
Ceník   
   

Standardní služby    
Pohřbení a pronájem hrobového místa na 5 let     

Velikost (druh) zvířete   velikost hrobového místa   cena   

Malé zvíře (hlodavec, pták)   50 x 50 cm   1 500 Kč   

Zvíře do 20 kg   70 x 70 cm   2 500 Kč   

Zvíře nad 20 kg   90 x 90 cm   3 500 Kč   

Zvíře nad 40 kg                                          120 x 120 cm     4 500 Kč a víc dle velikosti zvířete  

Sleva pro psy asistenční, slepecké, terapeutické nebo záchranářské   20%   

Sleva pro majitele starší 70 let      10%   

   

Pronájem hrobového místa na 5 let (bez vykopání hrobové jámy – vykopání si zajišťuje 

majitel sám)   

Velikost (druh) zvířete   velikost hrobového místa   cena   

Malé zvíře (hlodavec, pták)   50 x 50 cm   500 Kč   

Zvíře do 20 kg   70 x 70 cm   1 500 Kč   

Zvíře nad 20 kg   90 x 90 cm   2 000 Kč   

Zvíře nad 40 kg                                       120 x 120 cm         3 000 Kč a víc dle velikosti zvířete   

Sleva pro psy asistenční, slepecké, terapeutické nebo záchranářské   
   

Prodloužení nájmu po 5 letech - na dalších 5 let   

20%   

Malé zvíře        500 Kč/5 let   

Zvíře do 20 kg      1000 Kč/5 let   

Zvíře nad 20 kg      1500 Kč/5 let   

Zvíře nad 40 kg   2000 Kč/5 let  

Exhumace ostatků (na vyžádání, po uplynutí nájemní smlouvy)    
Malé zvíře          500 Kč    

Zvíře do 20 kg          800 Kč    

Zvíře nad 20 kg        1000 Kč    

Zvíře nad 40 kg        1200 Kč a více   

  dle velikosti zvířete   

Nadstandardní služby    

Roční péče o hrob (pletí, zalévání, úklid)    2 400 Kč   

Roční péče o hrob (pletí, zalévání, úklid) + výsadby květin   3 400 Kč   

Denní zapalování svíček      500 Kč/měsíc   
   
  
  
  
  
  



Ostatní tipy kde můžete také objednávat 

 

Papírové rakve a náhrobky  www.donnpet.com 

 

Pevné rakve www.memories.cz   

zvířátko se ukládá na bok, do přirozené polohy  vnitřní 

rozměr na šíř   

cena   

1. Pro psy a kočky do hmotnosti 8kg, celková délka zvířete     

maximálně 45 cm a výška v kohoutku 35 cm   

1900 Kč   

2. Pro psy a kočky do hmotnosti 11kg, celková délka zvířete     

maximálně 55cm a výška v kohoutku 40 cm   

2000 Kč   

3. Pro psy s maximální hmotností 18 kg, celková délka zvířete     

maximálně 90 cm a výška v kohoutku 60-70 cm   

2300 Kč   

4. Pro psy s maximální hmotností 22 kg, celková délka zvířete    maximálně 
1 m a výška v kohoutku 80-90 cm.   
   

Papírové rakve www.sarras-eu.com   
různé potisky – kočka, pes, pták, ozdobné Rozměry:   

2500 Kč   

35 x 65 x 25 cm (výška) pro maximální váhu 35 kg    400 Kč   

30 x 45 x 20 cm (výška) pro maximální váhu 20 kg    350 Kč   

9 x 22 x 9 cm (výška) pro maximální váhu 1 kg   150 Kč   

Možné objednat i polštářky, dečky   

 

 

http://www.donnpet.com/

