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Přátelé  

Českého národního hřbitova 

Přátelé Českého národního hřbitova je nezisková 
organizace [501 (c)(3)] založená v roce 
2004.  Naše poslání je propagovat historickou 
hodnotu, pozvednout krásu a zachovávat 
umělecké dědictví Českého národního hřbitova. 
 
Pracujeme na obnovení a uchování budov, 
památníků hřbitova, listin a rodinných příběhů. 
 
 
Pořádáme pravidelné schůze se vzdělávacími 
programy, koordinujeme práci dobrovolníků, 
organizujeme vycházky po hřbitově a čtvrtletně 
vydáváme zpravodaj, Heritage Happenings. 

Friends of Bohemian National Cemetery 
P.O. Box 72746                                             

Roselle,  Illinois  60172-0746  
www.friendsofbnc.org 
info@friendsofbnc.org 

847-362-9036 

Historie  

Českého národního hřbitova 

Český národní hřbitov byl založen v roce 
1877 osmi českými dobročinnými 
organizacemi, aby "zajistil důstojné místo 
posledního odpočinku pro osoby v českých 
zemích narozené nebo českého původu". O 
deset let později se hřbitov otevřel všem 
národnostem bez rozdílu vyznání. 
 
John V. Benes vytyčil první sekce pro 
pohřbívání na počátečních 40 akrech. 
Použil stejného plánu podobného 
síťovitému (pravoúhlému) uspořádání ulic 
Chicaga. Rozšíření hřbitova na východ a jih 
s půvabným zakřivením bylo rozplánováno 
v roce 1902 Augustem Petrylem. V roce 
1906 vychvalovaný zahradní architekt Jens 
Jensen navrhl 60 akrů v severní části 
hřbitova. Český národní hřbitov v současné 
době zahrnuje asi 124 akrů. 
 
Vchod má novogotickou vstupní bránu s 
přilehlou čekárnou ve stylu uměleckých 
řemesel, přičleněnou v roce 1907. 
Novorenezační krematorium/kolumbárium 
s výzdobou umělce Johna A. Mallina bylo 
slavnostně otevřeno v roce 1919. 
Novoklasicistická správní budova byla 
postavena v roce 1926. 
 
Hřbitov se vyznačuje památníky veteránům 
Občanské války, Španělsko-americké války, 
I. a II. světové války, rodinnými hrobkami, 
památníky a sochami, které se nachází po 
celém hřbitově. 
 
Český národní hřbitov byl zařazen na 
seznam Národního registru historických 
míst v roce 2006. 
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Český národní hřbitov  

Pamětihodnosti  

 1. Vstupní brána  
 
 2. Administrativní budova  
 
 3. Památník I. a II. světové války  
 
 4. Matka, pomník od  
 Albína Poláška  
 
 5. Krematorium a kolumbárium  
 
 6. Kolumbárium “Beyond 

the Vines” 
  
 7. Socha Rezignace od J. 

Maria Korbela  
 
 8. Pomník veteránům z 

Občanské války  
 
 9. Památník veteránům z  
 války Španělsko-americké  
 
10. Památník českých loží Odd 

Fellows a Rebekah  
 
11. Pomník Ladimira Klácela  
 
12. Památník obětem katastrofy   

lodi  Eastland  
 
13. Hrobka rodiny Čermákovy  
 
14. Socha Poutník od Albína 

Poláška  
 
15. Masarykovo pamětní mausoleum  

 

Vchod 

Východ 

Bryn Mawr třída 
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Foster třída 

Laguna 

Chicago řeka 


