| NÁHROBEK
Z CORTENU
Náhrobek z netradičního materiálu
cor-ten, odolné oceli, která časem
získává ochrannou korozní vrstvu,
zlepšuje svůj vzhled a získává patinu,
která mu sluší. Zároveň nevyžaduje
žádnou údržbu. Do náhrobku
je možné laserem vyřezat jakýkoli
motiv či nápis. Uvnitř můžete pěstovat popívanou rostlinu, nebo vsadit
betonovou desku a vytvořit tak zajímavý kontrast

| design: Veronika Šilhavá
výrobce: miVAL

Materiál: cor-ten
Rozměr: v 100, š 60, h 18 cm
Dodací lhůta: 3–4 týdny
Cena: dle velikosti 18.000–24.000 Kč
(dle rozsahu laseru)
Cena osazení náhrobku: 4.500 Kč
montáž + dopravné 7 Kč/km
www.umeniserozloucit.cz,
| Kontakt:
dialog@parteo.cz, 774 478 778

| HŘBITOVNÍ VÁZY
A ŽARDINY ROSETA
Rosety svým designem inspirovaným krajkou či kruhovými okny
gotických katedrál evokují květiny
i duchovní rozměr. Žardiny jsou
určeny k postavení na hrob nebo
zem, vázy jsou vyráběny ve dvou
variantách se zátěží na postavení
na hrob nebo zem a se zápichem
do země, který zamezí svržení
větrem. Elegantní a chytré řešení
nabízí praktický a každému
dostupný produkt.

| design a výrobce: Plastia
Materiál: plast
Rozměry: objem vázy 1l / 1,3l
žardina Ø 30 / 40 cm
Dodací lhůta: do 24 hodin
Cena: 196 Kč, 276 Kč, 365 Kč

Tereza Bredlerová
| KONDOLENČNÍ LISTINY | design:
výrobce: Parteo
Vyjádření soustrasti je důležité
pro pozůstalé i smuteční hosty.
Stojí za to je zaznamenat.

www.umeniserozloucit.cz,
| Kontakt:
dialog@parteo.cz, 774 478 778

Materiál: papír
Rozměry: 173 x 260 mm
220 x 310 mm
Dodací lhůta: do 24 hodin
Cena: 140–240 Kč
www.umeniserozloucit.cz,
| Kontakt:
dialog@parteo.cz, 774 478 778

Tereza Bredlerová
| design:
výrobce: Parteo

Parte nesou důležité sdělení. Jsou
vyjádřením piety a stávají se součástí
rodinných archivů. Proto není jedno,
jak vypadají a je potřeba jim věnovat
náležitou pozornost.

Materiál: papír
Rozměry: 210 x 297 (A4)
155 x 215 mm
Dodací lhůta: do 24 hodin
(elektronická verze ihned po objednání)
Cena: 27–56 Kč

|

Kontakt: www.umeniserozloucit.cz,
dialog@parteo.cz, 774 478 778

pražských hřbitovů
SPH | Správa
představuje

Umění
se
rozloučit
FUNERÁLNÍ DESIGN
urny, náhrobky, funerální graﬁka a doplňky

Projekt Správy pražských hřbitovů a CZECHDESIGN

Funerální
design

Rozloučení může být svobodné a jedinečné.

Tento leták vznikl v rámci projektu Funerální design, který
představuje dlouhodobou spolupráci Správy pražských hřbitovů
a CZECHDESIGN, organizace rozvíjející a podporující český
design. Z iniciativy SPH v roce 2015 společně uspořádali otevřenou soutěž, které se zúčastnilo na 350 designérů, architektů,
sochařů a výtvarníků. Jejím předmětem byl návrh náhrobního
kamene či urny určené k umístění na hřbitovech a měla
rozpoutat diskuzi na téma kvality současné funerální kultury.
S některými soutěžícími návrhy se můžete seznámit v tomto
letáku, další příklady představíme v plánovaném obsáhlejším
katalogu a na webové stránce v roce 2017.

| NEKONVENČNÍ
NÁHROBKY NA MÍRU
Architektka a designérka Táňa
Kubiková je autorkou netradičního
hrobu s názvem „Povídkář“,
který řeší svažitý terén. Pietní místo
s pochozí plochou a lavičkou nabízí
blízkým zesnulého prostor pro vyprávění a vzpomínky. Další z jejích
realizací je citlivá rekonstrukce
hrobky z roku 1920 s názvem
„Neukončená“. Žulová deska
náhrobku se opírá o zídku a působí
dojmem, jako by ji někdo nestihl
dokončit. Reaguje tak na skutečnost,
kdy smrt se stává přerušením snah
a cílů daného člověka.

SPH | Martin Červený | ředitel Správy pražských hřbitovů
ofﬁce@hrbitovy.cz, www.hrbitovy.cz

graﬁcký design: PROTEBE live

CZECHDESIGN | Kamila Matějková | projektová manažerka
kamila.matejkova@czechdesign.cz, www.czechdesign.cz
Máte námět k funerální kultuře či designu?
Rádi byste nám dali zpětnou vazbu k našim aktivitám?
Napište nám prosím na výše uvedené kontakty. Děkujeme.

| PARTE JINAK

| design: Táňa Kubiková

květináčů: Jan Čtvrtník
| VZPOMÍNKOVÉ KVĚTINY | design
design stojanů: BOA Design
výrobce: Plastia

Materiál: dle zakázky,
z lokálních zdrojů
Dodací lhůta: 4–6 týdnů
Cena: dle náročnosti zakázky
a materiálu
www.tanakubikova.com,
| Kontakt:
tana.kubik@gmail.com, 606 657 559
Můžete se na ní obrátit pro citlivé
řešení na míru charakteru místa
a vašim představám.

Díky nápaditému designu a různému
barevnému provedení samozavlažovací květináč nabízí originální a důstojnou nádobu pro pěstování vzpomínkové rostliny – oblíbené rostliny
zemřelého nebo té, kterou byste mu
chtěli darovat. Stává se elegantním
doplňkem interiérů či pietních míst.
Květináč může stát sám nebo z něj
lze ve spojení s některým ze speciálních doplňkových stojanů vytvořit
solitérní objekt v interiéru.

Materiál: plast
Rozměry: Ø 17, v 19 cm / Ø 50 cm,
v 54,5 cm
Dodací lhůta: do 24 hodin
Cena: 313 Kč (Ø 17 cm),
2.259 Kč (Ø 50 cm)
www.umeniserozloucit.cz,
| Kontakt:
dialog@parteo.cz, 774 478 778

| VZPOMÍNKOVÉ KNÍŽKY | design: Tereza Bredlerová
výrobce: Parteo
A VZPOMÍNKY
Vzpomínky jsou předměty, které
slouží k připomenutí odchodu blízkého člověka. Vzpomínkové knížky
rozvíjejí běžná fotoalba do podoby
originálních autorských knih, které
obsahují texty, obrazy a dokumenty
o důležitých událostech a milnících
v životě zesnulého a jeho blízkých.
Každá knížka je originál stejně
jako člověk, kterému je věnována
a kterého vyjadřuje. Inspirující jsou
např. také vzpomínkové čaje pro
čajový obřad nebo semena vzpomínkových květin.

Materiál: papír
Rozměry: různé
Dodací lhůta: 1–3 týdny
(dle rozsahu a náročnosti provedení)
Cena: vzpomínkové knihy
500–15.000 Kč (dle rozsahu náročnosti provedení a počtu kusů)
vzpomínkové čaje, semínka.
od 50 Kč (dle typu)
www.umeniserozloucit.cz,
| Kontakt:
dialog@parteo.cz, 774 478 778

| PARTNERSKÉ URNY
Urny je možné navzájem propojovat
pomocí magnetu. Díky tomuto jednoduchému principu je možné propojit
urny páru, nebo rodiny. Jde o vítězný
návrh ze soutěže Funerální design,
který pořádala SPH s organizací
Czechdesign v roce 2015.

Funerální
kultura nám
není lhostejná
Hřbitovy, jako místa posledního odpočinku a prostory pro pietu a vzpomínky, jsou tradičně spjaty
s architekturou, sochařstvím a dalšími uměleckými
obory. Dodnes nás uchvacuje velkolepost historických náhrobků, pomníků či rodinných hrobek
na pražských hřbitovech, které jsou svědectvím
minulosti a kamennou pamětí národa.
| Problematický vztah současné společnosti
ke smrti, pohřbívání a posledním věcem člověka
má za následek také to, že předmětům a místům
s tím souvisejícím nevěnujeme žádnou nebo malou
pozornost. Jejich funkčnost, osobitost a estetická
hodnota nám přitom může pomoci rozloučit se
s blízkými a milovanými osobami, vzpomínat
na ně a zároveň rehabilitovat uvadající funerální
kulturu.
| Proto jsme se rozhodli prozkoumat tvorbu
českých umělců a designérů, výrobců a prodejců,
a připravit tuto kolekci funerálních produktů,
která je dostupná na českém trhu. Představují
alternativu k běžné produkci a nabízejí trochu
odlišný přístup těm, kterým není příjemná sériová
produkce.
| Urny, náhrobky, funerální graﬁka a doplňky
v podobě váz či svícnů jsou často originály
k dostání přímo u jejich autora – designéra
či umělce. U všech produktů najdete praktické

| design: Zuzana Knapková
Materiál: porcelán, feritový magnet
Rozměr: 22 cm x 18 cm
Objem: 3,7 l
Možnost umístění úřední urny: NE
Umístění nápisu: spodní část urny
Dodací lhůta: 4 týdny
Cena: 3.100 Kč + štítek

| URNA
Z OLŠOVÉHO DŘEVA
Urna z kvalitního olšového dřeva
je dostupná v šesti barevných
provedeních. Její použití je vhodné
do interiéru, kolumbária či urnového hrobu.

objednat: zukna02@gmail.com,
| Kde
773 697 879

| design: weburny
Materiál: olšové dřevo
Rozměr: 22 x 30 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Možnost umístění úřední urny: ANO
Umístění nápisu: osazení mosazným
štítkem
Dodací lhůta: 5 dní
Cena: 5.990 Kč + štítek

| Kde objednat: www.weburny.cz

| URNA KE KOŘENŮM
Ekologická urna vytvořená pro první
český přírodní hřbitov, kde je možné
uložit popel zemřelých ke kořenům
památečních stromů. Les vzpomínek
je součástí tradičního hřbitova
v pražských Ďáblicích a je společným projektem SPH a organizace
Ke kořenům. Urnu lze zakoupit
ve dvou velikostech – větší objemem
odpovídá standardním urnám, menší
je vhodná v tom případě, že si přejete
popel zesnulého rozdělit a uložit
na jiných místech.

| design: Tomáš Rybníček
Materiál: papier-maché
Rozměr: Ø 15 nebo 25 cm
Objem: 0,7 nebo 3 l
Dodací lhůta: 2 týdny
Cena: 800 Kč nebo 2.000 Kč
objednat: www.lesvzpominek.cz,
| Kde
jdeme@kekorenum.cz

| BIO URNA
Biologicky rozkladatelná urna,
do které se vkládá popel zesnulého
s hlínou, substrátem a semínkem
rostliny. Po uložení do půdy
se postupem času samovolně
rozloží a z popela vyroste stromek
či keř.

| design: memoryurny
Materiál: 100% přírodní,
rozložitelné materiály
Rozměr: výška 17 cm
Objem: 3 l
Dodací lhůta: 1–2 týdny
Cena: 3.600 Kč

| Kde objednat: www.memoryurny.cz

informace o jejich charakteru, materiálu, rozměrech a také ceně, za kterou je možné je pořídit.
Kontakt vám pomůže oslovit přímo toho,
na koho se se zájmem o koupi či více informací
můžete obrátit.

Rozloučení může být v souladu s jedinečnou osobností a charakterem člověka, jemuž je věnováno.
Věříme, že tato iniciativa podpoří důstojnost
a kvalitu hřbitovní a pohřební kultury u nás.

| URNYY
Kolekce absolventa VŠUP v Praze
nabízí množství variací materiálů,
barev i tvarů. Jméno zesnulého,
příběh, oblíbený text z knihy nebo
báseň je pomocí tradiční techniky
broušení skla možné na urnu
zaznamenat Morseovou abecedou
či klasickým písmem technikou
pískování.

Martin Červený
ředitel Správy pražských hřbitovů
Jana Vinšová
manažerka centra českého designu CZECHDESIGN

| design: Roman Kvita
Materiál: sklo (tělo urny), dřevo / litina
Rozměr: Ø 21 cm, výška 33, 36, 39 cm
Objem: 5 l
Možnost umístění úřední urny: ANO
Umístění nápisu: po obvodu urny
Dodací lhůta: 4–6 týdnů
Cena: 8.000–9.500 Kč + nápis
objednat: www.romankvita.com,
| Kde
info@romankvita.com, 736 167 878

| KOBALTOVÉ URNY
Designérka Hana Vinklárková
(Artistka) vytvořila kolekci ručně
malovaných objektů inspirovaných
tvaroslovím zásobnic na rýži z Číny
a dálného východu. V západní kultuře
je tento tvar tradičně vnímán jako
funerální objekt – urna. Dekorování
kobaltem je možné vytvořit na zakázku dle přání klienta.

| design: Artistka
Materiál: porcelán, kobaltová malba
Rozměr: 3 velikosti (výška od 15 cm)
Možnost umístění úřední urny: NE
Umístění nápisu: pouze
v případě zakázkové tvorby
Dodací lhůta: 3–9 týdnů
Cena: dle velikosti od 15.000 Kč
objednat: www.artistka.cz,
| Kde
artistka.cz@gmail.com, 732 233 559

| THE VERY LAST
COLLECTION
Autorkou porcelánových dóz je
designérka Silvie Luběnová tvořící
pod značkou Maestrokatastrof.
Objekt může posloužit jako urna
s personalizovanou ilustrací či
dekorem, čímž do funerální kultury
vnáší osobitost, vtip a nadhled.

| design: Silvie Luběnová
Materiál: ručně ilustrovaný porcelán
Rozměr: různé velikosti
(výška od 20 cm)
Objem: 0,3–2,5 l
Možnost umístění úřední urny: pouze
u největší nádoby
Umístění nápisu: kamkoli na tělo
nádoby
Dodací lhůta: 1–6 týdnů
Cena: dle velikosti
1.800 – 4.800 Kč

| SOCHAŘSKÉ URNY
Ruční výroba sochařsky pojatých
uren designéra a sochaře Martina
Chmelaře, který vytváří výtvarně
zajímavé urny na míru.

| design: Martin Chmelař
Materiál: bronz, keramika, porcelán,
dřevo a pryskyřice
Rozměr: různé velikosti
Možnost umístění úřední urny: NE
Umístění nápisu: měděný štítek
na zátce vespod urny
Dodací lhůta: 2–3 týdny
Cena: 15–20.000 Kč
martinchmelar.com,
| Kontakt:
atelierchmelar@gmail.com
605 190 080

objednat: maestrokatastrof.com,
| Kde
info@maestrokatastrof.com
603 195 017

