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PASPORTIZACE
HŘBITOVŮ
Pasport hřbitova je
základním nástrojem
správce hřbitova pro
efektivní správu
hřbitova.

Hřbitovy jako svědkové dějin, jako místo
pro živé i mrtvé

Naší snahou a smyslem naší činnosti a služeb je vrátit důstojnou podobu opuštěným nebo zničeným hřbitovům, pomoci
vlastníkům a správcům s jejich obnovou nebo údržbou.
Péče o hřbitovy dnes zahrnuje poměrně rozsáhlou agendu,
s jejíž realizací můžeme pomoci.

Hřbitovy v dnešním světě
Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé
země. Jsou to místa kolektivní paměti společnosti, místa, kde mohou lidé
vzpomínat na minulost. Místa, která představují způsob života společnosti
a její vztah k hodnotám, které zanechaly předchozí generace. Jsou prostorem, kde se setkává minulost a přítomnost, místem, kde doslova kráčejí dějiny a kde se zastavily. Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Je
to místo pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde
každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží..

Naše služby
Pasportizace hřbitova
Pasport hřbitova obsahuje přehlednou evidenci a stav všech hrobových
míst, jejich lokalizaci a zaměření včetně informace o samotných zemře-

Hřbitovy jsou
mnohdy poslední
připomínkou
lidských osudů a
historie místa, obcí,
měst a regionů.

lých převzatých z dohledaných náhrobků. Kompletní soubor informací
získaných při pasportizaci umožňuje správci majetku jeho efektivní využití, plánování nákladů na jeho údržbu či obnovu a zjištění škod při jeho
poškození nebo odcizení.
•

Přepis údajů z dohledaných náhrobků

•

Databáze pohřbených

•

Zakreslení hrobových míst a dalších objektů

•

Pořízení fotodokumentace hrobových míst

•

Určení typu hrobových míst (hrob, dvojhrob, urnový, hrobka atp.).

•

Zjištění rozměrů (plochy) každého hrobu

•

Určení stavu hrobových míst, návrhy na úpravu

•

Propojení evidence hrobových míst s evidencí nájemních smluv,
nebo míst bez nájemní smlouvy

•

Vytvoření webové mapové aplikace umožňující vedení evidence
hřbitova, vedení hřbitovní knihy, evidence poplatků za hrobová
místa, generování nájemních smluv či zobrazování fotografií a prostřednictvím internetu i poskytnutí informací o hřbitově veřejnosti

Projektové a dotační poradenství
v oblasti hřbitovních areálů
•

Zpracování studie proveditelnosti nebo využitelnosti

•

Zpracování projektové dokumentace k obnově hřbitova

•

Vyhledávání vhodných dotačních titulů

•

Zpracování žádostí o dotace

•

Administrace dotačních projektů

Návrhy na revitalizaci hřbitova
•

Zajištění odborného návrhu na revitalizaci hřbitova a náhrobků

•

Kulturně historické rešerše hřbitova a pohřbených osobností

•

Informační materiály v rámci tzv. „Dark turistiky“

Údržba a správa hřbitovních areálů
•

Vyčištění plochy hřbitova od rostlinných náletů a jiných nevhodných dřevin

•

Odstranění náletů a křovin z ploch hrobových míst a hrobek

•

Sekání a sběr trávy motorovou sekačkou, obsekání hrobových míst
a inventáře hřbitova strunou

•

Sekání přerostlé trávy a křovin křovinořezem

•

Vyčištění hřbitovní zdi od náletů a plevele
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Habry - pasport

Český Dub

Habry

Český Dub - pasport
Více projektů na webu www.omnicim.cz/projekty
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