TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Nymburské krematorium je národní kulturní památkou
Krematorium bylo od roku 1958 zapsanou kulturní památkou a nyní je národní
kulturní památkou (NKP), prohlášenou vládou České republiky, pro svůj mimořádný
architektonický význam.
Nymburské krematorium je nejvýznamnější dílo českého architektonického purismu. Na
začátku jeho projektování stál návrh nymburského stavitele Ing. Josefa Pfeifera, který byl
vybrán z 12 podání veřejné soutěže, vypsané městem. Konečné dopracování Pfeiferova
návrhu, zejména po stránce architektonického vzhledu a technického vybavení bylo zadáno
tehdy třicetiletému architektovi Bedřichu Feuersteinovi (1892 – 1936), který ji ve spolupráci s
arch. Bohumilem Slámou (1887 – 1961) vyprojektoval v roce 1922. Spalovací pec byla
zadána firmě Ing. Julia Schmalze z Olomouce, vlastní stavbu provedla firma architekta Emila
Prücknera z Nymburka. Náklady na samotnou stavbu činily 570 000 Kč, pec s příslušenstvím
stála 130 000 Kč, vnitřní zařízení a sadová úprava pak 60 000 Kč. Slavnostní předání do
provozu se uskutečnilo dne 21. září 1924.
Nymburské krematorium je součástí tzv. nového hřbitova, který byl vybudován počátkem 20.
století na tehdejším Drahelickém předměstí. V současné době je zde evidováno 5 000 hrobů,
hrobek a urnových míst. V roce 2016 byly péčí města vydlážděny páteřní cesty hřbitova. V
témže roce byly na hřbitov instalovány (zcela poprvé v historii pohřebiště) dvě informační
desky s vyznačením umístění hrobů významných osobností města Nymburk.
Budova je častým a vyhledávaným cílem mnoha návštěv, zejména z řad studentů architektury
a odborné veřejnosti. Byly zaznamenány i autobusové zájezdy japonských turistů, kteří chtěli
vidět české dílo architekta, jehož budovy stojí i v Tokiu (např. budova sovětského
velvyslanectví).
Krematorium bylo od roku 1958 zapsanou kulturní památkou. Na základě návrhu
Ministerstva kultury České republiky (2016) bylo krematorium v Nymburce dne 20. 2. 2017
prohlášeno vládou České republiky za národní kulturní památku (NKP), pro svůj mimořádný
architektonický význam. Je to první NKP v historii města. V České republice je v současné
době evidováno 323 NKP.
„Město Nymburk si velmi cení, že má na svém území národní kulturní památku. Obzvláště z
toho důvodu, že v roce 2007 uteklo "povýšení" gotickému kostelu sv. Jiljí doslova o
milimetry. Tehdy byl nakonec Ministerstvem kultury vybrán ze středočeských památek
kolínský chrám sv. Bartoloměje. Krematorium je z pohledu architektury dokonalá čistá
stavba. Navíc jejím architektem je jeden z prvních absolventů nymburského gymnázia, tehdy
reálky Bedřich Feuerstein. Město tyto skutečnosti do budoucna zavazují, aby co nejlépe
objekt spravovalo i propagovalo,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík.
V rámci akce Brány památek dokořán bude 22. 4. od 13 do 15 hodin, zpřístupněna obřadní síň
nymburského krematoria.
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