DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ S NEJBLIŽŠÍM
SPH poskytuje prostory pro pietní akty nejen pohřebním službám, ale
i přímo pozůstalým.
K dispozici jsou historické prostory či moderní síně s klimatizací
a zvukovou aparaturou.

Obřadní síň – hřbitov Vršovice

Kaple – hřbitov Břevnov

Kaple sv. Václava na Vinohradském hřbitově

Obřadní síň – hřbitov Ďáblice

a dále obřadní síně v Ďáblicích, Malvazinkách, Kobylisích, Libni,
Hloubětíně, Proseku, Bubenči, Bohnicích, kaple v Ruzyni nebo
v kostele sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách.

TO JE

29 hřbitovů
téměř 200 000 hrobů
více než 350 let historie

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB
Aby důstojný vzhled hrobu nebyl závislý na Vašem pracovním
vytížení, zdraví a dalších okolnostech, nabízíme možnost
objednání úklidu, výzdoby i údržby hrobů.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

V roce 2013 jsme zahájili

NABÍZÍME PRONÁJEM MÍST
V KOLUMBÁRIÍCH

PROJEKT ADOPCE
VÝZNAMNÝCH HROBŮ

Kolumbární kaple na Olšanech

jarní a letní výsadba květin na hroby a urnová místa
dušičková i vánoční výzdoba
celoroční údržba pohřbívacího místa
zhotovení formy hrobu
dodání zeminy, osetí travním semenem, odstranění starých drnů
a plevele
pravidelná i jednorázová zálivka
položení svícnu na hrob nebo urnové místo k Vánocům (včetně
svíčky)
mytí hrobek a hrobů
ozdobná schránka na urnu

Ďáblice

OTEVÍRACÍ DOBA

Na správě lze sjednat službu zasílání fotodokumentace
provedených prací e-mailem či poštou.

PRODÁVÁME HROBOVÁ ZAŘÍZENÍ
Za ceny stanovené soudním znalcem prodáváme pomníky, desky
a rámy nejrůznějšího stavu a stáří, ale třeba i spektakulární kaplové
hrobky.
V případě zájmu kontaktujte hřbitovní správy, výběr z nabídky
s cenami se nachází i na našich internetových stránkách.
Po odkoupení hrobového zařízení můžete uzavřít smlouvu o nájmu
hrobového místa. Počet volných pohřbívacích míst na jednotlivých
hřbitovech je pravidelně aktualizován na stránkách www.hrbitovy.cz.

?

VĚDĚLI JSTE, ŽE

vybírat z volných míst můžete i z pohodlí svého
domova prostřednictvím digitální mapy vybraných
hřbitovů? Najdete zde údaj o rozměrech i fotografii
každého místa.

PROVÁDÍME UKLÁDÁNÍ UREN
do hrobů, hrobek a kolumbárních okének a rozptyl popela na celkem
sedmi rozptylových loukách.

?

VĚDĚLI JSTE, ŽE

uložení urny do hrobu je možné jen se souhlasem
správce pohřebiště?
Otevření hrobu, hrobky nebo urny neoprávněnou
osobou je dle § 359 trestního zákoníku
kvalifikováno jako hanobení lidských ostatků.

Adopce významných hrobů je dlouhodobý projekt, který je
součástí konceptu péče o hroby významné z hlediska historického,
uměleckého či společenského.
Projekt je aktivním zapojením široké veřejnosti do péče o významné
hroby. Smyslem je zabránit zaniknutí a chátrání takových hrobů.
Záhy po zveřejnění záměru jsme obdrželi desítky žádostí o zapojení
do projektu.

Vybírat můžete z kolumbárií na celkem 11 pražských hřbitovech.
Informace o cenách nájmů či jednotlivých prací a služeb najdete
v ceníku, který je k dispozici v kanceláři hřbitovních správ nebo na
webových stránkách.

PŘIPRAVUJEME
LES VZPOMÍNEK
Přírodní hřbitov otevřeme v roce 2014 v areálu hřbitova v Ďáblicích.
Les vzpomínek bude prostorem, kde se snoubí úcta k zemřelým
s úctou k přírodě. Místo náhrobních kamenů zde najdete památeční
stromy, místo trávníku jahodník a konvalinky. Les vzpomínek je
koncipován jako přátelské místo pro pozůstalé, kteří zde budou
moci hledat vlastní cesty rozloučení a vzpomínání. Návštěva hrobu
Vašeho blízkého může být zároveň výletem do lesa, na louku a díky
land-artovým objektům i procházkou lesní galerií…

?

VĚDĚLI JSTE, ŽE

les vzpomínek bude vůbec prvním hřbitovem u nás,
kde se popel zemřelých bude ukládat ke kořenům
zrostlých stromů?
Svůj strom si můžete vybrat již nyní.

HŘBITOVŮ
leden – únor
březen – duben
květen – září
říjen
listopad – prosinec

8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
8.00 – 19.00
8.00 – 18.00
8.00 – 17.00

HŘBITOVNÍCH SPRÁV
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.30, 13.00 – 17.00
8.00 – 12.30, 13.00 – 16.00
8.00 – 12.30, 13.00 – 14.00

na HS Olšany a Vinohrady v pátek pouze po telefonickém objednání!
Pokladna zavírá půl hodiny před koncem otevírací doby.

KONTAKT
Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, 130 00, Praha 3
tel.: +420 272 011 111, e-mail: info@hrbitovy.cz
Kontakty na jednotlivé hřbitovní správy najdete na

www.hrbitovy.cz

Na internetových stránkách jsou k dispozici aktivní mapy vybraných
hřbitovů a vyhledávač hrobů.
Najdete zde rovněž kontakty na jednotlivé hřbitovní správy.

