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Abstrakt:

Návrh hřbitova navazuje na předdiplomní projekt 
Projektivní prostor, mapující vzpomínky jednotlivců 
na prostorové zážitky vzbuzující emoce.

Prostorová koláž jako metoda utváření prostředí, 
které svou mnohoznačností umožňuje individuální 
interpretaci jednotlivcem a vyvolává vzpomínky, je 
aplikována na návrhu hřbitova pro lidské kompo-
stování.

Po kompletní transformaci lidských ostatků na 
úrodnou půdu se hrob stává zbytečným. 

Zemřelí pozbývají svoji posmrtnou adresu.

Z kulturního hlediska však rituál pohřbívání a sym-
bolická, mentální hodnota hřbitova hraje pro po-
zůstalé důležitou roli při vyrovnávání se se ztrátou 
bližního. 

Návrh pracuje s kulturně podmíněnou představou 
hřbitova jako obrazu světa. 

Se zmizením náhrobků a uren opouští koncep-
ci hřbitov - město mrtvých a reinterpretuje ji jako 
hřbitov - krajinu z mrtvých.

Ostatky ve formě úrodné zeminy se stávají ma-
teriálem pro modelaci biodiverzní kulturní krajiny, 
místa, kde to žije.
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Projektivní prostor: 

Jaká je vnitřní struktura emotivního 
prostoru? 

Prostřednictvím vzpomínek šesti jednotlivců 
na prostor, který vyvolával emoce, hledám 
společné jmenovatele a prostorová specifi-
ka, aplikovatelné v architektonickém navr-
hování. 

Cílem výzkumu je lépe porozumět rozhraní 
mezi fenomenologií a psychologií architek-
tury.
Respondenti zachycovali vzpomínku for-
mou verbalizace a kresby, na jejímž 
podkladě byl prostor zrekonstruován 
ve vizualizacích a hlavní motiv interpretován 
sádrovým modelem.

Příklady:

Dětský pokoj jako surrealistické prolnutí ex-
teriéru a interiéru dramatickým způsobem

Dům jako mořské pobřeží

Koupelna na dně bazénu
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Zhmotnění noční oblohy v dětškém pokoji 
posledního patra panelového domu.

Hostel jako katakomby

Dřevěná chatka s fortifikačními aspekty 
bunkru a poustevny
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Vzpomínky respondentů sdílejí absurdní 
charakter a snovou, kolážovou strukturu.

Využívám metody prostorové koláže pro 
inverzní architektonický návrh, od frag-
mentů k celku, s vlastností symbolické 
mnohoznačnosti pro návrh hřbitova.

Vstvením, prolínáním, inverzí a kompozicí  
ustálených prostorových vztahů a kolek-
tivních motivů vzniká evokativní prostor, 
se schopností vyvolávat specifickou inter-
pretaci jednotlivcem na základě individu-
álních zkušeností, pod vlivem fenoménu 
projektivní identifikace.
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Hřbitov bez hrobů

„Tento hřbitov byl její návsí, kde si hrála, 
jejím polem, kde kopala a zalévala 

a ošetřovala...‘‘

( Hálek, Na vejminku, s.215 )
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Situace širších vztahů 1_15000

E4
61
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Lokalita a dopravní dostupnost:

Návrh se nachází na rozhraní tří katastrálních úze-
mí : severovýchodně Syrovic, jihovýchodně So-
botovic a jihozápadně Bratčic v těsné blízkosti 
dálnice E461, v blízkosti sjezdu Bratčice, Hrušo-
vany.

Dopravní napojení vozidlem po dálnici z Brna je 
11 minut.

Autobusové napojení z centra města je do 40 mi-
nut dojížďkové vzdálenosti.

Kombinované spojení vlakem a autobusem 32 
minut.

Návrh je koncipován jako kulturní krajina, biocen-
trum s vybíhajícími biopásy, zvyšující biodiverzitu 
místní polnohospodářské krajiny.
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Situace užších vztahů 1_7500
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Urbanistické řešení:

Návrh je do budoucna zamýšlen jako spojnice 
sever-jih, mezi nově navrhovanou zastávkou hřbi-
tov na severním konci a bratčickým vodojemem u 
jižního konce areálu, který slouží výletníkům jako 
rozhledna.

Je respektována současná lokalizace polních 
cest  v místě, navrhovaná oblast funguje jako pří-
rodní areál uprostřed polí, vhodný pro procházky 
a výlety. Doporučena je turistická obuv s pevnou 
podrážkou a nepromokavou povrchovou úpra-
vou.

Hlavní příjezdová cesta je uvažována kolmo na 
svah směrem od Syrovického rybníka a potoka 
Syrůvky. Navazuje na hlavní vstup, ve vzdálenosti 
cca 1,5 km od zastávky autobusu Syrovice, So-
botovická linky 154 a 504.

Hranice areálu respektuje původní parcelaci mimo 
3. etapu výstavby jižní části areálu, kdy pro efek-
tivnější napojení k Bratčickému vodojemu je nutné 
provést přeparcelování několika pozemků.
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Situace první etapy 1_5000
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Etapizace výstavby

V první etapě je plánováno vybudování infrastruk-
tury hřbitova a založení přírodních společenstev.

Ve druhé etapě dochází k výškové modelaci teré-
nu - kopečků a hory.

Třetí etapa spočívá v rozšíření areálu směrem k 
Bratčickému vodojemu. 
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Situace druhé etapy 1_5000
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Situace třetí etapy 1_5000
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Sekce        zast.pl.  m2

     

1) vstup a zázemí  ( 1*-15* )      150 m2

2) tlejiště ( 16*-35* )       410 m2

3) ochoz pro pěší a kruhový objezd  pro vozidla ( 36*-40* )   280  m2

4) hygienické zařízení ( 52*-75* )      140  m2

5) rozhledna ( 76* - 83* )      /  m2

6) pumpa ( 84* - 88* )      35 m2

7) pobytový prostor ( 89* - 91* )     58  m2

8) pobytový prostor ( 92* - 95* )     172,5 m2

9) rostoucí hora ( 96*- 113* )      480 m2

10) zastávka (114* - 117* )      140 m2

Celková plocha areálu po I a II etapě:     98348,7 m2

Index zastavěné plochy:       0,02   
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Krajinná situace 1_3000
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1)  Pole: mák vlčí   
 
2)  Běžný trávník: Ptačí zob, divoké byliny a plevele,  
 např. Svízel přítula aj.

3)  Kořenová čistička: Rákos obecný, Chrastice rá   
 kosovitá, Zblochan vodní, Orobinec širokolistý
 Kosatec žlutý, Blatouch bahenní, 
 Tužebník jilmový 
 
4) Bylinný trávník s keři a jehličnany: 
 Tis červený, Růže šípková, 
 Hloh jednosemenný, Hloh obecný, Habr obecný
 
5)  Bříza bělokorá, Bojínek hliznatý ,
 Kostřava červe ná, Kostřava ovčí
 Lipnice luční, Poháňka hřebenitá, 
 Psineček obecný, Tomka vonná, 
 Trojštět žlutavý 

6)  Sad: Jeřáb ptačí

7)  Ovocný sad: Jabloň lesní, Hrušeň obecná,
  travino-bylinný podrost

8)  Remízek:
 Bylinný trávník, Ostružiník obecný, 
 Šípková růže, Ptačí zob, Střemcha obecná, 
 Mahalebka obecná, Trnka obecná, 
 Dřišťál obecný, Třešeň ptáčnice , Zimolez pýřitý,  
 Dřín obecný, Bez černý, Svída krvavá 

9)  Mokřadní druhy trav a bylin: 
 Chrastice rákosovitá, Kostřava rákosovitá, 
 Karbinec evropský,Orobinec širokolistý, 
 Kyprej vrbice, Rákos obecný, Zlatobýl obecný, 
 Zblochan vodní, Lipnice luční,  
 Kostřava červená dlouze výběžkatá, 
 Kostřava červená trsnatá 
 Olše šedá, Vrba jíva

10)  Kvetoucí louka: Bělozářka liliovitá, 
 Bukvice lékařská, Černohlávek obecný ,
 Divizna černá ,Dobromysl obecný, 
 Hlaváč žlutavý, Hrachor luční, 
 Hvozdík kartouzek, Hvozdík kropenatý,
 Hvozdík pyšný, Chlupáček oranžový, 
 Chrastavec rolní, Chrpa čekánek, Chrpa luční,
 Jetel horský, Jetel luční, Jitrocel kopinatý,
  Jitrocel prostřední, Kmín kořenný, 
 Kohoutek luční,Kopretina bílá, 
 Kozí brada východní, Krvavec menší, 
 Kyprej vrbice , Len vytrvalý,
 Lnice květel, Lomikámen zrnatý, 
 Máchelka srstnatá, Mateřídouška vejčitá,
 Mochna stříbrná, Mydlice lékařská, 
 Oman vrbolistý, Orlíček planý, Pilát lékařský, 
 Prvosenka jarní, Rozrazil ožankový, 
 Řebříček bertrám, Řebříček obecný, 
 Řepík lékařský, Silenka dvoudomá
 Silenka nadmutá, Silenka nící, Sléz velkokvětý,  
 Smolnička obecná, Svízel bílý ,Svízel syřišťový

11)  Kvetoucí louka: Bělozářka liliovitá, 
 Česnek vonný, Jetel horský, Kerblík lesní , 
 Kmín kořenný ,Lomikámen zrnatý, 
 mák bělokvětý, mochna skalní, mrkev obecná,  
 olešník kmínolistý ,pryskyřník platanolistý,
 řebříček obecný, řeřišničník písečný, 
 silenka hajní, silenka širolistá bílá, svízel bílý,  
 svízel severní, šalvěj rakouská, šedivka šedá, 
 tužebník obecný.   
 
12) Krmný biopás: Pohanka obecná, Proso seté,  
 Oves setý nahý, Kapusta krmná, Svazenka, 
 Lupina bílá

13)   Stromová školka habrů pro výrobu pilin 
 do kompostovacích kapslí: 
 Habr obecný, podsadba: Líska obecná.

14) Nektarodárný pás: Vikev setá,Vičenec ligrus, 
 Jetel luční, Pohanka obecná, Hořčice bílá.
 Svazenka vratičolistá, Komonice bílá, 
 Jetel plazivý, Jetel zvrhlý, Štírovník růžkatý,
 Sléz lesní, Řebříček obecný.

15) Proso seté

16) Bojínek luční, Lipnice luční, 
 Kostřava červená výběžkatá ,Kostřava luční, 
 Ovsík vyvýšený 
 Jetel luční, ´Tempus´, Jetel nachový, Jetel plaziv. 
 Štírovník růžkatý, Úročník lékařský, Vojtěška setá

17) Borovicový les a lesní podrost: 
 Ostružiník obecný, Maliník obecný, 
 Růže šípková, Růže dužnatá

18) Běžný krajinný trávník s divokými bylinami .
 Postupná výsadba na úpatích:
 Ostružiník obecný, Růže šípková,Jedle bělokorá
 Maliník obecný

19)  Bylinný trávník s divoce rostoucími bylinami
 

Krajinná koncepce: 
 
Návrh vychází z mozaikové struktury polnohos-
podářské krajiny pro vytvoření druhově bohatého 
biocentra - parku.
Volba druhů dřevin a rostlin se zaměřuje zejména 
na  původní druhy/odrůdy 
pro Česko a Střední Evropu z důvodu výrazně 
vyššího množství druhů zvířat, ptáků a hmyzu, 
pro které jsou zdrojem potravy, ve srovnání s ne-
původními druhy
Areál tak přispívá ke zvyšování biodiverzity v kra-
jině a podpoře ekologické stability. 
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Ptačí perspektiva
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Princip fungování kompostovacího hřbitova :

Přeměna ostatků probíhá v uzavíratelných patento-
vaných rakvích/nádobách, vytvářejících extrémně 
příznivé podmínky pro rozkládající bakterie, které v 
kombinaci s pilinami a slámou za 30 dní kompletně 
transformují lidské ostatky na hygienicky nezávad-
nou, úrodnou zeminu.1

Ta je po vyjmutí z rakve/nádoby skenována pro anor-
ganické materiály, které jsou vytříděny a odeslány k 
recyklaci. 

Zemina se poté rozptýlí/využije v areálu, v závislosti 
na dané etapě výstavby a potřebách rostlin.

Presence a absence, prostorová koncepce:

Přestává existovat specifické místo, kde je zemřelý 
uložen, ale s jistotou se nachází v areálu, a ten se 
tak celý potencionálně stává místem pro vzpomínání.

Rituál pohřbu a návštěvy hřbitova pro vzpomínku na 
zesnulého zůstává v reinterpretované formě zacho-
ván.

Jednotlivé části areálu jsou navrženy jako prostorové 
koláže ustálených prostorových vztahů na podkladě 
narativů, vycházejících z kulturně definované kolek-
tivní paměti spjaté s motivem hřbitova a se životem 
a smrtí obecně.  
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Vstup a zázemí _ půdorys a řezopohled 1_500
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*1* Topol černý



29

*2
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*3Na fotografii:
Topol černý



31

*4
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*5Na fotografii:
Topol černý
Střemcha obecná
Zimolez pýřitý 
Třešeň ptáčnice
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*6Na fotografii:
Mák vlčí
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*7Na snímku:
Mák vlčí
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*8Na snímku:
Mák vlčí



36

Na snímku:
Mák vlčí

*9
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Na snímku:
Mák vlčí

*10
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Na snímku:
Mák vlčí

*11
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Na snímku:
Mák vlčí
Kvetoucí louka

*12
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Na snímku:
Mák vlčí
Topol černý

*13



41

Na snímku:
Mák vlčí
Kvetoucí louka

*14
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Na snímku:
Kvetoucí louka
Ptačí zob

*15



43



44

Průběh obřadu_ půdorys 1_500
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Průběh obřadu

Účastníci pohřbu se shromáždí v předprostoru obřad-
ní síně a jsou vpuštěni dovnitř.
Proběhně obřad a smuteční průvod se vydává smě-
rem ke tlejišti po cestě pro pěší (1), bezprostředně 
navazující na obřadní síň, která je průchozí. V mezi-
čase je nebožtík naložen do vozidla a přes provozní 
oddělenou sekci zázemí dopraven do ústí tlejiště (2).
Pozůstalí následují vozidlo k jedné z průchozích ko-
mor - 30ti denních hrobek (3), ve které zemřelý projde 
procesem transformace na zeminu v kompostovací 
technologické rakvi.
Poslední rozloučení probíhá průchodem kolem těla 
skrze hrobku do paralelních zahrad. Hrobka se po 
průchodu pozůstalých z obou stran uzavře.
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Na snímku:
Ptačí zob
Kvetoucí louka

*16
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Na snímku:
Kvetoucí louka

*17
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Na snímku:
Ptačí zob

*18
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Na snímku:
Ptačí zob

*19
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Na snímku:
Habr obecný
Hloh obecný
Břečťan popínavý

*20
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Na snímku:
Ptačí zob
Bříza bělokorá

*21
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Na snímku:
Bříza bělokorá
Bylinný trávník

*22
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Na snímku:
Bříza bělokorá
Bylinný trávník

*23
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Na snímku:
Bříza bělokorá
Bylinný trávník

*24
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Na snímku:
Bylinný trávník
Pampeliška lékařská

*25
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Tlejiště_ půdorys 1_500
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Tlejiště

V prostoru tlejiště probíhá urychlená 30 ti denní pře-
měna ostatků na zeminu v průchozích komorách.

Lineární obřadní koridor je přístupný z obou svých 
konců : kruhového ochozu/objezdu a ústí tlejiště a v 
momentě obřadu průchodem kompostovací komo-
rou. Střešní konstrukce komor je tvořena zelenými 
střechami a zpřístupněna po lávce napojené na hřbi-
tovní komunikace a z horní úrovně kruhového ocho-
zu/objezdu.
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Na snímku:
Tis červený
Habr obecný

*26
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Na snímku:
Růže šípková
Hloh jednosemenný

*27
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Na snímku:
Bylinný trávník
Sedmikráska chudobka
Kopretina bílá

*28
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Na snímku:
Hloh jednosemenný
Hloh obecný

*29
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Na snímku:
Divoké byliny

*30
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*31
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Na snímku:
Bylinný trávník
Bříza bělokorá

*32
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Na snímku:
Bylinný trávník
Bříza bělokorá

*33
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Na snímku:
Bylinný trávník
Bříza bělokorá

*34
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Na snímku:
Bylinný trávník
Bříza bělokorá

*35
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Kruhový ochoz/objezd_ půdorys 1_250
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Kruhový ochoz/objezd

Komunikační prvek plnící funkci vertikálního a horizon-
tálního propojení mezi hřbitovními sektory. 

Umožňuje návrat vozidel z obřadního koridoru.

Bezprostředně navazuje na pobytové skleníky (1), 
paralelní zahrady tlejiště (2), sad Jeřábů ptačích (3) a 
pěší komunikaci směrem k hřbitovní pumpě (4).

Z horní úrovně se napojuje na střechy komor (5) a 
boční přístupovou pěšinu na polní cestu směrem na 
Bratčice.(6)
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Na snímku:
Bylinný trávník
Bříza bělokorá

*36
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Na snímku:
Bylinný trávník

*37
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*38
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Na snímku:
Pokojové a tropické rostliny

*39
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Na snímku:
Pokojové a tropické rostliny

*40
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Zahrady_ půdorys 1_500
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Pásové zahrady

Sekce pásových zahrad je pokračováním paralelních 
zahrad tlejiště přes částečně krytý ochoz.
Sousedí po stranách s ovocným sadem, kvetoucí 
loukou, krmným biopásem, školkou habrů a nektaro-
dárným biopásem. Vertikálně jsou v podélném směru 
propojeny s areálem mírným spádováním, v příčném 
směru točitým ocelovým schodištěm

Jednotlivé pásy jsou mezi sebou příčně propojeny 
otvory ve sklolaminátových a trapézových ocelových 
plotech.
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Na snímku:
Hloh obecný
Růže šípková
Sýkora koňadra

*41
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Na snímku:
Hloh obecný
Růže šípková
Jabloň lesní

*42
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Na snímku:
Růže šípková
Olše šedá

*43
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Na snímku:
Olše šedá
Čejka chocholatá
Blatouch bahenní

*44
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Na snímku:
Zajíc polní

*45



83

Na snímku:
Olše šedá

*46
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Na snímku:
Kvetoucí pole
Bříza bělokorá
Habr obecný
Olše šedá
Jabloň lesní
Hrušeň obecná
Čmelák luční
Včela medonosná

*49
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*50
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*51Na snímku:
Kvetoucí pole
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Hygienické zázemí_ půdorys a řezopohled 1_250
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Hygienické zázemí a pumpa/studna

Hřbitovní toalety (1) jsou tvořeny soustavou cihelných 
zdí .

Součástí je studna s pumpou ve formě přístupného 
vodního prvku (2). Dle aktuální výšky hladiny vody je 
možné sestoupit hlouběji do studny.

U sektoru je vytvořena kořenová čistička (3) pro zpět-
né využití splachované vody.
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Na snímku:
Zimolez pýřitý
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá
Sedmikráska chudobka aj.

*52
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Na snímku:
Zimolez pýřitý
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá
Sedmikráska chudobka aj.

*53
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Na snímku:
Kvetoucí louka
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Na snímku:
Bylinný trávník
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá aj.

*55
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Na snímku:
Ostružinínk obecný
Hloh jednosemenný

*56
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Na snímku:
Zimolez pýřitý
Bylinný trávník
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá aj.

*57
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Na snímku:
Zimolez pýřitý
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*60
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*61
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*62
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*63



104
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*65



106
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Na snímku:
Růže šípková
Růže dužnoplodá
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Na snímku:
Růže šípková
Růže dužnoplodá
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*70
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Na snímku:
Růže šípková
Růže dužnoplodá
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Na snímku:
Růže šípková
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Na snímku:
Střemcha obecná
Trnka obecná
Ptačí zob

*73
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Na snímku:
Ptačí zob
Ostružiník obecný
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Na snímku:
Kvetoucí louka
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Rozhledna_ půdorys a řezopohled 1_250
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Rozhledna 

Objekt je tvořen z obvodové ocelové konstrukce vál-
cového tvaru bez střechy a navršené zeminy uvnitř.

Terénní útvary v lokalitě budou vznikat během druhé 
etapy.

Sektor je pokračováním oblasti hygienického zařízení.
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Na snímku:
Kvetoucí louka
Bažant obecný
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Na snímku:
Kvetoucí louka
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Na snímku:
Kvetoucí louka
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Pumpa_ půdorys a řezopohled 1_200
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Pumpa

Pumpa - tůně funguje jako rozcestí mezi komunika-
cemi hřbitova a je prvním ze série venkovních pobyto-
vých zapuštěných prostor pokračujících na sever.
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Na snímku:
Kvetoucí louka
Jabloň lesní
Habr obecný
Líska obecná
Koroptev polní
Modrásek hořcový
Bělásek řepový

*84
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Na snímku:
Blatouch bahenní
Rákos obecný
Skokan skřehotavý
Mokřadní druhy hmyzu
Splešťule blátivá aj.
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Na snímku:
Blatouch bahenní
Chrastice rákosovitá
Plavín štítnatý
Rukev obojživelná
Mokřadní druhy hmyzu

*87
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Na snímku:
Blatouch bahenní
Chrastice rákosovitá
Plavín štítnatý
Rukev obojživelná

*88
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Zákopové komunikace a venkovní pobytové prostory_ půdorys a řezopohled 1_2000

3
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Zákopové komunikace a venkovní pobytové prostory

Venkovní chodby a pokoje jsou vymezeny betonovými 
opěrnými zdmi a poskytují prostor pro zastavení nebo 
procházení.

Pokoje jsou opatřeny houpačkou a lavičkou z recyklo-
vaného plastového kompozitu.

Zajištění proti pádu je řešeno spádováním terénu k 
opěrným zdem a výsadbou nižších dřevin.
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Na snímku:
Blatouch bahenní
Plavín štítnatý
Rukev obojživelná
Svlačec rolní
Vážka modrá

*89
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Na snímku:
Blatouch bahenní
Růže šípková
Růže dužnoplodá
Střemcha obecná
Zimolez pýřitý
Dřín obecný
Kalina obecná

*90
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Na snímku:
Pohanka obecná
Bylinný trávník
Sedmikráska chudobka
Hrdlička divoká

*91
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Zákopové komunikace - víceúčelový prostor_ půdorys a řezopohled 1_200
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Zákopové komunikace - víceúčelový prostor

K prostoru je přidružen malý sklad židlí (1), je potenci-
álně využitelný k drobným akcím jako je promítání aj.

V případě standartního provozu slouží jako venkovní 
pobytový prostor návštěvníkům. 
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Rostoucí hora_půdorys a řezopohled 1_750
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Rostoucí hora

Terénní útvar vzniká od druhé etapy výstavby vrst-
vením vzniklé zeminy do připravené výkopové jámy, 
zajištěné masivními plastickými opěrnými stěnami z 
železobetonu. 

Postupně budou úpatí hory osazovány dřevinami pro 
kořenovou stabilizaci svahů.

Útvar prorůstá prostorovou konstrukcí z dutých oce-
lových trubek, které vlivem větru rezonují a vytvářejí 
specifické zvukové klima.

Sekce je přístupná zákopovými komunikacemi (1), 
průchody v opěrných stěnách (2), terénními přesahy 
přes opěrné stěny (3) a krajinnou rampou s mokřa-
dem.(4)
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Na snímku:
Ostružiník obecný
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Na snímku:
Borovice lesní

*100
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*102Na snímku:
Borovice lesní
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*103



156

*104Na snímku:
Borovice lesní
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*107Na snímku:
Borovice lesní
Ostružiník obecný
Sokol stěhovavý
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*109Na snímku:
Borovice lesní
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*110Na snímku:
Borovice lesní
Ostružiník obecný
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*111Na snímku:
Borovice lesní
Ostružiník obecný
Srnec obecný
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*112Na snímku:
Srnec obecný
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*113Na snímku:
Borovice lesní
Pohanka obecná
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Zastávka_ půdorys a řezopohled 1_250
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Zastávka

Objekt je hraniční strukturou areálu a zároveň nejvyš-
ším bodem hřbitova. 

Materiál je monolitický beton s probarvením, lemování 
portálu z indického zeleného mramoru.
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*114Na snímku:
Zimolez pýřitý
Střemcha obecná
Růže šípková
Ostružiník obecný
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*115Na snímku:
Polní kvítí
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*116Na snímku:
Růže šípková
Pohanka obecná
Polní kvítí
Bylinný trávník
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá aj.
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*117Na snímku:
Růže šípková
Pohanka obecná
Polní kvítí
Bylinný trávník
Podběl obecný
Řebříček bertrám
Heřmánek pravý
Kostřava drsnolistá aj.
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Závěr:

Koncepce asociativního krajinného kompostova-
cího hřbitova a krajinné modelace

 je potencionálně aplikovatelná i v jiných 
lokalitách,s výhodou zejména v těch 
s nedostatkem kvalitní úrodné půdy.
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