. Oba vykrystalizované způsoby pohřbívání lidstvo 

provázejí od pradávna. Archeologické nálezy dokládají pohřby mrtvých těl do země již od 

starší doby kamenné, stejně tak jako pohřby žehem. V průběhu dějin můžeme sledovat střídavě 

rostoucí a klesající oblibu pohřbů formou ukládání do země nebo formou kremace. Volba, zda 

tělo nebožtíka spálit či inhumovat, nebývala historicky zas takovým oříškem. Pohřební 

praktiky jsou obvykle spjaty s dlouhou tradicí a funerální zvyklostí, jejíž původní význam 

 
5 V současnosti se již nepoužívá pojem „poslední pomazání“, nýbrž tzv. „svátost nemocných“.  
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nemusí být jasný ani samotným účastníkům pohřebního rituálů. Jsme zvyklí dělat věci tak či 

onak, protože si pamatujeme, že tomu tak bylo vždycky, a tudíž to musí být správně. To je 

tradiční morálka. Naše skutky jsou odůvodněny minulými praktikami.  

Přesto se pohřební zvyklosti mění. Nicméně každý odklon od tradice musí být patřičně 

ospravedlněn, vysvětlen, diskutován a vyjednáván. Změny, kdy společnost začala 

upřednostňovat konkrétní způsob pohřbívání, tedy buď inhumaci nebo kremaci, reflektovaly 

současný vztah k víře v neformálním slova smyslu. Nešlo o změny v oficiálním náboženství, 

jako spíše o myšlenkový posun v dobovém nahlížení na tělo, smrt a posmrtný život. 

Koexistence inhumace a kremace zanikla v 8. století, kdy do Evropy vítězně zaťalo drápy 

křesťanství. Dodejme, že pěkně hluboko. Pohanští Slovani praktikovali původně pohřeb 

žehem. Jenže v období raného středověku, kdy se na troskách antické civilizace rodila 

s přispěním barbarských národů křesťanská společnost, se situace radikálně mění. 

Z věroučných důvodů odmítlo křesťanství žeh a pěkných pár století udávalo jasný trend. 

Minimálně do 16. století nikdo ani nepřemýšlel o jiným způsobu nakládání s těly zemřelých 

než uložením do země.  

Křesťanská církev spolu s ustálenými pohanskými prvky utvářely v české lidové kultuře 

základní podobu pohřebního rituálu až do 19. století. Převrat přichází s osvícenstvím, 

sekularizací a událostmi 20. století. Tisíce obětí obou válek v Evropě mělo za následek 

rozšíření trendu kremace jako způsobu pohřbívání lidských ostatků. Po první světové válce, 

v roce 1919, byla na našem území oficiálně povolena. Katolická církev však na tuto alternativu 

přistoupila až mnohem později a přijala ji až v roce 1962. Do té doby o kremaci smýšlela jako 

o projevu sekularizace a návratu k pohanství. Totalitní komunistický režim byl podle Daviese 

(2007) zdrojem nových pohřebních rituálů s podporou kremace, které pochopitelně 

nevycházely z křesťanských představ, ale naopak reflektovaly odklon od tradičních církevních 

obřadů.  

Převrat 20. století ve způsobu pohřbívání na našem území je zřetelný. Dnes je Česká 

republika kremační velmoc.6 V současné době volí pozůstalí v drtivé většině pohřeb žehem. 

Pohřbívání do země je upřednostněno na Moravě, kde je stále zakořeněná silná náboženská 

tradice, která funguje jako hlavní faktor určující míru kremace na regionální úrovni. Nicméně 

na lokální úrovni nemusí praxe odpovídat náboženské situaci. Významný rozdíl můžeme najít 

 
6 V Česku je 27 krematorií, tedy nejvíc na počet obyvatel na světě. První české krematorium postavili v roce 1916 
v Liberci. 
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i v rámci venkovského a městského prostředí, kdy je míra upřednostnění kremace podstatně 

vyšší ve velkých městech. Na venkově se stále drží tradice poměrně vysoké a aktivní účasti na 

posledním rozloučení. V současné době je trend pohřbu bez obřadu výrazný hlavně v 

anonymizovaných velkoměstech. To, co bylo pro starší generace nemyslitelné, je dnes tvrdou 

realitou. Fenomén pohřbu bez obřadu má rostoucí tendence. Přitom právě samotné rozloučení 

hraje tak důležitou roli pro správný průběh truchlícího procesu. Musíme se ptát, co nás vede 

k tomu, abychom nadále pohřební rituál oklešťovali? Proč chceme smrt „oholit“ až na kost? 

Je to ekonomická volba? Je to reakce na okázalost komunistických obřadů? Nebo chceme smrt 

opravdu vytěsnit z našich životů?  

2.4. Nové funerální trendy 

V této práci nesmí být opomenuty současné inovace a novinky ve způsobu pohřbívání. 

Zelenou v České republice dostal přírodní pohřeb. Odpor k tradičním rituálům se promítl 

v současném trendu pohřbívání zpopelněných ostatků svých blízkých do půdy ke kořenům 

stromů v rozložitelných urnách nebo dřevěných obřadních mísách. První vzpomínkový les byl 

založen v roce 2014 v Ďáblicích. Jde o společný projekt Správy pražských hřbitovů a 

organizace Ke kořenům. Úcta k zemřelým se zde snoubí s úctou k přírodě. Jména zesnulých 

jsou napsána na malých cedulkách přidělaných ke kmenu stromu. Jedná se o velmi 

ekologickou a finančně přijatelnou alternativu pro ty, kterým nesedí konvenční a uniformní 

poslední rozloučení v obřadní síni. V současné době se realizuje projekt Zahrada vzpomínek a 

originální myšlenkou se začala inspirovat i další města v ČR i na Slovensku.7 Možná stojíme 

u zrodu pohřebního rituálu příštích generací.  

Ve vodě rozložitelná urna, bambusová urna či schránka na popel, z níž vyroste strom  

jsou žhavou novinkou na trhu. V ČR se zatím tento trend nerozšířil, ale dá se předpokládat, že 

je to jen otázka času. Všechno, co má nálepku „eco-friendly“, je dnes moderní. V zahraničních 

funerálních trendech můžeme najít nejen touhu návratu k přírodě, odkud člověk vzešel, ale i 

technologické novinky v oblasti nakládání s ostatky zesnulých.  

Kryomace se provádí tak, že je tělo nebožtíka nejprve zamrazeno na -18 °C, dále vloženo 

do tekutého dusíku (-196 °C), roztříštěno na prach pomocí vibrační desky, a konečně zbaveno 

vody a kovů ve vakuové komoře. Vzniklý organický prach je posléze v rozložitelné nádobě 

uložen do země, a to 30-50 cm hluboko, kde se díky aerobnímu rozkladu do 18 měsíců finálně 

 
7 „Ekofunebráctví“ se projektuje i v Brně. Údolí vzpomínek bylo otevřeno v červnu letošního roku (2020).  
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rozloží. Jisté výhody jsou v rychlosti tlecího procesu, prostorové úspornosti a třetinovém 

znečištění ovzduší oxidem uhelnatým. V ČR se kryomaci staví zákonné překážky v podobě 

minimální hloubky uložení (1,5 m) a minimální tlecí doby (10 let). Zahraničnímu zájmu se těší 

i „zkapalnění“ těla. Jedná se v podstatě o alkalickou hydrolýzu, kdy za procesu při teplotě 90 

°C, a to pod vysokým tlakem a současně za působení hydroxidu draselného a vody, vzniká ve 

speciální uzavřené nádobě zelenohnědá tekutina bohatá na živiny. Jde o proces energeticky 

méně náročný a poměrně šetrný k životnímu prostředí, nicméně k přijetí do současné 

pohřebnické praxe v ČR vede cesta dlouhá a trnitá. 

Trendem, se kterým se pomalu ale jistě můžeme setkat i v ČR, jsou vzpomínkové šperky 

z popelu milovaných. Finančně méně nákladnou variantou je vsypání malého množství popelu 

do speciálně tvarovaných šperků. Další možností je vyrobení unikátního diamantu z uhlíku, 

který vzniká jako konečný produkt kremace. Cena takového kamínku se dokáže vyšplhat velmi 

vysoko. Velmi zajímavý je strom vzpomínek s křišťálovými lístky, jehož součástí je podzemní 

kolumbárium. Umělečtí skláři snoubí české řemeslo s moderní technologií a vytváří revoluční 

místo pro věčný odpočinek. Křišťálový strom je plně interaktivní, na webovém rozhraní nebo 

v aplikaci mohou pozůstalí upravovat životopis, přidávat fotky nebo nahrát parte na úrovni 

konkrétních listů. K administraci celého stromu má oprávnění správce hřbitova, případně 

pohřební služba. Na lístkách je zlatě gravírované jméno a obsahují malou část kremačního 

popela. V současné době jsou stromy v testovacím provozu na několika českých hřbitovech. 

V praxi je ale toto umělecké veledílo noční můrou pro správce pietního místa. Ohlídat strom 

před nenechavými českými ručičkami je výzvou. Pokud tato novinka, která čerpá z české 

sklářské tradice, doladí zabezpečení a vymyslí způsob, jak uchránit umělecky uložený popel 

zesnulých před vandaly, má šanci najít své příznivce a stát se jednou z budoucích funerálních 

praktik příštích generací.  

„Ať už je náš názor na duši jakýkoli, je třeba se zbavit mrtvého těla.“ (Davies, 2007, s. 51) 
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III. POHŘEB A RITUÁL Z PERSPEKTIVY 

3.1. Katolická církev 

V roce 1889 vydal papež Lev VII. bulu, která zakazovala katolíkům pohřeb žehem. 

Kongregace pro bohoslužbu upřesnila v roce 1969 podobu latinského pohřebního obřadu Ordo 

exsequiarum a pod celoevropským tlakem papež Pavel VI. povolil účast římskokatolických 

duchovních při obřadech v krematoriu (Doskočil, 2017). Překlad s dodatkem, který se týkal 

slov před kremací, byl potvrzen v roce 1972. Reforma se zaměřila na ritus odehrávající se 

v kostele, dále na průběh hlavního obřadu na hřbitově a na ritus probíhající v domě zemřelého.  

Všechny tři soubory pohřebních rituálu může upravit biskup na základě místních zvyklostí.  

Při tradičním římskokatolickém rozloučení do domu zemřelého vchází kněz 

s pozdravem přítomným, pronese slova útěchy, zazní verš z Bible, nebožtík se pokropí 

svěcenou vodou. Následuje modlitba za zesnulého, ale i za pozůstalé. Průvod je vystrojen z 

domu do kostela a před rakví kráčí kněz.8 Cestou se zpívá či pronáší modlitby. Po příchodu do 

kostela kněz odslouží pohřební mši. Následuje bohoslužba slova s podáním svatého přijímání.9 

Obřad posledního rozloučení obsahuje vedle proseb za zemřelého, projevení víry ve 

zmrtvýchvstání a naděje na opětovné setkání i prosby za pozůstalé. Za zpěvu kropí kněz rakev 

svěcenou vodou ze všech světových stran a vykuřuje kadidlem. Následuje průvod z kostela na 

hřbitov. Z praktických důvodů se nyní setkáváme spíše se symbolickým doprovodem rakve 

k pohřebnímu vozu, který ji doveze na hřbitov. Po příchodu na hřbitov se u hrobu pronáší 

úvodní řeč, modlitby, hrob je posvěcen, rakev znovu vykropena a za zpěvu se spouští rakev do 

hrobu.  

Jak už bylo zmíněno, pohřební obřady mají i své dodatky textů vhodných pro obřad v 

krematoriu. Průběh ritu je obdobný jako u pohřbu uložením těla do země, nicméně existují 

praktické limity, kdy se například musí řeč přizpůsobit času, který je vyhraněn na rozloučení 

v krematoriu. Ani při tomto rozloučení by nemělo chybět vyjádření naděje v opětovné setkání, 

modlitba za zesnulého a modlitba za pozůstalé. V praxi ale církev samozřejmě upřednostňuje 

inhumaci před kremací, a tak se s takovým průběhem katolického pohřebního obřadu setkáme 

vzácně.  

 
8 V dnešní době se rituál průvodu z domu smutku vytratil. Rakev s nebožtíkem přiveze pohřební služba rovnou 
na místo, kde proběhne mše. 
9 V současné době se od této praxe ustupuje, je-li ostych toho mála přítomných věřících silný.  
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3.2. Evangelická církev 

Evangelíci věří, že život věčný začíná tady na Zemi. Nesoustředí se tedy pouze na 

nevyhnutelnou smrt a na to, co bude po ní. Chtějí zanechat na tomto světě hodnoty, žít v lásce 

a odpuštění, být součástí vesmíru. Na rozdíl od katolické církve nepraktikují modlitbu za 

mrtvého, jelikož ji nepovažují za prostředek ke spasení (Doskočil, 2017). Stejně tak neuznávají 

poslední pomazání jako svátost. Obvykle provádí úkony spojené s posledními chvílemi 

umírajících a zemřelých farář. Poslední rozloučení obvykle probíhá tak, že po domluvě 

s pozůstalými se během kázání ohlídne za životem zesnulého. Často mívá řeč velmi osobní 

charakter. Recitují se například básně, čtou se úryvky z knih. Poukazuje se na to, co vše za 

života mrtvý dokázal, a co ještě třeba nestihl. Smyslem je ale připomenout pozůstalým tu 

dobrou zprávu, tedy evangelium. I v takto těžkých chvílích má být pro živé povzbuzením.  

Tradičnější bývaly u evangelíku pohřby do země. Historicky evangelíci vnímali 

komunistickou podporu kremace jako cílené potlačování tradičních církevních pohřbů. 

V současnosti již není způsob pohřbívání vyhraněný. Dokonce se potkáme s poměrem ve 

prospěch kremace mezi příslušníky vlastního evangelického sboru. Evangelická církev 

zdůrazňuje osobní svobodu a právo se rozhodnout na základě vlastního přesvědčení. Na rozdíl 

od církve katolické a pravoslavné, tento reformační plod neuznává symboly a gesta jako 

užívání posvátných rouch, svící, svěcené vody nebo žehnání. U mnohých členů sboru však 

můžeme přeci jen najít symbol alespoň na parte. Často mají v úmrtním oznámení vyobrazen 

kalich doprovázený biblickým veršem. 

3.3. Pravoslavná církev 

Pohled na smrt je stejně jako u ostatních křesťanských církví určen vírou ve vzkříšení, 

která je základem samotné křesťanské tradice. Dle zvyklosti se zemřelý po smrti nechával 

doma, a to v té největší a nejkrásnější místnosti v domě, kde se u něj měla vystřídat celá rodina 

a během této doby se zde zastavil i kněz, který rodinu provedl modlitbou za mrtvého, aby mu 

byly odpuštěny všechny hříchy. Třetí den od úmrtí probíhalo poslední rozloučení (Doskočil, 

2017).  

Pravoslavná církev trvá na uložení těla do hrobu. Nutností je obstarat svolení místního 

biskupa v případě, že pozůstalí trvají na kremaci či jiném mimořádném způsobu uložení 

ostatků zesnulého. Rozloučení s nebožtíkem probíhá tak, že kněz pronese smuteční řeč. Pokud 

kněz zesnulého dobře neznal, měl by se shrnutí života zemřelého ujmout jiný řečník. Během 
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následující nedělní bohoslužby se obvykle slouží litie, tedy krátká bohoslužba za pokoj duše. 

Za čtyřicet dnů od úmrtí a na roční výročí se za přítomnosti pozůstalých slouží panychida, tedy 

vzpomínková bohoslužba, v chrámu nebo u hrobu. 

3.4. Judaismus 

Důstojné rozloučení v judaismu se řídí souborem náboženských pravidel a předpisů.10 

Ve středověku se nacházely židovské hřbitovy uvnitř hrazených měst, na parkánech nebo těsně 

za hradbami. S novověkem se však zakládaly daleko od měst, někdy až za hranicemi katastru 

(Doskočil, 2017). Je velmi vzácné, aby pohřebiště sousedilo se synagogou. Na tom si židovská 

tradice na rozdíl od té křesťanské nepotrpí. Významnou roli však mívalo tzv. Svaté bratrstvo. 

Chevra kadiša, celým názvem „Svaté bratrstvo vykonavatelů skutků milosrdenství“, je 

židovské pohřební bratrstvo. Jeho členové zabezpečují bez nároku na odměnu všechny rituální 

a organizační záležitosti související s židovským umíráním a pohřbem. Jejich úlohou bylo 

starat se o umírajícího a vyslechnout veškerá jeho doznání. Posledním výdechem však jejich 

práce nekončí. Jsou to právě oni, kdo oznamují úmrtí, kopají hrob a nakládají dále 

s nebožtíkovým tělem.  

Bývalo zvykem, že se nebožtík ještě v den úmrtí přenesl do márnice vystavěné obvykle 

na kraji hřbitova. Teplou vodou zesnulého rituálně za doprovodu modliteb očistí na márničním 

kamenném stole (tahara) a oblečou ho do tachrichimu.11 To je „pohřební outfit“ skládající se 

z kalhot, košile, čepice, rubáše a popřípadě talitu z bílé látky, obvykle z mušelínu nebo lnu. 

Rubáš neboli kitl židé oblékají i při jiných významných životních událostech. Například v den 

své svatby a v jiných okamžicích „duchovního vzestupu“. S talitem, židovským modlitebním 

pláštěm, bývají pohřbíváni pouze muži. Předtím se mu však ustřihne jedna ze čtyř sad střapců 

na důkaz toho, že mrtvý již není vázán s náboženskými povinnostmi živých. Zesnulý je zabalen 

do bílého plátna, které ho má chránit před zraky ostatních lidí a uložen do rakve 

z neohoblovaných prken. Po smutečním proslovu rabína je rakev nesena ke hrobu za 

doprovodu žalmů. Po jejím spuštění do země na ní hodí každý z přítomných smutečních hostů 

tři lopatky hlíny. 

 
10 Halacha je židovské náboženské právo, jemuž podléhají nejen praktiky a věrouka, ale také četné aspekty 
každodenního života, majetkové, civilní i trestní právo. V původním slova smyslu znamená „kráčet“, tedy jít 
určitým způsobem. Později nabývá na významu „předpisu“ nebo „mravu“. 
11 Některé židovské márnice mívaly i komín, a to právě proto, aby mohli vodu ohřát.  
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Stav duše pozůstalých je vystihován třemi fázemi po ztrátě milovaného a rozděluje 

období smutku, které trvá dle židovské tradice jeden rok. Šiva, nejintenzivnější stádium 

bezprostředně po rozloučení, trvá týden a má svá pravidla. Nesmí se nosit kožená obuv, stříhat 

si vlasy nebo se holit. Stejně tak je zakázáno se koupat nebo prát prádlo. Neměly by se uzavírat 

obchody nebo opětovat pozdravy. Je žádoucí studovat Tóru a dodržovat sexuální abstinenci. 

Druhé období, tzv. šlošim, odpovídá prvnímu měsíci po ztrátě blízkého, kdy se pozůstalí 

navrací do každodenního života. Během něj se nesmí odívat do nového oblečení nebo chodit 

na slavnosti. Taktéž je jim dočasně zapovězeno jejich místo v synagoze, je pro ně vyhrazený 

oddělený prostor, aby nebyli rušeni ve svém zármutku. Avelut, tedy třetí fáze, trvá rok a 

vyvrcholí vztyčením náhrobku na hřbitově. Při každém ročním výročí od úmrtí (jarcajt) je pak 

zapálená pamětní svíce.  

Židovské pohřby jsou charakteristické svou prostotou a rovností, kdy nezáleží, zda byl 

člověk bohatý nebo chudý. Podle židovské tradice je důležité, aby těla nebožtíků zůstala 

navždy na místě, kde byla pohřbena. Pokud se nachází na židovském hřbitově náhrobky 

umístěny na první pohled chaoticky bez ladu a skladu, tak to nutně neznamená, že byly 

poničeny. Pokud došlo k tomu, že kapacita pohřebiště byla limitována a nešlo zaplněný hřbitov 

kapacitně rozšířit, navezla se na staré hroby vrstva zeminy a další zemřelí byli pohřbíváni o 

něco výš. Staré náhrobky pak byly zasazeny do nové nasypané vrstvy země (Doskočil, 2017). 

Z těchto důvodů můžeme narazit na místa, kde jsou vedle sebe nahromaděné náhrobní kameny 

z různých dob a pro laické očko působí jako po vandalském tažení.  

Ač spolek Chevra Kadiša ČR v současnosti zajišťuje tradiční pohřeb členů židovské 

komunity nejen v Praze, ale i v mimopražských obcích, zájem o něj upadá. Jednak proto, že 

členská základna jednotlivých obcí není v současné době schopná zabezpečit průběh dle 

předpisů halachy. Dalším důvodem je uctění památky všech mrtvých předků a přátel, kterým 

byl tradiční obřad upřen. Miliony židů v minulém století našly hořkou smrt v krematoriích 

koncentračních táborů, a tedy z respektu k obětem 2. světové války považují přeživší generace 

pohřeb žehem za stejně důstojný.  

3.5. Islám 

Náboženství, které vzniklo na začátku 7. století ve městě Mekka, rodišti Muhammada, 

na území Saudské Arábie, znamená v arabském překladu odevzdanost. Muslimové slouží 

Bohu, jehož vlastním jménem je Alláh. Muslimský pohřební rituál má rovněž svá pravidla. 
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Islámské náboženství říká pozůstalým, že všichni patří Bohu, a Jemu se nakonec vrátí. S 

pohřbením nebožtíka se neotálí, probíhá nejlépe ještě tentýž den. Důležitým dílčím úkonem je 

omývání těla nebožtíka. Celé tělo se očistí a navoní. Během celého rituálu musí zůstat intimní 

partie zakryté. Nakonec je zesnulý oblečen do bílé látky, takzvaného kafanu. Okázalé oblékání 

nebožtíka není islámské. Pohřební obřad vede imám. Ten pozvedne dlaně k uším a odříkává 

nahlas modlitbu. Pozůstalí stojí v řadách za ním a opakují slova v duchu. Pohřební modlitba je 

specifická tím, že se na rozdíl od jiných muslimských modliteb pronáší vestoje.  

S čím se během pohřebního rituálu nepotkáte je přílišné oplakávání a lkaní. Dále se 

v muslimských zemích běžně neužívá rakev a mrtvé tělo bývá ukládáno rovnou do země. Tato 

tradice však v našich končinách tvrdě naráží na českou legislativu. Novela zákona o 

pohřebnictví, která je platná od 1.9. 2017, umožňuje pohřeb bez rakve pouze na neveřejných 

hřbitovech, a to za splnění přísných podmínek.12 Po modlitbě se tělo spustí do hrobu a uloží na 

pravý bok tváří obrácenou k Mekce. Muslimský hrob má být prostý, na přílišné výstřednosti 

v úpravě si nepotrpí. Do výše přibližně jednoho lokte by se měla na tělo navršit hlína a 

v souladu s tradicí se položí kámen na místo, kde má zemřelý hlavu. Exhumace je přípustná 

jen z velmi vážných důvodů (Doskočil, 2017). 

Jak už je zmíněno výše, pohřeb zcela po muslimsku není v současné době na území 

České republiky možný. Jedná se tedy vždy o kompromis pozůstalých a zaměstnanců hřbitova. 

Příbuzným je umožněno rituální omývání těla zemřelého, příprava do rakve, spouštění do země 

a opětovného zasypání těla zeminou. Poslední rozloučení do mělkého hrobu bez rakve není 

přípustné.13 Taktéž vyžadovaná přítomnost pouze vyznavačů islámu nemůže být stoprocentně 

naplněna. Dle českých zákonů musí být účasten alespoň jeden zaměstnanec, aby dohlédl na to, 

jestli je s tělem zacházeno tak, jak přikazuje zákon o pohřebnictví. Stále více hrobů odporuje 

islámským zvyklostem i po vizuální stránce. Postrádají jednoduchost a začínají se podobat 

spíše „těm ostatním“. Například na Třebíčském hřbitově, kde Přemysl Šilhavý založil v roce 

1994 první islámské pohřebiště, odpočívají již desítky muslimů, jejichž hroby poznáte hlavně 

 
12 Pohřbívání bez rakví, tj. v rituálním muslimském šátku, je již zakázané na veřejných pohřebištích a povolené 
pouze na pohřebištích neveřejných po předchozím schválení místně příslušného krajského úřadu a krajské 
hygienické stanice. V době, kdy jsem zpracovávala závěrečnou práci, žádné neveřejné muslimské pohřebiště na 
území ČR neexistuje. Muslimská veřejná pohřebiště najdeme v Teplicích, v Brně, v Třebíči a též v pravé časti 
Olšanského hřbitova. Na hřbitově v Litoměřicích je pohřben jeden muslim, nicméně jeho pohřeb se nesl v duchu 
místních zvyklostí.  
13 Dle české legislativy musí být tělo pohřbeno do hloubky 1,5- 2 metry. 
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díky náhrobkům částečně psaných v arabštině.14 Zakoupil tehdy 30 hrobových míst, jejichž 

nákup financovalo Velvyslanectví Království Saúdské Arábie. Náklady za pohřeb osamělých 

lidí muslimského vyznání hradí pražské a brněnské Islámská nadace či soukromé osoby. Řeč 

je hlavně o těch, kteří zemřeli v utečeneckém táboře. Na území ČR se jedná o Libyjce, Iráčany, 

Íránce, Afghánce a Turky.  

3.6. Romové 

Přes 80% původní romské populace bylo vyvražděno v průběhu druhé světové války. 

Cikáni žijící nyní v České republice přišli na toto území až po nacistickém bestiálním počínání, 

a to ze Slovenska a Maďarska. Romové svojí konfesí spadají většinou do majoritní církve dané 

oblasti. V české republice se tedy hlásí ke katolickému vyznání. V rámci Evropy nejsou však 

ničím zvláštním muslimští nebo pravoslavní Romové15. Mylně se uvažuje o romské religiozitě 

jako o pohanském a křesťanském synkretismu. Jedná se o specifickou formu křesťanství 

obohacenou několika kulturními vlivy (Doskočil, 2017).  

Jak vypadá romská smrt? U umírajícího se shromáždí celá rodina, která hraje v jejich 

kultuře důležitou roli. Romové sdílejí s českým folklórem představu smrtky nebo čerta 

postávajících u rohu postele, kteří postupně berou fyzickou sílu, řeč, posléze se přemístí 

k hlavě a přichází smrt. Následuje celá řada rituálů. Mrtvému se zatlačí oči, šátkem podváže 

brada, umyje se a oblékne do šatů, které měl za života rád. Ty, v kterých zemřel, se vloží do 

rakve, zakopou nebo spálí. Zesnulému jsou vyndány tkaničky z bot, ženám sponky z vlasů. 

Cokoliv „svazuje“, zabraňuje duši vstoupit na onen svět (Doskočil, 2017). U olašských Romů 

se dcery a nevěsty ostříhají tak, aby měly vlasy nanejvýš po ramena. Synové a ženiši se nesmějí 

tři týdny holit a stříhat. V domě zemřelého se zakryjí všechna zrcadla, které nejen Romové 

považují za průchody do světa mrtvých.  

 
14 Přemysl Mohamed Ali Šilhavý byl první rodilý Čech muslimského náboženského vyznání. K islámu 
konvertoval jako mladý. Byl oblíbeným kantorem třebíčského gymnázia. Šilhavý zemřel v roce 2008 ve věku 
devadesáti let. 
15 Prvním pravoslavným knězem romského původu se v České republice stal David Dudáš ze Starého Plzence. 
Teologii studoval na semináři v rumunském městě Neamt v letech 1997-2002. Ve věku 21 let jej na kněze 19. 
ledna 2003 vysvětil arcibiskup Pravoslavné církve Kryštof v plzeňském kostele sv. Anny. 
Vojtěch Vágai starší (14. srpna 1958, Nitra – 23. února 2011, Český Krumlov) byl první římskokatolický 
duchovní romské národnosti v České republice. Působil jako trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Vojtěch 
Vágai mladší (* 14. března 1984, Český Krumlov) je první český římskokatolický kněz z romského prostředí, 
poloviční Rom a nejstarší syn Vojtěcha Vágaie staršího, prvního romského katolického duchovního v České 
republice. 
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Většinou je otevřená rakev s nebožtíkem vystavena po tři dny v domácím prostředí. Je 

tomu tak z praktických důvodů. Musí se počkat, než se sjede celá početná rodina. Typické pro 

Romy je takzvané vartování. U rakve se střídají nejbližší i vzdálenější příbuzní. Ve vedlejší 

místnosti se hrají karty nebo jiné hry, vzpomíná se na zesnulého v dobrém a vypráví se 

nejrůznější příhody, které s ním pozůstalí zažili. Dochází tak k rozptýlení od smutné události. 

Stejně tak je zvyklostí, že každý poprosí mrtvého u rakve o odpuštění a sám mu taktéž odpustí. 

Nebožtíkova duše se po tento čas dostává do sféry, kde sečkává do dne pohřbu, kdy se opětovně 

navrací do těla. Právě pro znovusjednocení těla a duše se do rakve ukládají předměty, které by 

mu mohly zpříjemnit život po smrti. Alkohol, cigarety, kytara. Každému to, co mu bylo milé. 

Děti se obkládají květinami a hračkami. Pokud zemře těhotná žena, vloží jí do rakve i část 

výbavičky pro miminko. Zvykem je vkládat bankovky mezi prsty zesnulého nebo více 

archaicky mince na nebožtíkovi oči, aby měl čím platit na onom světě.  

Na vlastním pohřbu se dává okázale najevo průchod emocí, dochází ke skutečnému 

rozloučení s katarzním efektem. Ženy hlasitě pláčou, rvou si vlasy nebo šaty v průvodu, ve 

kterém doprovází rakev na hřbitov. Dokonce se mohou náznakem vrhat do hrobu. Úkolem 

přítomných mužů je samozřejmě svoje ženy udržet. Rodina drží oficiálně smutek jeden rok. 

Během něj by se neměla účastnit žádných veselých oslav. Pozůstalí se schází každý rok u hrobu 

a na počest se napijí pálenky.  

Zajímavá je též romská víra v mule, která je i dnes přirozenou součástí života cikánů. 

Rituály, který mají zajistit plynulý přechod do záhrobí a řádné rozloučení nebožtíka se světem 

živých, zahrnují například vynášení nohama napřed, trojí klepání rakví o práh či sypání máku 

nebo do písku do rakve za účelem zaměstnání mrtvého počítáním zrnek. Občas se ale něco 

zvrtne a duše mrtvých nedokážou rozvázat pouto se světem živých. Revenanti, kteří se vracejí 

a zasahují do života živých, nejsou v romské religiozitě žádnou vzácností. Duše zemřelých žijí 

v záhrobí, nicméně navštěvují pozůstalé nejen ve snech, ale i za bdělého stavu. Často nebožtíci 

promlouvají k pozůstalým a ujišťují se, že na ně nezapomněli. Mulům není vidět do obličeje, 

chodí bokem nebo mají podobu pouhého stínu. Cikánský revenant nemá rád česnek, kadidlo a 

různá zaříkávadla. Dle romské víry duše hříšníka jde do kamene, močálu nebo skal. Špatný 

Rom se dle starší tradice mohl vtělit do zvířete. Tady spatřuje Doskočil (2017) spojitost s vírou 

v převtělovaní indických předků.  

Romská pohřební tradice je silně zakořeněná, a i dnešní generace ji většinou důsledně 

dodržují. Moderní společnost, kde se umírá převážně ve zdravotnických zařízeních, bohatou 
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pohřební zvyklost nutně deformuje. Pitvu nebo kremaci připouští jen ze závažných důvodů. 

Pokud je to jen trochu možné, současní Romové lpí na přítomnosti u umírajícího, rodině, 

odpuštění, posledním pomazání a okázalém pohřbu s fascinujícím množstvím rituálů, které 

dovolí opravdové rozloučení všem pozůstalým.  

3.7. Liberalismus a ateismus 

Osvícenství přineslo nové pohlížení na pohřební rituál a vyšlapalo cestičku pohřbům 

žehem. K prvním kremacím se přistoupilo v USA a v Anglii. Ve Francii vznikl na konci 18. 

století návrh kremačního zákona. Zajímavý byl počin známého básníka George Gordona 

Byrona, který neváhal vlastnoručně zbudovat hranici, na které spálil těla svých dvou utonulých 

přátel.16 Samozřejmě se tento akt nemohl obejít bez velkého zájmu veřejnosti. Další učenci, 

filozofové, lékaři zdůrazňovali výhody pohřbu žehem a 19. století pak probíhalo ve znamení 

velké revoluce. Začaly vznikat první krematoria a kremační spolky. I přes nelibost katolické 

církve si našel pohřeb žehem řadu zastánců. Čeští průkopníci trendu byli například Neruda a 

Němcová. Vznik kremačních spolku na našem území pochopitelně na sebe nenechal dlouho 

čekat. Spolek „Krematoriu“, který byla založen na začátku 20. století, funguje do dnes pod 

změněným názvem jako „Společnost přátel žehu“ (Doskočil, 2017). Historicky se podílel na 

výstavbě krematorií, kolumbárií, urnových hájů, rozptylových a výsypkových louček. Mimo 

to staral o výchovu řečníků a dbal na to, aby poslední rozloučení probíhala důstojně. Kremace 

a spolky šířící její ideu jsou postaveny na principu tolerance. Nediskriminují na základě rasy, 

společenského postavení nebo náboženského přesvědčení.  

 

 

 

 

 
16 Mimochodem jedním ze dvou zesnulých byl Percy Shelley, známý básník vyloučený z Oxfordské univerzity 
pro ateismus. 
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IV. LITOMĚŘICE A HŘBITOVY 

4.1. Litoměřice včera 

Nejstarší historickou nepřímou zprávou je kmenové označení Lutomerici. Zmínil se o 

nich Kosmas, když popisoval boje mezi Čechy a Lučany v 9. století. Popis hranic pražského 

biskupství z roku 1086 se o Liutomericech taktéž zmiňuje, a má se dokonce za to, že se jedná 

o přepis ještě staršího díla. V dalších pramenech se objevuje oblast „provincia Lutomericensis“ 

(Zápotocký, 1965). Je velmi pravděpodobné, že celé severozápadní Čechy byly již na sklonku 

9. století pod vládou Přemyslovců. V 9. a především pak v 10. – 12. století vzniká kolem 

akropole na Dómském pahorku větší počet (cca 20) drobných osad. Některé z jejich původních 

názvů se dochovaly do dnes. Ze samostatné správy knížete mohl hrad litoměřické aglomerace 

změnit svou funkci a stát se přemyslovským správním hradem pod kontrolou kastelána. V roce 

1057 založil Spytihněv II. na litoměřickém hradě kapitulu při chrámu sv. Štěpána. Existuje 

několik záznamů z 11. a 12. století o usazených řemeslnících a obchodnících. Litoměřická 

aglomerace tedy nabývá podoby silně osídleného politického, správního útvaru městského 

charakteru s řemeslnicko-obchodním významem (Zápotocký, 1965). Vypovídající hodnotu o 

původním osídlení oblasti mají hlavně nalezené nekropole. Většina jich byla nalezena 

samozřejmě čistě náhodně při stavebních pracích. Bohužel jsou v současné době Litoměřice 

zastavěny středověkými a novověkými stavbami, což znemožňuje další objevy. Řada 

příležitostí byla promarněna po vybombardování několika domů koncem II. světové války. 

Zejména těch domů, které se nacházely v Jezuitské ulici. V této oblasti se díky soustředění 

kupců a šlechty dal předpokládat větší nález s významem pro podrobnější zmapování vzniku 

města. 

Vznik Litoměřic jako královského města se datuje do první třetiny 13. století. Vyměření 

a výstavbu řídil lokátor Lutold, královský úředník a první litoměřický rychtář (Kotyza, 2011). 

Plošným obsahem bylo město malé (cca 6 ha), ale velké významem. Město na soutoku Labe a 

Ohře zcela jistě patří mezi nejstarší na našem území. Řada práv a privilegií umožnila 

Litoměřicím držet dominantní postavení po celé období středověku. Nejdůležitější pro 
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Litoměřice bylo právo skladu17 a právo mílové18. Takovými privilegii se pyšnil opravdu jen 

zlomek měst. Kotyza (2011) se zmiňuje i o právu várečném, které pravděpodobně bylo 

Litoměřicím uděleno taktéž již ve 13. století. V určitých dnech tak mohli měšťané vařit a 

šenkovat pivo.19 Ve městě kvetlo řemeslo, obchod20 i lodní doprava. Na obchod se solí měly 

Litoměřice monopol. Obchodovalo se i s obilím a vínem. Na stráních Českého Středohoří se 

pěstovala vinná réva (Kotyza, 2011). Velký požár před rokem 1290 spálil všechna privilegia a 

město je pak počátkem 14. století obnovovalo. Mimo jiné shořela i značná část budov, a tak 

začala masivní přestavba města. Na konci 13. století vznikaly nové stavby v gotickém slohu. 

Vláda Karla IV. byla ve znamení rozmachu. Panovník městu věnoval vinice na Radobýlu a 

přestavil zeměpanský hrad. Ve druhé polovině 14. století má město rozlohu přibližně 20 ha, 

stojí na něm přibližně 250 domů a je k němu přidružené starobylé předměstí, které přidává 

dalších 20 ha a cca 350 domů. Ze starých předměstských dvorů jmenujme například Dubinu, 

Rybáře, Voldánu, Polabí u řeky, Zásadu, Růžovku, Bejňov a Svárov. Litoměřice byly středně 

velké město, počet obyvatel mohl oscilovat kolem 4000 lidí. V době morových epidemií a 

válek však docházelo k velkým populačním výkyvům (Kotyza, 2011). 

Další požár, který propukl v roce 1537, dal další impuls k přestavbě zpustošeného města. 

Pobělohorská rekatolizace způsobila, že z Litoměřic odešlo až 500 rodin do exilu (Kotyza, 

2011). Po stavovském povstání v 17. století do Litoměřic přicházelo mnoho Němců. Za 

zmínku stojí i Italové, jenž se v menší míře taktéž ve městě zabydleli. Čeština se však udržela 

jako hlavní jazyk, a to až do tereziánských a josefinských reforem. Litoměřice se staly 

osudnými pro Karla Hynka Máchu, kde po krátkém pobytu zemřel. Po vyhlášení 

československé nezávislosti se staly součástí Německých Čech a byly taktéž posledním 

městem, které se vzdalo během invaze československých armád. Po Mnichovské dohodě byly 

Litoměřice součástí Sudet, které patřily do Hitlerovy Velkoněmecké říše. Většina obyvatel 

byla do konce druhé světové války německé národnosti. Po poválečném vysídlení Němců se 

sem nastěhovalo české obyvatelstvo, jejichž potomstvo tvoří současnou litoměřickou populaci. 

 
17Právo skladu znamenalo, že každý obchodník, který plul po Labi (tehdy byly Litoměřice jedny z nejdůležitějších 
říčních přístavů), musel své zboží v Litoměřicích vyložit a tři dny nabízet na zdejším trhu. Pak mohl ve své cestě 
pokračovat. Nicméně se stávalo velmi často, že to pro obchodníka byla poslední zastávka, jelikož všechno své 
zboží prodal. 
18 Právo mílové měla na severu Čech pouze tři města, mimo Litoměřic ještě Žatec a Most. V okruhu jedné české 
míle nesměla být provozována výdělečná činnost, kterou provozovali měšťané. Velikost české míle kolísala, 
mívala až 10,5 kilometrů. 
19 Bohužel jeden veršotepec ve 14. století zdejší pivo neocenil. Napsal, že litoměřické pivo je nevalné chuti, údajně 
„smrdělo bahnem a dýmem“. 
20 Tržiště měly Litoměřice prokazatelně již v roce 1233. 
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4.2. Nejstarší pohřebiště 

Na návrší Božka, které se nacházelo na severovýchodní části města, bylo nalezeno raně 

středověké pohřebiště, které vycházelo z původních pohanských představ (Kotyza, 1997). 

Jedná se o jedno z nejstarších, o kterém v současné době víme. Zde byli mrtví pohřbíváni v 

nepravidelně situovaných a oddělených hrobech, a to v natažené poloze na zádech s hlavou 

k západu a nohama směřujícími na východ. Zřejmě proto, aby byli zesnulí ve svých vlastních 

domech, jak byl hrob dle dobových představ chápán, směřováni tváří k vycházejícímu slunci. 

Na tomto pohřebišti se nalezl elitní milodar, a to unikátní meč z 10. století, který je zřejmě 

z dílny známého franckého mečíře Ulfberhta. O 350 metrů dlouhé nekropoli píše Sommer ve 

své topografii Litoměřic z roku 1833 (Doskočil, 2017).  

„Jako zvláštní pozoruhodnost z nejbližšího okolí Litoměřic si zaslouží, aby ještě bylo 

uvedeno následující: u cihelny stavitele Gaubeho, nalevo od silnice do České Lípy, která byla 

položena asi před deseti lety, nacházejí se častěji na nepatrných výšinách jílovité hroby, které 

jsou vyloženy čtyřmi prkny a uvnitř jsou vyplněny humosní půdou. Ve všech těchto hrobech 

najdeme urny z pálené hlíny, z nichž každá obsahuje jednu minci, z nichž některé, od 

Vladislava II., jsou trochu k rozeznání. Krom těchto uren byly nalezeny i různé jiné věci, 

jmenovitě meč, malá železná sekera, křesadlo a různé ozdoby.“21 

Za jedno z největších odhalených starých pohřebišť je považováno to na parcele č. 74 u 

Mlékojed. Oproti pohřebišti na severovýchodním návrší (Božka) však vykazuje novější zvyk 

pohřbívat mrtvé v pravidelnějších řadách. Bylo zde nalezeno 75 hrobů, ty nejstarší datujeme 

do 10. století. Několik z nich se vymyká od běžného ritu a důvod můžeme hledat v ochraně 

živých před revenanty či upíry. Některé hroby jsou zavaleny kameny, jeden nebožtík byl 

v pozici, kdy měl zatíženy kamenem končetiny. Další z hrobů je exhumovaný, v jiném se 

nachází samotné hlavy. Přechod od uctívání vody a obětování duchům k „vznešenějším“ čistě 

křesťanským ideám chvíli trval. Pohřebiště je důkazem, že se v této době mísí pohanské i 

křesťanské představy a strach z mrtvých je jim společný.  

Naopak velmi pohanským zvykem bylo ukládání milodarů a různých předmětů 

zajišťujících mrtvému pohodlí do jeho hrobu. Na většině zdokumentovaných litoměřických 

pohřebištích byly nalezeny hrobové přídavky v podobě záušnic, denárů, nádob, ozdobných 

 
21 Mince záměrně ukládaná jako obol mrtvých. Mohla podle antické tradice sloužit jako platidlo pro převoz do 
podsvětí nebo jako finanční prostředek nahrazující milodar. Původ je pohanský a byl vkládán tajně pod jazyk 
nebo do dlaní, aby si toho kněz nevšiml a neodsoudil tento počin jako bezbožnost.  
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střepů, korálků nebo zbraní. Předměty, nalezené v hrobech, mají vypovídající hodnotu a 

možno je dělit do dvou období. Střední a začátek mladší doby hradištní (zhruba do 10. století) 

se vyznačuje přítomností sídlištní keramiky. Později v mladší době hradištní, tedy v 11. a 12. 

století, bychom keramiku v hrobové výbavě našli je výjimečně. Zato je pro ni příznačný 

masový výskyt záušnic (ženských esovitých ozdob). Zajímavostí je, že v hrobech, které se 

nachází především na vnějším okruhu pohřebišť litoměřické aglomerace, se setkáváme se 

sekerami a dalšími atributy bojovníků 10. století. Mohlo se tak jednat o členy hradní družiny 

roztroušené kolem hradu, který byl situován v centru osadní aglomerace (Zápotocký, 1965). 

Vedle zemědělského obyvatelstva se tedy formovala ozbrojená nižší šlechta.  

4.3. Původní křesťanské hřbitovy 

Do roku 1875, kdy byl v Litoměřicích otevřen první komunální hřbitov, kde bylo možné 

pohřbívat mrtvé bez církevních obřadů, se budeme bavit pouze o hřbitovech křesťanských. 

Církev upravovala podobu hrobu, ale i umístění hřbitovů. Nejdříve se nechala inspirovat 

antikou a hřbitov zakládala v extravilánu.22 Později bylo zvykem pohřbívat zemřelé přímo 

v kostelech23 nebo v jejich těsné blízkosti (Doskočil, 2017). Každý hřbitov byl vysvěcený, 

takže nepřipadalo v úvahu, že by posvátnou půdu mohli znesvětit jinověrci. Stejně tak byli 

připraveni o možnost věčného odpočinku na křesťanské půdě heretici, sebevrazi a nepokřtěné 

děti. 

V časové korelaci, kdy se začaly stěhovat hřbitovy z odlehlých míst, vznikají i 

Litoměřice. Hřbitovy se tak přenášejí do centra města a zůstanou tu dlouhá staletí. V kostelních 

interiérech dochází s populačním růstem místo, a tak se začíná pohřbívat při kostelech. Ti 

nejchudší v hromadných hrobech na kostelním dvoře (Doskočil, 2017). Způsoby pohřbívání 

na Litoměřicku byly dva, a to buď v jámě, kde byl zesnulý položený na prkno, nebo v hrobu, 

jehož obvod tvořil na výšku postavený vápenec. Tušíme, že za městskými hradbami byla řada 

utajovaných hřbitovů. Ve městě samotném jich bylo devět oficiálních. Jedná se o hřbitovy u 

kostela Jakuba, sv. Ludmily, sv. Jiří, sv. Štěpána, sv. Michala, sv. Vojtěcha, u kaple sv. Jana 

křtitele, dále u kostela Panny Marie a Všech svatých, jenž byl hlavním městským hřbitovem 

(Doskočil, 2017). V současnosti je nad původním hlavním hřbitovem na Kostelním náměstí 

několik barů a restauračních zařízení, kde se koncentrují lidé hledající noční zábavu. Doufejme 

 
22 Na základě „zákona 12 desek“ bylo zakázáno v Římě již v raném období republiky spalovat a pohřbívat mrtvé 
ve městě, a to z důvodu ochrany před šířením nemocí a obav před vznikem požáru. 
23 Preferované místo bylo poblíž světce. Věřilo se, že se světec přimluví u posledního soudu. 
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tedy, že věčný spánek je zároveň spánkem tvrdým. Ani z ostatních původních křesťanských 

míst posledního odpočinku toho moc nezbylo. U kostela sv. Jiří v osadě Rybáře byl původně 

hřbitov patřící rybářskému cechu. V 18. století byl však prodán a stal se z něj vinohrad. Ani se 

samotným kostelem to nedopadlo slavně. Nejdřív sloužil jako sklad stavebních potřeb a 

posléze si na jeho místě postavil bohatý podnikatel vilu s výhledem na Labe (Doskočil, 2017).   

Hřbitovy se s osvícenstvím dostávají z církevní režie. Po vydaní Tolerančního patentu 

vznikají hřbitovy konfesionální. V roce 1784 vydává Josef II. dekret, kde nařizuje uzavření 

hřbitovů umístěných v intravilánech a přesunuje místo věčného odpočinku za hradby. Vzniká 

tak „město mrtvých“ vedle „města živých“. Koncem 19. století vstupuje do hry nový hráč. 

Monarchie. Zdravotní zákon dává v roce 1870 obcím právo zřizovat hřbitovy a pomalu je 

převádí pod veřejnou správu. To je završeno v roce 1918 prohlášením hřbitovů za veřejné 

zdravotní ústavy sloužící k pietnímu pohřbívání (Doskočil, 2017). Nově vzniklý stát ještě 

nějakou chvíli ponechal právo církvím zřizovat konfesní hřbitovy. Všichni ale tušíme, jak to 

bylo dál. Nakonec byly znárodněním majetku jako „konfesní pohřebiště“ převedeny do správy 

národních výborů, aby mohly být po revoluci v roce 1991 opět navráceny do vlastnictví obcí. 

Celý tento proces měl za výsledek to, že nad hřbitovy v současné době nevládne ruka božská, 

ale laická.  

4.4. Městský hřbitov v Litoměřicích  

Litoměřický hřbitov je situován na stráni svažující se k Labi západně od města. Nejstarší 

část se nachází u spodní zdi, kolem které nyní vede silnice na Žalhostice. Dle historických 

záznamů bylo v roce 1787 zakoupeno pole v místě, kterému se nazývalo „Polabiny“. V roce 

1790 byl oficiálně založen a první obyvatelkou nově zřízeného místa posledního odpočinku 

byla Anna Maria Walterová z nedalekého Kamýku (Doskočil, 2017). Město se však rozrůstalo 

a bylo třeba zajistit další pozemky navazující na stávající hřbitov. Nakonec město vyřídilo 

pronájem sousedního pozemku od církve a rozšířilo hřbitov směrem na západ. Den vysvěcení 

nové hřbitovní části (1.11. 1842) dal vzniknout nové tradici, a to každoročně odehrávajícímu 

se hřbitovnímu procesí.24 Při kopání domu hrobníka se nalezly kořeny vinné révy, takže 

odborníci předpokládají, že se na tomto místě v době předbělohorské nacházela vinice 

(Doskočil, 2017).  

 
24 V současné době se již nic podobného nekoná. 
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Za krajského hejtmana Josefa rytíře Klecanského byl hřbitov výrazně upraven.25  Došlo 

ke zřízení cesty a studny, byl vztyčen železný kříž, hřbitov byl osázen a osvětlen stromy. 

Klecanský měl hřbitov v oblibě a rád ho zveleboval. Nechal dokonce přistavět věžičku ke kapli 

a vyrobit zvon. Ten se bohužel nedochoval, stejně tak jako obraz Johanna Grusse, který 

Klecanský věnoval do interiéru kaple. Mimo jiné byl za jeho hejtmanské kariéry zřízen 

„Městský pohřební ústav“ a „Svépomocný spolek“. 26 Vděčíme mu taktéž za první náhrobek 

Karla Hynka Máchy, který pořídil k 10. výročí jeho úmrtí. Ironií osudu je, že sám Klecanský 

zemřel v Praze na epidemii cholery, a tak je pochován na Olšanských hřbitovech (Doskočil, 

2017).27  

V roce 1871 se městské zastupitelstvo odhodlalo ke koupi dalších pozemků směrem na 

sever a o rok později dokonce rozhodlo, že hřbitov bude komunální.28 To otevřelo vrátka 

litoměřického hřbitova i židům. V té době průkopnické počínání bylo odprodání části pozemku 

židovské obci magistrátem. Najednou byla součástí komunálního hřbitova část židovská a 

katolická.29 V dalších letech zřídilo město nový vjezd a postavilo další budovu, a tak hřbitov 

v podstatě získal dnešní podobu (Doskočil, 2017). Ve 20. století došlo ještě k několika 

rozšířením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Byl to mimořádně oblíbený muž, široká veřejnost se mu dokonce po jeho smrti složila na kenotaf. 
26 Členové v případě onemocnění dostali odškodné, v případě úmrtí příspěvek na pohřeb. Spolek taktéž 
zprostředkovával půjčky svým členům s nízkým úrokem.  
27 Údajně si ještě za života vybral konkrétní místo pro svůj věčný spánek na litoměřickém hřbitově. Bohužel se 
mu jeho přání splnit nemohlo. 
28 V praxi to znamenalo, že mohli být na tomto hřbitově pochováni sebevrahové a nekřtěňátka. 
29 Ještě pozoruhodnější je fakt, že se mezi židovskými náhrobky nacházely monumentální křesťanské hrobky. 
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V.  METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP, TECHNIKY SBĚRU DAT  

5.1. Metodologický přístup 

 Vzhledem k charakteru empirické části práce byla zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu. Pro popis, analýzu a interpretaci nekvantifikovaných či nekvantifikovatelných 

vlastností zkoumaných psychologických jevů naší vnitřní a vnější reality se využívá právě 

kvalitativních metod. Tento typ výzkumu byl upřednostněn zejména z toho důvodu, že není 

mou snahou potvrdit či vyvrátit již existující teorii, ale hlouběji porozumět průběhu pohřebního 

rituálu v Litoměřicích. Dalším důvodem byla skutečnost, že předem nebyla známa přesná 

charakteristika odpovědí. Kvalitativní výzkum je dle známé definice Dismana (2000, str. 285) 

„nenumerické šetření a interpretace sociální reality, jehož cílem je odkrýt význam podkládaný 

sdělovaným informacím.“ Tento typ výzkumu prokazuje vysokou validitu. Mnohá zkreslení se 

minimalizují zejména tím, že data procházejí menším počtem transformací. Navíc díky tomu, 

že naše zkoumání má hloubkový charakter a umožňuje vlastní interpretaci z pohledu 

participantů, zvyšuje se šance na porozumění místním rituálům a zvyklostem, které jsou spjaty 

se smrtí a pohřbem.  

 Jako prostředí pro svůj výzkum jsem si vybrala rodné Litoměřice na severu Čech, jedno 

z nejstarších měst na našem území. Místní obyvatelé tvoří etnograficky zajímavou skupinu 

s různým náboženským vyznáním. V Litoměřicích se nachází farní sbor Českobratrské církve 

evangelické v Litoměřicích, který byl založen v roce 1947 a jeho dlouholetým farářem byl 

disident a senátor Zdeněk Bárta. Dále jsou Litoměřice sídlem diecéze a přímo ve městě má 

vikariát dvě farnosti. Okrskovým vikářem litoměřického a ústeckého vikariátu je od roku 2010 

R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. S židovskou obcí to však dopadlo neslavně a díky německé 

nacistické okupaci již nemá v Litoměřicích zastoupení. Litoměřice mají kolem 25 000 obyvatel 

a pro účely výzkumu jsou ideální. 

5.2. Výběr vzorku a časové vymezení 

 V závislosti na množství a kvalitě nasbíraných dat a celkovém vývoji terénního 

výzkumu se počet participantů ustálil na konečný počet šesti účastníků. Výběr výzkumného 

vzorku odpovídal kritériím, která byly stanovena předem. Jedním z nich byla nedávná 

zkušenost s pohřebním rituálem (od roku 2000). Jelikož se empirická stať orientuje na 

Litoměřice, další z podmínek byla tedy ta, že se poslední rozloučení konalo v Litoměřicích. 
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Důležité bylo předem definovat, o jaké časové období se zajímáme. Pro naše účely jsme 

hledaly stopy pohřebního rituálů z 18.,19., a 20. století v současným rozloučení 21. století. Pro 

rozhovor se mi podařilo získat dva členy římskokatolické církve a několik participantů bez 

vyznání. V rámci výzkumu jsem nezohledňovala kromě věku a náboženského vyznání jiné 

sociálně demografické činitele (vzdělání, rodinný stav, pohlaví a další), protože se domnívám, 

že tyto charakteristiky s ohledem na omezený počet účastníků nelze použít, a ani nejsou 

vzhledem k předmětu výzkumu směrodatné. Celková doba realizace výzkumu nepřesahovala 

2 měsíce. Výzkum měl krátkodobý charakter.  

5.3. Techniky sběru dat a analytické postupy 

 Jako techniku, kterou jsem použila při sběru dat, jsem si vybrala polostrukturovaný 

rozhovor, a to vzhledem k charakteru výzkumné otázky. Během něj jsem poslouchala 

vyprávění a kladla předem vymezené otázky, které jsem musela během výzkumu modifikovat 

a doplňovat.  

Nahrané rozhovory jsem přepsala do svého notebooku a transkript jsem následně 

interpretovala a podrobila analýze. Abych dosáhla tematického rozkrytí textu, použila jsem 

otevřené kódování. Průběžné jsem tak nalézala nové koncepty a opouštěla některá témata ve 

prospěch těch, které jsem zkoumala více do hloubky. Otevřené kódování vytvořilo půdu pro 

další krok analýzy, kterým bylo axiální kódování. V této části analýzy jsem se snažila nalézt 

propojení a souvislosti mezi jednotlivými tématy a kategoriemi, které jsem odhalila v 

předchozí fázi. Na základě sémantických podobností jsem spojovala koncepty do jednotlivých 

kategorií a logických celků. Nalezla jsem tak ústřední kategorie, o které jsem se opřela 

v empirické části práce a výsledky terénního výzkumu jsem se snažila smysluplně prezentovat. 

Každý výzkum je ovlivněn řadou faktorů. Některé může výzkumník ovlivnit, ale s 

některými bohužel nelze nic dělat. Při vedení rozhovorů s účastníky jsem se snažila nepromítat 

své názory nebo jinak ovlivňovat výzkum a snížit tak zkreslení ze strany výzkumníka. 

Vzhledem k mému výběru kvalitativní strategie je reprezentativnost výzkumu nižší než při 

použití kvantitativní strategie, ale zároveň kvalitativní strategie umožňuje lépe zachytit sociální 

a lidskou realitu bez jejího zredukování na několik málo proměnných a několik vztahů 

analyzovaných mezi proměnnými. Reprezentativnost vzorku výzkumu může snížit i počet 

oslovených účastníků. Obecně se kvalitativní výzkumy oproti kvantitativním většinou 

vyznačují vyšší validitou, ale nižší reliabilitou. Jelikož zkoumaná situace je více specifická než 
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typická, není možno vyhovět základnímu požadavku reliability, tedy replikovat výzkum. 

Doufám, že téma empirického výzkumu a zvolená metoda můžou zprostředkovat hlubší 

proniknutí do zkoumané problematiky a dovolí odkrýt i skutečnosti, které by jinak zůstaly 

skryty.  

5.4. Etické otázky 

V souvislosti s výzkumem vyvstalo i několik etických aspektů, které bylo potřeba 

zohlednit. Počínaje anonymizací šestice informátorů a citlivým přístupem při vedení rozhovoru 

konče. Při neformálních rozhovorech bylo dbáno na to, aby se k účastníkovi přistupovalo 

s respektem a nezneužívala se žádná informace či výhoda v rozporu s dobrými mravy. 

V průběhu rozhovorů se několikrát narazilo na téma, kdy jsem buď sama odhadla, že nahrané 

informace nemohu v této práci použít, nebo jsem byla samotným informátorem vyzvána 

k pozastavení nahrávání. Téma rozhovoru je velmi kontroverzní, vyvolává vzpomínky na 

milované osoby a vyžaduje pohled do intimního prožívání často traumatické události. U 

neanonymizovaných dat, kterými jsou v tomto konkrétním případě moje zápisky a záznamy 

rozhovorů, jsem zajistila jejich ochranu před neoprávněnými osobami. Zároveň jsem nasbíraný 

materiál neukládala do počítače, který byl připojen k internetu. 
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VI. VLASTNÍ VÝZKUM 

PO STOPÁCH STARÝCH POHŘEBNÍCH RITUÁLŮ A ZVYKLOSTÍ  

6.1. Umírání 

Nejčastěji se v moderní době na území ČR umírá v hospicích a nemocnicích, a to bohužel 

ve většině případů bez přítomnosti milovaných. K umírání, které bylo kdysi veřejnou událostí, 

dnes patří osamocení a opuštění v neznámém prostředí.  

„Táta umřel vlastně sám, jezdily jsme za ním 7 dnů na JIP, trávily s ním celkem dost 

času, seděly jsme u něj. Ale ten poslední den nám nevyšel. Měly jsme jet za ním odpoledne, 

bohužel ten den ráno umřel. Obecně to tam bylo takový blbý, vedle něj ležel další člověk za 

plentou, takhle tam byli asi tři. My jsme si musely vzít na sebe ty igelity, nebyla tam ani židle, 

takže jsme u něj třeba hodinu stály, něco mu povídaly nebo četly, pouštěly jsme mu taky 

písničku, kterou jsme se sestrou nahrály. Myslely jsme, že se vzbudí. Když o tom tak přemýšlím, 

tak můžeme být vůbec rády aspoň za tohle.“ (žena, 26 let, bez vyznání) 

„Věděli jsme, že to může přijít. Taťka byl v nemocnici každou chvíli, už měl věk. Začaly 

mu selhávat orgány. Domluvila jsem se s místním hospicem na tom, že si ho odvezeme domů, 

chtěli jsme, aby umřel doma. Na další den byl domluvený převoz a to, že nám hospic propůjčí 

kyslík. Bohužel upadl v noci do bezvědomí a z praxe vím, že to není dobré znamení. Dojela 

jsem včas, mohla jsem ho držet za ruku. Byla jsem s ním asi do 23. hodiny. Okolo půlnoci mi 

volali, že zemřel. Při jeho posledním výdechu jsem nebyla. Do teď mě to mrzí, mohla jsem 

zůstat o hodinu déle.“ (žena, 64 let, bez vyznání)  

Je potřeba zmínit, že Městská nemocnice v Litoměřicích takto nepostupuje běžně a záleží 

na konkrétním personálu, zda o úmrtí informuje v nočních hodinách. Nicméně dotyčná 

informátorka má úzké vazby na zdravotnické zařízení, takže tento nestandardní postup byl 

s největší pravděpodobností vstřícným gestem kolegů. 

„Táta chřadnul, věděli jsme, že už to bude rychlý, strašně zhubl. Byl to vždycky takový 

vysportovaný chlap a najednou z něj zbyla taková souška. Hrozný pohled. Řekli jsme si 

s bráchou, že to prostě dáme a budeme s ním až do konce doma. Měli jsme obrovskou podporu 

v místním hospici, po celou dobu jezdili dávat tátovi léky, které ho vlastně zbavily té největší 

bolesti. Ze začátku je odmítal, ale pak už byl za ně rád. Umřel tak, že jsme s bráchou leželi 

vedle něj v posteli, každý z jedné strany. Oba jsme vytuhli a najednou nás něco probudilo. 
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Slyšeli jsme ty tři poslední zachraptění, podívali jsme se na sebe a zkrátka tam s ním ještě chvíli 

leželi.“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

Falešná naděje pro umírajícího i rodinu, s kterou překrývá moderní medicína proces 

umírání, do jisté míry ztěžuje odhadnout ten správný okamžik. Rozloučení se velmi často 

nestihne tak, jak bychom si představovali. V horším scénáři se nerozloučíme vůbec. Častá je 

víra v zázrak pokročilé vědy a v to, že to zkrátka ještě nemůže být konec. Bohužel velmi zřídka 

se umírá v kruhu rodinném. Kdysi bylo běžné, že se u smrtelné postele sešla rodina i vzdálené 

příbuzenstvo, dořešilo se dědictví, urovnaly vztahy, prosilo se o odpuštění a posílaly vzkazy 

do nebes. Informátoři uvedli, že v 5 ze 6 případů zemřel jejich milovaný ve zdravotnickém 

zařízení. Pouze jednomu z nich umožnily okolnosti doprovázet umírajícího v domácím 

prostředí, a to v tichosti a v úzkém kruhu rodinném za vydatné pomoci místního hospice.  

K lůžku umírajícího docházel tradičně duchovní a katolíkům se dávalo poslední 

pomazání. Tento rituál přetrvává dodnes v podobě svátosti nemocných.30 Poslední službu 

umírajícímu zajistili dvě třetiny informátorů. Z toho byli tři aktivní členové katolické církve, 

jeden pasivní. Jeden umírající se pro náhlost jeho skonu, ač věřící byl, udělení svátosti 

nedočkal. Poslední umírající nebyl katolického náboženského vyznání. Je to tedy překvapivě 

stále živý rituál i pro ty pozůstalé, kteří se identifikují jako bez vyznání. Z rozhovorů 

vyplynulo, že ač nechápou význam a jim samotným udělení svátosti nemocných nepřipadá až 

tak důležité, řídí se přáním věřícího umírajícího, popřípadě reagovali na nabídku 

zprostředkování svátosti hospicem. Vzhledem k tomu, že svátost nemocných v Litoměřicích 

udělili dle informátorů v jednom případě neaktivnímu členu katolické církve v kómatu, o jehož 

víře se kromě toho, že byl jako malý pokřtěný a dělal ministranta, nevědělo zhola nic, lze 

předpokládat jistou benevolentnost a toleranci ze strany místního sboru.  

„Mamce volala kolegyně z hospice, zda má k tátovi někoho poslat na poslední pomazání. 

Její kolegyně je silně věřící, ptala se mamky, zda náhodou táta nebyl katolík. Vím, že byl křtěný 

a že dělal ministranta. Mamka tedy řekla, že možná jo, ale že o tomhle se doma moc nebavili. 

Tak k němu přijela celá delegace z litoměřické diecéze. Řekla jsem si, že tím nic nezkazí. Nebyl 

aktivním členem katolické církve. Nevím, zda mu to poslední pomazání v něčem pomohlo. Ale 

aspoň já jsem si mohla říct, že jsme na nic nezapomněli v té mlze. I když jsem vychovaná 

v křesťanské tradici, tak jsem k hlubšímu porozumění víře nikdy nedošla. Trošku ta mamky 

 
30 Po Druhém vatikánském koncilu se spolu se jménem změnil i její charakter. Současně posiluje tělo a mysl, a 
tedy nemusí být udělována pouze umírajícímu.  
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mise za dobrým katolickým rozloučením selhala na faktu, že jsme ho posléze nechali spálit, 

jelikož nás nenapadlo, že to není katolickou církví zrovna podporovaný způsob pohřbívání.“ 

(žena, 26 let, bez vyznání)   

„No pomazali ho. On si to přál, to by mě jinak hnal. Ta poslední léta byl na starý kolena 

bláznivý, i kříž si pověsil nad dveře, dědek jeden praštěný.“ (žena, 89 let, bez vyznání) 

„Udělení svátosti nemocných má samozřejmě pro nás katolíky stále význam, poslední 

dobou je ale stále větší problém ji stihnout. Běžně přijde kněz k umírajícímu, kde nejprve 

pokropí svěcenou vodou místnost, pak i umírajícího, následuje pokání, modlitba, požehnání a 

poslední přijímaní, pokud je to možné. Litoměřický hospic funguje v tomhle ohledu skvěle. 

Pokud umírající nebo rodina projeví zájem, zvládne ho rychle zprostředkovat. Bohužel 

maminka byla silně věřící, ale zemřela náhle, tak jí nebyla udělena.“ (žena, 60 let, katolík) 

„Když je to ortodoxní katolík, tak má umírající svého faráře, kterého rodina o 

zdravotním stavu informuje. U posledního pomazání většinou bývá přítomna rodina. Aby Pán 

Bůh byl milostivý, probíhá modlitba za přijetí do nebeského království. To mu ale zatím nic 

nezaručí. Modlitby probíhají na dalších zádušních mších.“ (muž, 64 let, katolík) 

Zub času neotupil katolické rituály u smrtelné postele. Udělení svátosti nemocných, 

kropení místnosti a nemocného svěcenou vodou, pokání, modlitba, loučení, požehnání a 

poslední přijímání (pokud je ho umírající schopen) jsou stále živou součástí posledních hodin 

umírajícího farníka v Litoměřicích.  

6.2. Od úmrtí do hrobu  

6.2.1 Po smrti 

V současné době konstatuje smrt lékař a pracovníci pohřebního ústavu tělo odvezou na 

pitevnu nebo do chladícího zařízení. Ty jsou běžnou součástí nemocnic a mnohdy i smutečních 

síní. V chladicích zařízeních s teplotou 00 až 20 C může zůstat tělo zemřelého maximálně sedm 

dnů a v případě pozdějšího pohřbu se přesune do mrazící komory s nižší teplotou než -100 C.  

„Teď je koroner, který vystavuje ohledávací list. Když má pochybnosti, tak určí pitvu. 

Kdysi bývali oslovení obvoďáci. Na základě toho, že věděl, jaké nemoci človíček má, tak mohl 

potvrdit smrt z přirozených příčin.“ (muž, 64 let, katolík) 
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„Teď se moc nepitvají staří lidé. To taky dávalo prostor k různým pochybením a 

maskování nepřirozené příčiny úmrtí.“ (žena, 64 let, bez vyznání)  

Pokud lékař nenařídí pitvu31, před příjezdem pracovníků pohřebního ústavu mohou 

pozůstalí mrtvého omýt, obléct a jinak připravit do rakve.32 S touhou po vlastním zaopatřením 

mrtvého až do dne pohřbu se stále můžeme setkat například u muslimů, ortodoxních židů nebo 

cikánů.  

Brožura Ministerstva pro místní rozvoj uvádí následující text ve své brožuře z roku 

2013 s názvem „Základní informace pro pozůstalé“. 

„Pozůstalí smí tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do sedmi dnů od úmrtí. Poté 

musí být tělo zemřelého za účelem jeho vystavení během pohřebního obřadu thanatoprakticky 

ošetřeno (konzervováno nebo balzamováno). Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí 

jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava.“ (MMR, 2013) 

„Pokud to lékař a okolnosti dovolí, je možné přechovávat tělo zemřelého po 

přiměřenou dobu doma a poté jej v rakvi přenést podle místních zvyklostí na hřbitov k uložení 

do hrobu nebo do krematoria ke zpopelnění (je nutné řídit se řádem pohřebiště či řádem 

krematoria).“ (MMR, 2013) 

Pouze jeden milovaný odešel v domácí péči, a tudíž mohl být i doma zaopatřen. 

Pozůstalá rodina však tuto možnost nezvažovala, ale věděla o ní. 

„Paní z hospice nám říkala, že by bylo hezký, kdybychom se s ním v klidu rozloučili a 

zvážili, jestli budeme volat hned. Říkala nám, že máme třeba dvě hodiny na to, abychom ho 

připravili tak, jak bychom si přáli. Do ničeho nás netlačila, ale zkrátka nám dala nějaké tipy, 

kdybychom se tak rozhodli. Říkala, ať ho uložíme rovně, přikryjeme dekou, a třeba i otevřeme 

okna a zapálíme svíčku. Umýt a obléknout nám ho doporučila do pár hodin, prý se to posléze 

dělá hůř. My jsme se ale na to s bráchou necítili, tak jsme vlastně volali do půl hodiny 

záchranku, kde jsme nahlásili, že se jedná o očekávané úmrtí. Přijel lékař, který potvrdil, že 

tatínek zemřel, dali jsme jim lékařské zprávy. Pitva nařízena nebyla, tak si pro něj přijela 

rovnou pohřební služba.“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

 
31 U pitev všeobecně se může jednat o zásah do zájmů pozůstalých, kteří z pietních a etických důvodů pitvu 
odmítají a mnohdy velmi důrazně žádají, aby tělo zemřelého nebylo pitvě podrobeno. V tomto bodě tudíž dochází 
ke konfliktu mezi požadavky zdůrazňující pietu a úctu k tělu zemřelého, oproti vědeckovýzkumným a výukovým 
účelům, jakož i zjištěním přesné příčiny úmrtí.    
32 Bohužel tato možnost automaticky odpadá, pokud k úmrtí dojde mimo domácí péči.  
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Kdysi byl strach z chybného prohlášení za mrtvého opodstatněný. Proto bylo zvykem 

pohřbívat mrtvé až třetí den od úmrtí. Nebožtík tak chvíli musel ležet v márnici, aby bylo 

případné pochybení minimalizováno. V 18. století se dávalo do rukou zesnulých lanko vedoucí 

ke zvonku, který by hrobníkovi signalizoval pohyb zdánlivě mrtvého. V márnicích se taktéž 

muselo přes zimu topit, aby člověk, jenž není ve skutečnosti mrtvý, nakonec neumrzl. Mimo 

jiné byla od roku 1770 nařízeno povinné lékařské ohledání. Praktiky související s určením 

smrti a zjišťování její příčiny se samozřejmě změnily. Moderní přístroje v současné době jsou 

spolehlivé. Ve 20. století došlo k pár omylům, nicméně jedná se o velmi raritní situace. 

„Když člověk zemře, tak je následně v márnici v chladícím boxu. Když byla ale márnice 

součástí hřbitova, bylo nebožtíkovi do rukou vloženo lanko, na jehož konci byl připojen 

zvoneček, který by případně dal hrobníkovi najevo, že se něco děje. Tenkrát se používala i 

jehlice, pomocí které se propichovalo srdce, aby to bylo stoprocentní. Jestli to bylo se 

souhlasem, to nevím.“ (muž, 64 let, katolík) 

„Nám říkali, když jsme studovali, to bylo tedy před rokem 1980, že byly dva případy, kdy 

se chybně určil exitus. Když přišli Němci, tak se jeden pán otrávil. Když ho nesli na patologický 

ústav, tak se začal probírat. Pan profesor se snažil o resuscitaci, ale marně. Pak později někde 

v Ústeckým kraji na patologii u jedné ženy našli čerstvé neposmrtné zranění, které způsobil 

postižený syn jedné zaměstnankyně. To znamená, že ta gynekologická pacientka nebyla mrtvá 

v tu dobu, kdy ležela v márnici.“ (žena, 64 let, bez vyznání)  

Z výzkumu vyplývá, že rozloučení s tělem milovaného se prakticky nekoná, ale 

v případě úmrtí v domácím prostředí je pracovníky z místního hospice vřele doporučováno. 

Dokonce paní z hospice poradila pozůstalým otevřít okna33 a zapálit svíčky, což je výjimečný 

odkaz na starý rituál. 

V současné době se pohřeb vystrojuje až několikátý den od úmrtí, jak bývalo 

historicky zvykem. Dnes se tak koná nejčastěji 5.-6. den od úmrtí. Legislativa hovoří, že není-

li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého zajištěno vypravovatelem 

pohřbu, v běžné praxi některým z rodinných příslušníku zemřelého, zajistí pohřbení obec, na 

jejímž území k úmrtí došlo. 

 
33 Zjistila jsem, že otevírání okna bezprostředně po úmrtí je dokonce občasnou praxí na odděleních v 
místní nemocnici. Tam je zvyk spíše symbolický. Okno se pootevře pouze na krátkou chvíli (cca 20 
minut), a to jenom na „ventilačku“.  
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6.2.2 Poslední úprava a příprava nebožtíka do rakve 

Kdysi byla součástí pohřebního rituálu příprava nebožtíkova těla nejbližším 

příbuzenstvem v domě smutku, jenže pohřební zvyklosti se značně změnily. Na území České 

republiky se od této praxe většinově distancujeme a přenecháváme tento úkon pohřebním 

službám. Umývání a úprava těla jsou součástí jejich standardní nabídky. Běžně se nebožtík 

naposled oholí, učeše nebo nalíčí. V Litoměřicích jeden z pohřebních ústavů nabízí 

balzamování těla zesnulého.34 

„Na oholení slouží speciálně upravená místnost. Nebožtík se uloží do takové vaničky, 

kde se upraví, umyje, a pak teprve obléká.“ (muž, 64 let, katolík)  

„Viděl jsem balzamování na videu, a to tedy neuznávám. Jednak je to finančně nákladné, 

za druhé se mi nelíbí, že vlastně vyjmou všechno z těla ven, vyčistí střeva. Co mi vůbec nejvíc 

na tom vadí je, že uzavřou všechny otvory. Celkově mi ta manipulace s tělem přijde nedůstojná 

a necitlivá.“ (muž, 64 let, katolík) 

Nezjistila jsem žádné zvláštní přání na úpravu nebožtíkova těla. V základní podobě ji 

pohřební ústavy nabízely jako součást „balíčku“ polovině informátorů, druhá polovina si 

detaily ohledně přípravy zesnulého nepamatuje. Nikdo nevyužil svého práva na očistu a další 

přípravu těla v domácím prostředí. Nikdo z dotazovaných neupřednostnil pohřeb s otevřenou 

rakví, ačkoliv se jednalo i o několik církevních obřadů. Důvod byl většinou estetický. Se 

službou balzamování těla zesnulého nemá většina osobní zkušenost. Jediný z účastníků 

výzkumu však viděl celý proces na videu a nezamlouval se mu. Nepřišel mu důstojný.  

Po úmrtí následovala kdysi celá řada rituálů odloučení a rituálů na pomezí (Gennep, 

1997). Otevírala se okna, přikrývala se zrcadla. Přípravu těla měly na starost ženy, které 

nebožtíka omyly. Voda, stejně jako předměty, které se mrtvého dotkly, byly zlikvidovány tak, 

aby nemohly škodit živým. Zemřelému se podvazovala brada a byl ustrojen. Dokud nevzali 

míru na rakev a nezhotovili ji, tak zesnulý setrvával v domě. Poslední sbohem chodila dát 

rodina, ale i přátelé. Za nebožtíka se modlili a dali mu poslední políbení, kněz udělil poslední 

pomazání.  

 
34 Zajímavostí je, že v Litoměřicích byl v roce 2012 na místním učilišti otevřen obor pro podnikání v pohřebnictví, 
kde bylo balzamování a konzervování těla uvedeno v osnovách. Pravděpodobně byl pro malý zájem záhy zrušen.  
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Historicky bývalo zvykem, že si staří lidé připravovali oděv, v kterém chtěli být pohřbeni 

předem. Většinou se jednalo o tmavé šaty nebo oblek či bílé35 lněné košile. Dokonce nebylo 

ničím zvláštním odění zesnulého do svatebních šatů36 a v případě dětí do košilky, v které byly 

pokřtěny. V dnešní době pozůstalí často váhají a nevědí, jaké oblečení je vhodné. Obecně se 

doporučuje oblečení, které měl nebožtík rád. Například zvykem u vojáků nebo hasičů je 

uložení do rakve v uniformě. Pohřební služby požadují od pozůstalých kompletní oděv, který 

zahrnuje mimo jiné ponožky i spodní prádlo. Mělo by se jednat o kusy vyrobené z přírodních 

materiálů. Většina pohřebních služeb nabízí pohřební rubáš jako alternativu, pokud pozůstalí 

nejsou schopni oblečení dodat či je k tomu vedou ekonomické důvody.  

„Tělo převezli z nemocnice do pohřebního ústavu. Ani si nevzpomínám, jestli se nás 

ptali, zda ho chceme naposledy oholit či něco podobného. Myslím si, že ho asi moc neupravili, 

pohřeb byl v uzavřené rakvi. Na druhou stranu se jednalo o katolický pohřeb, tak třeba nějaká 

základní poslední úprava a očista proběhla, kdybychom přeci jenom chtěli naposled 

nahlédnout. Oblečení vybírala mamka na základě tátova přání. Nejsem si jistá tím, co 

konkrétně, ale vzhledem k tomu, že chodíval ven upravený a na svůj vzhled dbal, určitě to byl 

tmavý oblek.“ (žena, 64 let, bez vyznání) 

„Jo tak tohle byla u nás katastrofa. Schovala jsem si jedno tátovo triko na památku. 

Našla jsem ho na chatě a pořád vonělo jako on. Byl v tu dobu stále v kómatu, já si ho 

poskládala a chtěla jsem si z něj udělat vlastně takovou relikvii. Když umřel, tak nastal strašný 

zmatek a chaos. Pamatuji se, že jsem to triko nemohla najít a ptala jsem se, zda ho někdo 

neviděl. Bohužel ho objevila rodina a předala ho pohřební službě. Bylo takové obyčejné, šedé 

kárované. Zkrátka určitě ne slavnostní. Zpětně jsem zjistila, že měl jen to triko, nic jiného doma 

nenašli. Táta s námi totiž nežil. Nevím, jestli ho v pohřební službě ještě slušně dooblékli. 

Nevypadal hezky už ani na JIPu, díky tomu otoku mozku. Nebo nechci říkat, že vypadal špatně, 

ale zkrátka ty rysy v obličeji se hodně změnily. Nepřáli jsme si pohřeb s otevřenou rakví.“ 

(žena, 26 let, bez vyznání) 

„Když človíček nemá rád společenské oblečení, klidně se vyberou džíny a sportovní 

tričko. Respektuje se přání. Když není nic vhodného, tak se zajde do secondhandu a něco se 

 
35 Bílá byla původní smuteční barva. Do měst se černá smuteční barva dostala až s církevním vlivem v 16. století. 
Na odlehlém venkově byla běžná až teprve v 19. století. 
36 Pokud zemřeli mladí lidé a byli o svatbu ochuzeni (byli svobodní), oblékali je do svatebního.  
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zkrátka vybere. Když není peněz moc, tak je poslední možnost rubáš, který všechny pohřební 

služby nabízejí. Bývá v bílé nebo černé barvě.“ (muž, 64 let, katolík) 

„My jsme byli už relativně připraveni, táta vyjádřil svoje přání, a tak jsme ho nechali 

obléknout do bílé košile a černého obleku, co měl rád. Teď si říkám, že mu to oblečení muselo 

být hrozně velké.“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

Boty se obecně nedoporučují, a to z ekologického hlediska (pro dlouhý rozklad či 

uvolňování škodlivých látek z materiálu během žehu), ale i věroučného.37 Alternativou jsou 

papírové boty, které při vystavení těla nepůsobí rušivým dojmem.  

„Já mám za to, že nám řekli v pohřební službě, že boty ne. Dokonce si myslím, že jsem 

ptala proč a říkali, že by se v hrobu dlouho rozkládaly. Ne, nedávaly jsme je.“ (žena, 38 let, 

bez vyznání) 

„Nedávala jsem mu boty, ještě by se vrátil domů!“ (žena, 89 let, bez vyznání) 

„Boty se nedoporučují, má to křesťanskou tradici. Když se nebožtíkovi nasadí boty, tak 

ta cesta k nebeské bráně je mnohem složitější než do toho pekla. Ale to jsem tedy řekl moc 

jednoduše.“ (muž, 64 let, katolík)  

Tři umírající, kteří očekávali svoji smrt, vyjádřili svoje přání ohledně oděvu, v kterém 

chtěli být pohřbeni. Pozůstalí, kteří byli se smrtí blízkého konfrontováni náhle, volili střídmé 

slavnostnější oblečení. Jeden informátor dokonce sdělil, že pohřební službě nebyl dodán oděv, 

který by vyhovoval požadavkům, pravděpodobně byl tak zesnulý pohřben v rubáši. Černá i 

bílá barva jsou stále úzce spjaty s ošacením nebožtíka. Ani jeden z účastníků nedával do 

rakve boty. Tři z nich poslechli pokyn pohřební služby a boty nepřinesli. Rodina jednoho 

informátora boty vůbec nenašla, a tak se je ani nesnažila předat pohřební službě. Další 

z dotazovaných obhájil absenci bot v rakvi religiózní představou. Jeden účastník zas nedával 

boty z důvodu, jenž měl charakter protirevenantského opatření.  

6.2.3. Milodary 

Prastarým slovanským zvykem bylo dávat do hrobu vše, co by člověk mohl potřebovat 

na onom světě. Mince, zbraně, šperky, nádoby, jídlo, květiny. Křesťanství přineslo nový druh 

milodarů v podobě bible, růžence a svatých obrázků. Když se farář zrovna nedíval, mohla být 

 
37 Boty se do rakve kdysi nepřidávaly pravděpodobně i z důvodu ekonomického. Byly drahé.  
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nebožtíkovi do dlaně vtisknuta i ta „pohanská“ mince. U Romů je tradice přídavků do rakve 

stále velmi živá a často sebou mají na poslední cestu přibalen celý seznam věcí. Vždy se dávalo 

to, co měl nebožtík rád. Mohla to být fajfka, kořalka, cigarety nebo malý hudební nástroj. 

Stejně tak se potkáme se zvykem dávat do rakve různé hračky a plyšáky v případě, že zemře 

dítě. V dnešní době se formou milodarů kromě výše jmenovaného do rakve přidávají fotky, 

kresby nebo dopisy. 

„Já jsem upřímně váhala, jestli nedat tátovi tu kytaru. Jenže nakonec měl pohřeb žehem, 

ani nevím, jestli by to šlo. Vím, že jednomu cikánovi ji do hrobu dávali. Jinak jsme mu nenechali 

ani jeho křížek, co nosil na krku. Den před tím, než mu rupla céva, jsme šli na horní nádraží 

kolem Lexů a říkal mi, že chce, abych si ho nechala, že ho do hrobu nechce. Že by mu ho ještě 

někdo z té povedené rodinky prodal v jejich zastavárně.“ (žena, 26 let, bez vyznání) 

„My jsme mu nechali přidat nějaké jeho staré noty. To byly jeho nejoblíbenější písně, 

které hrál se svým orchestrem, dále fotky a kořalku.“ 

„Přála si, abychom jí dali její starou bibli. Tuším, že kromě toho měla přímo v rakvi i 

květiny.“ (žena, 60 let, katolík)  

„Do rakve jsme mu sice nic nedávali, ale do pouzdra, v kterém byla urna, jsme mu každý 

napsal náš osobní vzkaz. Je na něm taková kapsička na zip.“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

„Nic jsme do rakve nepřidávali, bohužel nás to asi ani nenapadlo, možná nám to nikdo 

nenabídl. Zpětně bychom mu určitě ale vybrali věci, co měl rád a přidali mu je, aby je měl u 

sebe i po smrti.“ (žena, 64 let, bez vyznání) 

Přidávání do rakve má stále svoje místo v současném rituálu v Litoměřicích. Pozůstalí 

dávají na poslední cestu květiny, bible, fotky, kresby, vzkazy, kořalku. Vše, co měl zesnulý 

rád. Od informátorů nezaznělo, že by přidali šperky nebo peníze. Účastníci dávali spíše věci o 

velké citové hodnotě, ale zároveň takové, které nejsou příliš cenné. Je otázkou, zda k tomuto 

fenoménu nepřispěla kauza s vykradači hrobu, která město šokovala a obyvatelé ji mají stále 

v živých vzpomínkách. 

6.2.4. Oznámení 

Umíráček se zvonil bezprostředně po úmrtí. Jednotlivé údery zvonu měly vypovídající 

hodnotu. Dalo se z nich vyposlouchat, zda se jedná o ženu, muže nebo dítě. Dále se zvonil věk 

zesnulého a samotná hodinka. Odlišný pojem je „hrana“, která se zvoní v poledne od úmrtí, 
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případně i v další dny. Záleží na zámožnosti a sociálním postavení nebožtíka. I dnes v případě 

úmrtí farníka zvony v Litoměřicích zvoní. Další veřejné oznámení o úmrtí je dnes v podobě 

tištěného parte. Jeho předchůdce byla tabulka, na kterou psal zvoník jména zesnulých po tom, 

co byl zazvoněn umíráček. 

„Vždycky má každý parte, na kterým bývá symbol. U katolíků to může být kříž s haluzkou, 

v černé či ve zlaté barvě. Když to bude žid, tak to bude Davidova hvězda. Když tam bude husita, 

tak tam bude pohár s červeným křížem. Když se jedná o evangelíka, tak je tam většinou kniha 

s pohárem. Když to bude nevěřící, tak je tam symbol jedné růže, nebo třeba větvičky. Po pravé 

straně jsou různé básně určené zemřelému. Když to zjednoduším, ta ve smyslu „kdo byl 

milován, bude milován i po smrti“. Nebo verše z evangelií. Zesnulý je očekáván na věčnost a 

tak podobně. Udávají se všechny role, který měl zemřelý vůči pozůstalým. Další řádek je jméno, 

někdy se užívá titul. Pak se lehce zmíní, zda zemřel náhle nebo očekávaně po dlouhé nemoci. 

Když je to křesťan, tak se občas píše, že byl posledně pomazán a že bude v kostele zádušní mše 

svatá, a to se všemi církevními poctami a pak bude uložen do rodinné hrobky. Následně se 

samozřejmě na konci vyjmenuje seznam nejbližších, ty vztahy jsou různorodý. Setkal jsem se 

3x s tím, že se rodina nenáviděla, a dělaly se dva obřady a dvě parte. Tenkrát se parte dávalo 

do obálky a posílalo. Bylo to takové důstojnější. Už se jich ani tolik netiskne, jak bývalo zvykem. 

Někdy se stává, že se informace nedostane včas tam, kam má.“ (muž, 64 let, katolík) 

„Nechali jsme udělat 4 výtisky parte. Nerozesílali jsme je, jen jsme si je schovali na 

památku.“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

„Navrhla jsem parte sama přes noc, bylo na něm kytara, kterou měl moc rád, fotka, 

kresba a designové prvky, které mi k němu seděly. Verš zněl: „Odešel jsem v nejlepších letech, 

má hudba bude hrát dál v milovaných dětech.“ Ten jediný se posléze použil a aplikoval na ten 

ošklivý uniformní typ oznámení, který byl zhotoven pohřební službou. Můj návrh parte se tedy 

nakonec nepoužil, sice mě to mrzí, ale asi z praktických důvodů byl lepší ten jejich? S hnusnými 

barvami, grafikou z roku před Kristem snad, a obecně motivem, co mi nic neříká. Já vlastně 

nerozumím tomu, proč se nedalo to doma připravené parte použít, protože splňovalo všechny 

formální a formátové požadavky. Ale asi k tomu byl nějaký důvod.“ (žena, 26 let, bez vyznání) 

„Vyvěsili jsme parte na nástěnku v paneláku, dále jsme poslali všem známým a rodinným 

příslušníkům. Mimo to jsme je samozřejmě obvolali a zeptali se, zda přijedou na poslední 

rozloučení.“ (žena, 64 let, bez vyznání) 
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Církevnímu obřadu předchází zvonění hrany. Pohřební tradicí je další veřejné oznámení 

úmrtí formou parte. Všichni informátoři parte vytisknout a vystavit nechali. V dnešní době již 

není tak běžné rozesílání oznámení rodině a známým v úhledné obálce. Jeho vlastní výtisk se 

dělá pouze v několika málo kopiích. Všechna parte tištěná pohřební službou jsou si navzájem 

podobná, mají uniformní vzhled a formu. Zaznamenala jsem ve výpovědi touhu po 

personifikaci smutečního oznámení a vystihnutí osobnosti zesnulého, dokonce i pokus o vlastní 

realizaci.  Informátorka dále uvedla, že se jí nelíbí barvy, černé ornamenty a motivy, které se 

užívají desítky let v neobměňované podobě.  

6.3. Poslední rozloučení 

6.3.1. Obřad 

Poslední nebožtíkova cesta začínala rozloučením se s domem. Rakev se zatlučeným 

víkem se vynesla tak, že s ní třikrát zhoupli přes práh a zesnulý měl nohy napřed. Můžeme 

tento rituál chápat jako materiální přechod (Gennep, 1977). Správné rozloučení s domem 

znamenalo to, že se zemřelý nebude chtít vrátit. Řazení do pohřebního průvodu mělo jasná 

pravidla. První šel ministrant s křížem jakožto symbolem lásky a vykoupení, za ním cupitaly 

děti jako symbol nevinnosti. Za dětmi kráčeli muži, po nich kněz a nosiči rakve, která byla na 

márách. Za rakví šli nejbližší příbuzní a celý průvod uzavíraly ženy. Rakev s nebožtíkem je 

velmi těžká, a tak na větší vzdálenosti pomáhal žebřiňák nebo vůz tažený koňmi. Někteří 

v průvodu nesli hořící svícny, později lucerny. Věřilo se v ochrannou moc světla, která bránilo 

před zlými silami. Průvod vedl z domu do kostela, z domu na hřbitov, nebo z domu do kostela 

a následně z kostela na hřbitov.  

„Doprovodili jsme maminku z kostela alespoň k vozu. Rakev nenesli příbuzní. Takhle se 

to zkrátka dělá z důvodu, že zrovna v tento okamžik nejbližší zrovna neoplývají duševní a 

fyzickou sílou.“ (žena, 60 let, katolík) 

„Pamatuji si časy, kdy chodilo v průvodu i sto lidí. I já jsem v něm chodívala, Jako dítě, 

ale i později. Teď už se to kdoví proč nedělá. Přeci se ta rakev nosit nemusí, stačí kdyby chodil 

průvod za pohřebním vozem. Je to taková úcta k němu. Být s ním i na té poslední cestě a mít 

pod dohledem, co se s rakví děje, bylo pro mne naprosto normální. Nikdy bych neřekla, jak 

rychle se tohle změní.“ (žena, 89 let, bez vyznání) 

„Průvod jsem vůbec nezaznamenala. Rakev byla vystavena v síni, pak ji rovnou pohřební 

vůz bez doprovodu naložil a odvezl do krematoria.“ (žena, 38 let, bez vyznání)  
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„Já si to vůbec nepamatuji, ale asi rakev po obřadu ze síně odnesli zaměstnanci pohřební 

služby nebo hřbitova k hrobu. Rozhodně jsme ale nešli v průvodu.“ (žena 64 let, bez vyznání) 

Vlastní rozloučení tedy probíhá v kostele nebo přímo u hrobu. V případě civilního 

obřadu probíhá rozloučení většinou ve smuteční síni.  

„Zádušní mše svatá je doprovázena modlitbami a vírou, že se se zesnulým setkáme 

v Božím Království. Během obřadu se zapálí kadidlo a svíce. Může být přítomen i varhaník 

jako hudební doprovod. Rakev je pokropena svěcenou vodou ze všech světových stran. Bez 

ohledu na to, zda je určena rakev ke kremaci nebo do hrobu, měla by mít na víku kříž jako 

křesťanský symbol lásky, na to by měl dohlédnout kněz.“ (muž, 64 let, katolík) 

Rozloučení u hrobu při církevním pohřbu je obdobně provázeno modlitbou zpěvem a 

hudbou. Bohužel zprostředkování živé hudby přestává být v Litoměřicích nabízeno.  

„Každá pohřební služba má vizitky a ty kapely mají v seznamu. Ale některé ty 

objednavatelky to chtějí mít z krku co nejrychleji a ani tuto možnost nenavrhnou. Většinou 

nabízejí základní služby a zkrátí to setkání.“ (muž, 64 let, katolík) 

„Tenkrát byla dechová hudba, zahráli několik skladeb na základě přání rodiny. Dneska 

nad hrobem zahrají 3 skladby za 800 Kč a jdou pryč.“ (muž, 64 let, katolík) 

„O možnosti dechové hudby na rozloučení u hrobu jsme nevěděli, jinak bychom tuto 

možnost rádi využili. Táta byl kapelník, to se samo nabízelo. Místo toho byli přítomní tři 

zpěváci z místního katolického sboru.“ (žena, 64 let, bez vyznání) 

Pravidla pro pohřbívání do hrobu podléhají zákonem dané tlecí době.  

„Hroby jsou velikostně dvojky, trojky, šestky a nadměrné hrobky. Jestli je předpoklad 

dalšího úmrtí v rodině, tak se musí udělat prohloubený hrob. My se na to radši ptáme. Pak se 

tam druhá rakev dostane. Po té druhé rakvi se až po 15 letech, což je ze zákona tlecí doba, dá 

připohřbít další rakev. Když se nevejde, tak se musí najít nové místo. Co se týče hrobek, tam 

není určená tlecí doba. Tam je možné připohřbít s ohledem na stadium rozkladu. Lze se 

dohodnout na rozloučení v kapli za podmínky, že spouštění bude probíhat bez přítomnosti 

rodiny.“ (muž, 64 let, katolík) 

Spouštění rakve probíhá do vykropeného hrobu. Stále bývá zvykem vhodit do hrobu 

jednu nebo tři hrsti hlíny. Přistupuje se jednotlivě k rakvi potom, co kněz pronese slova prach 
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jsi a v prach se obrátíš. Aby nebožtíka hlína netížila, doprovází se rituál slovy budiž ti zem 

lehká.  

„Nejbližší příbuzní hází tři hrstky, ti stínoví jen jednu.“ 38 (žena, 60 let, katolík)  

Zasypáním hrobu zeminou je posledním aktem rozloučení na hřbitově a smuteční hosté 

se přesouvají na společnou hostinu.  

Civilní obřad probíhá obvykle ve smuteční síni, kde je přítomen najatý řečník. Ten řekne 

několik vět o zesnulém. Za doprovodu tří písní je vlastní obřad po zhruba půl hodině ukončen. 

S poslední písní zajíždí rakev na katafalku.  

„Vybírali jsme písničky ze seznamu, který nám poskytla pohřební služba. No zkráceně. 

Nic jsme nevybrali. Celý další den jsme přemýšleli o písničkách, které by byly vhodnější. 

Písničky jsme sice vybrali, ale neobešlo se to bez velkých hádek. Abychom předešli obdobné 

situaci, podepsali jsme si lístečky, a ty své tři písničky na ně vypsali.“ (žena, 26 let, bez 

vyznání) 

„Vybrali jsme písničky na doporučení pohřební služby, ale byly dost tuctové, moc se nám 

zpětně nelíbily a ani se k jeho osobě moc nehodily. Příště bych si v této věci radit nenechala a 

vybrala je sama. Je to jedna z věcí, co mě na samotném rozloučení zamrzela nejvíc.“ (žena, 38 

let, bez vyznání) 

Společným rituálem civilního i církevního obřadu jsou květinové dary jako projev citu 

zesnulému. Tento zvyk měl tradici již v antice. Květinová vazba je převezena na hrob, 

smuteční hostinu nebo je po obřadu zlikvidována.  

Další rozloučení se může konat u hrobu nebo si rakev převezme pohřební služba, která 

zajistí převoz do krematoria. V případě pohřbu žehem si rodina převezme urnu později a uloží 

ji do urnového hrobu nebo kolumbária. Další možností je využít k tomu určené pietní loučky, 

kde je možné popel rozptýlit nebo vsypat. 

Informátoři uvedli, že v polovině případů se jednalo o obřad církevní, v druhé polovině 

případů měla rozloučení charakter civilního obřadu. Stejně tak polovina nebožtíků byla 

pochována do hrobu a druhá polovina měla pohřeb žehem. Pohřeb bez obřadu nebyl účastníky 

výzkumu zmíněn, nicméně se v Litoměřicích dle Pavla Lolo, správce místního hřbitova, těší 

 
38 Slovo „stínoví“ užívá informátorka ve smyslu vzdálenější příbuzní.  
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čím dál větší oblibě. Z pohřební služby máme informaci, že se pohřeb bez obřadu sjednává 

dokonce až v jedné čtvrtině případů. Toto číslo má stále rostoucí tendenci. 

„Tenkrát to bylo mnohem důstojnější, mělo to smysl a nebylo to komerční. Nejednalo se 

o peníze. Kdyby se všechno obnovilo, pohřeb by stál mnohem víc.“ (muž, 64 let, katolík) 

Pohřební průvod se v Litoměřicích nekoná tak, jak kdysi bývalo zvykem. Můžeme se 

setkat pouze se symbolickým doprovodem rakve do pohřebního vozu. Za zemřelého se při 

katolickém rozloučení slouží zádušní mše. Tu doprovází modlitby, slova o vzkříšení, 

zapálení kadidla a svící. Po domluvě lze zajistit hudební doprovod varhaníkem. Jako projev 

citu k zemřelému přinášejí smuteční hosté květinové dary. Rakev s víkem, na kterém je kříž, 

je kropena svěcenou vodou ze všech světových stran a vyprovozena z kostela. Rozloučení 

pokračuje na hřbitově. Hrob je knězem vykropen a rakev je do něj pomalu spouštěna. 

V Litoměřicích se zachoval zvyk házení hrstky hlíny na rakev. Civilní obřad sdílí pouze rituál 

květinových darů. Může ho taktéž doprovázet reprodukovaná nebo živá hudba.   

6.3.2. Pohřební hostina 

Hostina, která se pořádala po smutečním obřadu, je jeden z nejstarších rituálů. Říká se jí 

jinak tryzna, kar nebo trachtace. Během hostiny by se mělo na zemřelého zavzpomínat a 

pousmát se všem jeho výstřelkům. Tento rituál se nese v duchu sloučení pozůstalých, přijmutí 

nových rolí a nastolení nového řádu (Gennep, 1997). Pohřební hostiny se konaly již v antice. 

Slovanští předkové taktéž hodovali velmi rádi, a tak má tento rituál kořeny hodně hluboko. 

Skoro by jeden řekl, že ho neoslabí ani 21. století. Současná litoměřická pohřební praxe 

bohužel říká něco jiného. 

„Já jsem ani nevěděla, že máme něco takového uspořádat, když umřel táta. Jeho strana 

se sbalila a jela po obřadu do hospody. My s mámou domu.“ (žena, 26 let, bez vyznání) 

„Vždycky, když jsme jeli na Moravu, tak nás pohostili. Udělali nám velkou snídani a po 

obřadu jsme šli na trachtu, v Litoměřicích se už s tím setkávám málo. Stejně tak, je jinde 

zvykem, že když někdo zemře a druhý z rodiny do roka po něm, kar se nedělá. Tady u nás se 

nedělá prakticky nikdy. Je jedno v jakém pořadí a časovém intervalu zemřete.“ (žena, 60 let, 

katolík)  

„Pozvat všechny příbuzný je drahý, hlavně některé z nich ani nemám ráda. Zkrátka jsem 

si po obřadu v úzkém kruhu rodinném sedli, byli jsme unavení a objednali jsme si pizzu. Asi to 
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není úplně standardní. Do restaurace se mi nechtělo, bylo mi blbé totiž někoho z příbuzných 

nepozvat. Protože kdybychom dělali tryznu, tak nás to vyjde jako malá svatba. A už to ani 

nakonec nikdo neocení. Dělá se to vůbec ještě?“ (žena, 38 let, bez vyznání) 

„No víte co, teď je problém najít místo pro smuteční hostinu. Kdysi byl dobrý Pivovarský 

sál, ale teď ho rozdělili tak blbě, že ten prostor je už malý. Nejsou vhodné prostory, kdysi se 

třeba zamluvil sál, teď je v Litoměřicích ta situace s vhodným prostorem složitá.“ (muž, 64 let, 

katolík) 

Pouze dva informátoři pořádali i smuteční hostinu. Jedna se konala v restauraci, jedna na 

zahradě.  

„My jsme pořádali smuteční hostinu na Kolibě. Paní byla velmi ochotná, vstřícná. 

Dokonce jsme měli na výběr asi ze tří chodů. Bylo nás tam určitě alespoň 30. Táta byl velký 

jedlík, rád pil. Myslím, že ten kar musel být. Už během hostiny jsme si sem tam na něj cvakli 

slivovici. S částí příbuzných, která přijela až z Vídně, jsme po krátkém odpočinku vyrazili do 

baru, kde jsme hráli kulečník, vzpomínali na něj, bavili se o naší rodině a samozřejmě ho dál 

zapíjeli.“ (žena, 64 let, bez vyznání) 

„Já ráda pamatuji ta léta, kdy se zkrátka zabilo prase, celá vesnice se sešla a popíjelo 

se a vzpomínalo, teď už je to takové nijaké. Nicméně manžel měl před pár lety velkou hostinu, 

jelikož přijela i řada příbuzných zdaleka. Měli jsme ji u nás na zahrádce, kde to měl rád. 

Pohostit je se zkrátka sluší.“ (žena, 89 let, bez vyznání) 

Důvody, které přispěly k tomu, že se pohřební hostina po obřadu neodehrála, byly jednak 

ekonomické, dále vycházely z komplikovaných příbuzenských vztahů nebo neznalosti a 

zpochybnění důležitosti tohoto rituálu mladými dospělými. Překvapivě dle informátorů nejsou 

v Litoměřicích vhodné prostory, které by dovolovaly v odděleném salonku pojíst a popít 

většímu počtu lidí. V Litoměřicích rituál smuteční hostiny umírá.  
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VII. ZÁVĚR 

V dnešní době je velmi vzácné umírání v domácím prostředí. Smrt se přesouvá do 

nemocnic či jiných zdravotních a pečovatelských zařízení. Pozůstalí se často nestihnou 

rozloučit, jelikož nedokážou vycítit ten okamžik, kdy milovaný skutečně odchází. Ta chvíle, 

kdy nás blízký opouští, je ukrytá pod závojem naděje v medicínu a moderní léky. Rituály, které 

i dnes doprovází umírajícího v Litoměřicích, se zachovaly v podobě katolického udílení 

svátosti nemocných. Součástí je kropení místnosti a nemocného svěcenou vodou, pokání, 

modlitba, loučení, požehnání a poslední přijímání. Svátost nemocných umírajícím věřícím v 

Litoměřicích pomáhá zprostředkovat věřícím místní hospic. 

Rituály, které se prováděly před uložením těla k věčnému odpočinku, byly v minulosti 

velmi bohaté. Některé z nich stále žijí i v Litoměřicích. Otevírání okna, aby mohla duše 

vylétnout a zapálení svíčky bezprostředně po úmrtí v domácí péči jsou díky iniciativě místního 

hospice nezapomenuté rituály. Dále se zachoval zvyk pohřbít zesnulého až několikátý den po 

úmrtí. V souladu se starým rituálem si ošacení na poslední rozloučení často vybírají umírající. 

Jedná se většinou o slavnostnější oděv tmavé barvy. Smuteční barvy jsou v Litoměřicích bílá 

a černá. Na přetrvávající zvyk, že boty se do rakve nedávají, můžeme nahlížet ze třech 

perspektiv. Vysvětlení je v ekologickém chování, ale i náboženských a lidových představách. 

V Litoměřicích se přídavky do rakve dávají. Milodary bývají často květiny, fotky, dopisy, 

vzkazy nebo bible. Ustupuje se však od cenných předmětů vysoké finanční hodnoty. Mohla 

k tomu přispět i místní kauza vykradačů hrobů. Veřejné oznámení úmrtí má stále v pohřebním 

rituálu svoje místo. Zvonění zvonem je v Litoměřicích zvykem pouze při skonu farníka. 

Vystavené tištěné uniformní parte, které je zhotovené pohřební službou, je hlavní formou 

veřejného oznámení o úmrtí v Litoměřicích.  

Vlastní smuteční obřad prošel řadou úprav reagujících na změnu, kterou sebou přineslo 

umírání v nemocnicích a pečovatelských domech. Ze stejného důvodu se změnily rituály, které 

se odehrávaly v domě smutku. Péče příbuzných o nebožtíkovo tělo i duši ztratila v pohřebním 

rituálu 21. století své místo. Posmrtná úprava těla je nyní delegována na pohřební služby. 

Klasický pěší pohřební průvod z domu smutku do kostela a z kostela na hřbitov již taktéž 

nemůže být součástí litoměřického ritu. Ani symbolický průvod za pohřebním vozem není 

místním zvykem. Průvod se zkrátil na doprovod rakve do přistaveného vozu po zádušní mši, a 

to pouze v případě církevního obřadu. Zádušní mše má ustálený ritus, jehož součástí jsou 

modlitby, slova o vzkříšení, zapálení svící a kadidla, kropení rakve ze všech světových stran a 
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vyprovázení rakve s křížem na víku. Květinové dary a věnce jako symbol lásky a citu se 

pokládají z úcty k zemřelému. Hudba, ať už živá nebo reprodukovaná, je součástí posledního 

rozloučení. Dokonce se v Litoměřicích setkáme i s rituálním házením hlíny při ukládání rakve 

do hrobu. Smuteční kar, bez kterého si předchozí generace nemohly pohřeb představit, začíná 

být v této lokalitě vzácností. Z místních zvyků se smuteční hostina vytrácí. Stojí za tím 

ekonomické důvody, nefunkční rodinné vztahy, neznalost samotného rituálu, ale i chybějící 

prostory pro uspořádání tryzny v Litoměřicích.  

Několik starých zvyků se v současném posledním rozloučení v Litoměřicích našlo, ale 

jedná se o pouhý zlomek historicky poměrně bohatého pohřebního rituálu. Někteří pozůstalí 

jednají v duchu tradiční morálky, ale samotný význam rituálu jim uniká. Více ritualizovaný je 

pohřeb katolický, jehož průběh je daný. Civilní obřad je naopak o množství rituálů značně 

ochuzen. Pohřeb bez obřadu se stává v dnešní době stále smutnější realitou. Vzhledem k tomu, 

že dobrý pohřeb jakožto poslední přechodový rituál člověka, má přímou souvislost s tím, jak 

bude probíhat proces truchlení a opětovné začlenění do společnosti s novým řádem, bude 

pravděpodobně každá další generace v Litoměřicích stát blíže tváří v tvář existenciální krizi. 

Osobně vidím jen dvě cesty, jak vyjít z této nešťastné situace. Jedna cesta je hrbolatá, spočívá 

v obnově a šíření starých rituálů. A ta druhá cesta? Ta se musí teprve vyšlapat. Cesta za novými 

pohřebními rituály by mohla být pro mnohé z nás řešením. Ať už se nám nelíbí na současném 

pohřebním ritu cokoliv, máme jistý prostor pro vyjednávání. Otevírají se nám možnosti, které 

dovolují průběh rozloučení více odpovídající našim představám. Ať se však vydáme 

jakoukoliv cestou, cíl by měl být stejný. Udělat milovanému takové rozloučení, se kterým 

budeme jako pozůstalí vnitřně spokojeni.  
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