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Tisková zpráva                            
Město Liberec převezme provoz krematoria do vlastní správy a 

nabídne i službu pohřebnictví 

 

Život přináší i smutné stránky a tou nejtěžší je odchod nejbližších. Úmrtí poznamená rodinu jak 

emočně, tak finančně. Mnoho pozůstalých volí pod tíhou nemalých nákladů, souvisejících 

s pohřbem, ne zcela ideální formu rozloučení se svými zemřelými. To by se mělo změnit s převzetím 

správy a provozu krematoria městem Liberec a zřízením městské pohřební služby. Občané budou 

moci vyřídit veškeré pohřební služby na jednom místě, a zajistit tak svým blízkým důstojný pohřeb v 

obřadní síni libereckého krematoria. To vše za ekonomicky příznivou cenu, která bude jedna 

z nejnižších v České republice.   

S ohledem na končící smlouvu stávajícího provozovatele krematoria (30. 6. 2018), společnosti Likrem, 

se město rozhodlo a usnesením Rady města Liberce z 5. 12. 2017 odsouhlasilo zřízení vlastní pohřební 

služby. Pozůstalým budou k dispozici v Liebiegově vile v centru města, v budově krematoria a na 

ruprechtickém hřbitově kanceláře, které zajistí veškeré nutné úkony spojené s pohřbem. Speciálně 

proškolení zaměstnanci provedou celým procesem objednávání posledního rozloučení každého, 

s důrazem na individuální přání nebo okolnosti.  

„Rádi bychom nabídli všechny pohřební služby komfortně na jednom místě a ulehčili všem dotčeným 

v tak náročné životní fázi, aby se zabývali organizačními věcmi v co nemenší míře a mohli se věnovat 

vyrovnání se se smrtí člena rodiny. Chceme vyjít vstříc všem občanům bez rozdílu a závislosti na jejich 

ekonomické situaci. Pohřeb s přívětivou tváří je služba, kterou si bude moci dovolit většina 

obyvatelstva,“ uvádí k záměru města Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Liberce. 

Komplexní služba zahrnuje převzetí těla, převoz, uchování, smuteční parte, organizaci pohřbu, rakev 

podle katalogu, úpravu zemřelého, pronájem obřadní síně, její výzdobu, hudbu a smuteční projev 

prostřednictvím řečníka. Celková cena činí 15 719 Kč, v případě nevyužití všech služeb se cena 

adekvátně snižuje podle ceníku, který bude nově veřejně dostupný.  

Roční úmrtnost města Liberec se pohybuje kolem 1 000 osob a v krematoriu dochází přibližně ke 2000 

až 2500 kremací. Obřadů se však z různých důvodů koná v libereckém krematoriu pouze kolem 230. 

Stav obsazenosti hrobových míst v Liberci činí asi 75% z celkového počtu 6 500. Kapacity se navyšují 

například na ruprechtickém hřbitově.  

„Na základě významné novelizace Zákonu o pohřebnictví došlo k 1. září k posunu standardů. My 

bychom chtěli motivovat občany morálně i ekonomicky, aby své zemřelé důstojně pohřbívali. Proto 

realizujeme záměr vlastní městské pohřební služby spolu s provozem krematoria, stejně tak to řeší 

většina velkých měst. Za zcela příznivých cen například nabízíme velkou smuteční síň,“ vysvětluje 

důvody Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu.   



Hospodaření bude nastaveno tak, aby průběžně umořovalo nutné náklady na opravy krematoria. 

V loňském roce proběhla modernizace technologií kremačních pecí a nyní se plánují investice do 

opravy střechy, bezbariérového přístupu a dalších stavebních úprav v odhadu 30 milionů korun.   

 

 


