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p sí svět

Poslední chvíle 
bývají nejtěžší
S podzimem přichází také čas Dušiček, 
tedy připomenutí památky zesnulých. I život 
milovníků zvířat provázejí těžké chvíle, když 
umřou jejich chlupatí či opeření přátelé. Pro 
takové situace naštěstí již existují i možnosti, 
jak tyto smutné okamžiky prožít a vše zařídit 
s maximální důstojností.

Poslední pohlazení po hebké 
milované srsti, poslední 
pohlazení po té hlavě, 

kterou měl člověk tolik rád. Ta chvíle 
musela jednou nastat, ale každý, kdo 
ji zažil, se jí nechtěl dočkat. Odchod 
milovaného zvířecího přítele je něco, 
co vždy zasáhne každého jen trochu 
normálního majitele hluboko do 
srdce. Šťastný je vlastně ten, kdo 
dostal čas se se svým čtyřnohým 
kamarádem rozloučit, kdo věděl, že 
ta hodina asi brzy přijde. Ta náhlá, 
nečekaná a tragická úmrtí se nesou 
snad ještě hůře, neboť šok a nemož-
nost se rozloučit je něco, co celou 

smutnou situaci ještě zdaleka pro-
hlubuje. Nejhorší, ostatně stejně jako 
v případě lidských tragedií, je situace, 
kdy pozůstalí nemají možnost spatřit 
ostatky svého blízkého, či dokonce 
je ztracen neznámo kde. Tohle jsou 
ty nejsmutnější okamžiky v životě 
každého milovníka zvířat. 

Pohřeb žehem
Když rodinný přítel opustí tento svět, 
vyvstane zpravidla problém, jak 
naložit s jeho tělem. Ne každý má 
svůj pozemek a ne každý je fyzicky 
disponován či chce uložit svého 

chlupatého přítele k věčnému spánku 
do hlíny. V tom případě se nabízí 
možnost, kterou ostatně známe z na-
šeho lidského prostředí velmi dobře. 

Pohřby žehem jsou již dávno pevnou 
součástí naší pohřební kultury, a je 
tedy jen logické, že v posledních 
letech vzniklo v naší zemi několik 
zvířecích krematorií. Tahle místa 
nabízejí svoje služby vesměs na 
vysoké profesionální úrovni, leckdy by 
se chtělo říci, že možná i vyšší, než je 
tomu u některých „lidských“. Ostatně 
například to v Praze 9 Běchovicích 
nabízí pro smutné majitele veškerý 
komfort a tedy  kancelář, obřadní 
síň, chladicí box i kremační pec na 
jednom místě, čímž ušetří majitelům 
i mrtvému psímu příteli zbytečné pře-
jezdy, převozy a manipulaci. Služby 
jsou přitom zajištěny nepřetržitě 
i o víkendu a svátcích po celých  
24 hodin denně. 

Přijede i veterinář
Vysvětlil nám to spolumajitel krema-
toria Jan Šípek. „Naším cílem je po-
skytovat služby chovatelům domácích 
mazlíčků tak, aby měli možnost se 
důstojně rozloučit se svým zvířátkem, 
které je mnoho let provázelo životem. 
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Naše krematorium patří mezi 
nejmodernější ve střední Evropě, 
a to jak technologií, tak i úrovní 
služeb. Náš unikátní systém Garance 
navíc zajišťuje, že majitel dostane 
vždy pouze popel svého zvířátka, 
které prošlo individuální kremací 
a vše jsme schopni v případě zájmu 
i doložit záznamem z kamery,“ popi-
suje zástupce firmy, která nyní navíc 
otevřela svoji pobočku také v Plzni. 
Majitelé mají také možnost v obtížné 
situaci neřešit ani dopravu ostatků, 
neboť v rámci svých služeb i toto 
pražské zvířecí krematorium zajišťuje. 
„Klienti mají možnost kontaktovat nás 
naší telefonní lince či třeba e-mailem 
a vše s nimi probereme. Domluvíme 
se, zda potřebují zvířátko převézt 

z domova nebo od veterináře k nám 
do krematoria. Tam je uložíme do 
chladicího boxu a jakmile klient může 

a je schopen, dohodneme termín kre-
mace,“ dodává Jan Šípek. Součástí 
služeb také samozřejmě je, že pokud 
majitel usoudí, že jeho zvířecí přítel 
již trpí tak, že je na čase vše ukončit, 
příjezd veterináře přímo k majiteli, 
který uspí  čtyřnohého přítele přímo 
v klidu prostředí domova.
Že se kultuře pohřbívání zvířat v naší 
zemi v posledních letech dostává 
značné pozornosti a v lecčems si 
nezadá s tou lidskou, dosvědčuje 

ostatně i fakt, že vznikla také 
Asociace zvířecího pohřebnictví, jejíž 
členové se zavázali dodržovat vysoké 
standardy kvality poskytovaných 
služeb, ale i bezpečnosti a zejména 
vysoké etické standardy a maximálně 
vstřícný přístup ke klientům. Členem 
této asociace, která vznikla v minu-
lém roce, je také zvířecí krematorium 
v Brně.   
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