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Poslání Ke kořenům

Hlavní poslání spolku Ke kořenům – přírodní pohřebnictví, z.s. (dále jen Ke kořenům) je rozvíjení 

principů přírodního pohřebnictví v České Republice, podpora organizace smysluplných posledních 

rozloučeních a odpovědného a otevřeného přístupu ke smrti.

Mezi hlavní cíle spolku patří:

a) podporovat vznik přírodních hřbitovů

b) pomáhat lidem nalézat jejich vlastní osobité způsoby rozloučení se zemřelým

c) zvyšovat povědomí o alternativních možnostech organizace pohřbu - přírodních a Do It  

   Yourself posledních rozloučeních

d) podporovat vyjadřování posledních přání během života

e) poskytovat pozůstalým dostatek podpory a informací pro svobodné a informované rozhodnutí

f) podporovat zapojování širší komunity pozůstalých do přípravy posledního rozloučení

g) rozvíjet otevřený a odpovědný přístup ke smrti projevující se jak v praktickém přístupu 

   k pozůstalým a umírajícím, tak na úrovni veřejné debaty 

h) pomáhat rozvíjet lidský potenciál v situaci, kdy se člověk setkává se smrtí blízkého nebo  

   smrtí vlastní

i) nabízet lidem pomoc s vyrovnáváním se se smrtí blízkého - poskytovat doprovázení v zármutku

j) zvyšovat estetickou hodnotu a environmentální šetrnost pohřebních produktů a služeb

k) ochrana přírody a krajiny

l) přinášet nové impulsy do českého pohřebnictví - rozvíjet environmentální, sociální a estetickou  

  odpovědnost české funerální kultury
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Principy Ke kořenům

DOPROVÁZENÍ

Jsme průvodkyněmi    ...při plánování a organizaci obřadu posledního rozloučení/ pohřbu

      ...v období zármutku

      ...na cestě přijetí ztráty

Doprovázení pro nás znamená:

blízkost - jsme na dosah, a tak můžeme jít společně

informovanost - pomáháme lidem se zorientovat v jejich možnostech a právech

inspirace - inspirujeme k realizaci představ a přání lidí

podpora v rozhodování - pomůžeme nahlédnout na možné cesty a vybrat si vlastní cestu

FÉROVÁ CENA

Férová cena pro nás znamená spravedlivé ocenění pro nás a naše spolupracovníky a zároveň 

chceme, aby naše služby byly dostupné našim klientům. Pokud je pro někoho cena bariérou, 

podporujeme i alternativní ekonomické modely. Po předchozí domluvě je možné za naše služby 

platit v lokálních měnách, bitcoinech, či bartrovým systémem.

DUCHOVNĚ OTEVŘENÝ PROSTOR

Je pro nás důležitá spirituální otevřenost. Jsme nakloněny různým duchovním směrům, ale  

i lidem bez vyznání a lidem hledajícím. Je to vlastní směr každého jednotlivce, ve kterém

doprovázíme a pomáháme hledat vhodné způsoby rozloučení tak, aby se co nejvíce naplnil  

a propojil duchovní život zesnulého i různá vyznání jeho pozůstalých. 
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Principy Ke kořenům

LOKÁLNOST

• Materiály

Dbáme například na to, aby květiny, které nabízíme k obřadům byly lokální a neměly za sebou 

cestu přes půlku světa. Česká konopná látka je perfektní pro naše rubáše a různé části rostlin 

můžou být také použity při vytváření našich uren. 

• Spolupracovníci / Komunita / Lokální ekonomika

Při naší práci spolupracujeme s kreativními a talentovanými lidmi: grafičkami, umělci, architekty, 

fotografy či obřadnicemi. Vytváříme tak širší komunitu a podporujeme lokální ekonomiku.

SVÉPOMOC

Svépomoc (v zahraničí často označováno písmeny DIY - Do It Yourself) je jedním ze základních 

principů přírodního pohřebnictví. Díky zapojení pozůstalých se poslední rozloučení stává  

opravdu jedinečnou událostí odrážející osobnost zemřelého a přání pozůstalých. Podílení se 

na vytváření obřadu má nejen terapeutický účinek, ale může také pomoct snížit náklady na 

pohřeb. Svépomocí může být vyrobena rakev, nebo připravena smuteční hostina či kreativní 

parte. 

Princip DIY spočívá i v tom, že si můžete vlastní pohřeb naplánovat už během života, a tím 

připravit půdu pro tvořivost pozůstalých při vytváření posledního rozloučení.

●●
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Principy Ke kořenům

ŠETRNOST K PŘÍRODĚ

Při ztrátě blízkého člověka může být naše životní prostředí to poslední, na co myslíme. Pravdou 

však je, že pohřebnictví je pro něj velkou zátěží. Běžně používané materiály jsou obtížně 

rozložitelné a je jich příliš velké množství. V našem přístupu dbáme na to, aby naše nabídka 

byla jak pestrá a esteticky hodnotná, tak ekologicky příznivá.

OTEVŘENÝ A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP KE SMRTI

Podporujeme otevřený a odpovědný přístup ke smrti, protože z vlastní zkušenosti víme, jak 

v lidech dokáže probudit moudrost, soucit a schopnost být si na blízku v časech, kdy je to 

nejvíce potřeba.

●●●
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2012
Přírodní pohřebnictví nás okouzlilo během našich vysokoškolských studií.

Na základě našich akademických prací věnujících se trendu přírodních pohřbů 

v zahraničí nás na podzim roku 2012 oslovila Správa pražských hřbitovů  

s podnětem na vytvoření prvního přírodního hřbitova v České Republice.

2013
Následující rok byl zpracováván projekt přírodního hřbitova, jenž dostal jméno 

Les vzpomínek. Souběžně s tvorbou Lesa vzpomínek vznikala  

i celková vize Ke kořenům jako neziskové organizace podporující svépomocné 

pohřební obřady a osvětovou činnost v oblasti posledních věcí člověka.

2014
Od začátku roku 2014 fungovala organizace Ke kořenům jako neformální 

skupina o třech členech – Blanky Javor Dobešové, Moniky Suchánské  

a Alžběty Slavík Živé.

Jak vzniklo Ke kořenům
●
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2014
únor – první workshop na téma: Jak doprovázet děti při setkání se smrtí 

květen – výhra v soutěži Social Impact Award

podzim – crowfundingová sbírka pro zřízení vlastního poradenského prostoru

2015
červen – slavnostní otevření Lesa vzpomínek - prvního českého přírodního hřbitova

červenec – zapsání spolku Ke kořenům ve veřejném rejstříku

Od zapsání spolku Ke kořenům jsme se více začaly věnovat osvětové činnosti. V létě jsme 
nabízely v Lese vzpomínek veřejné prohlídky s výkladem, na podzim jsme se účastnily 
„Dušičkových“ besed a začaly jsme pořádat vzdělávací workshopy, besedy a přednášky  
v oblasti přírodního pohřebnictví a doprovázení pozůstalých.

Jak vzniklo Ke kořenům
● ●
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Naše projekty a aktivity
●

LES VZPOMÍNEK

Les vzpomínek je první český přírodní hřbitov, kde je možné uložit popel zemřelých ke kořenům 

památečních stromů. Úcta k zemřelým se zde snoubí s úctou k přírodě. Nenarazíte tu na žádné 

náhrobky, místo nich jsou zde vzrostlé památeční stromy – javory, lípy či třeba ptačí třešně.  

Na jejich kmenech jsou umístěny jen drobné dřevěné cedulky se jmény zemřelých. Les vzpomínek  

je součástí tradičního hřbitova v pražských Ďáblicích a je společným projektem Správy 

pražských hřbitovů a organizace Ke kořenům.
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WORKSHOPY - PŘEDNÁŠKY - BESEDY

Naše projekty a aktivity
● ●

Důležitou součástí naší činnosti je vzdělávání a šíření povědomí o tom, že je nejen možné, 

ale i důležité ke smrti přistupovat moudře, zodpovědně, osobitě. Naše semináře a workshopy 

věnujeme principům ekologického pohřebnictví; možnostem obřadů posledního rozloučení; 

posledním přáním; a nebo tomu, jak doprovázet děti při setkání se smrtí.

Na základě pozvání jezdíme po celé České republice na besedy či přednášky.

Zveme také výjimečné zahraniční hosty, kteří mají čím inspirovat všechny, koho téma  

zodpovědného přístupu ke smrti zajímá, nebo v této oblasti pracuje.  
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DOPROVÁZENÍ POZŮSTALÝCH & OBŘADY MIMO LES VZPOMÍNEK

Naše projekty a aktivity
● ● ●

•	 Pozůstalým nabízíme poradenství a doprovázení při plánování a organizaci jedinečných 

pohřbů podle jejich potřeb a přání - osobitých, kreativních a šetrných k přírodě.

•	 Rozloučení se odehrávají nejčastěji na netradičních místech - v přírodě, v kavárnách nebo 

třeba na lodi.

•	 S pozůstalými se setkáváme obvykle osobně, ale poskytujeme i poradenství přes telefon 

či Skype, ať už se lidé rozhodnou uspořádat obřad kdekoliv.

•	 Při doprovázení se vždy snažíme podpořit každého člena rodiny, aby si našel svůj vlastní  

a pro sebe přirozený způsob účasti na obřadu.
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•	 V Lese vzpomínek se v těchto letech konaly malé, komorní obřady, jen ve dvou lidech, 

ale i velké obřady za účasti sta lidí. Některé obřady probíhaly v tichu, některé s hudebním 

doprovodem, barevných šatech, nebo dokonce s italským cateringem. Les vzpomínek je 

bezpečným a přirozeným prostorem, kde každý obřad může být jedinečným.

•	 Od založení do roku 2017 proběhlo v Lese vzpomínek 88 obřadů posledního rozloučení.

Ke kořenům v roce 2016 a 2017
●

LES VZPOMÍNEK - Obřady a uložení popela zesnulých
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•	 Les vzpomínek nabízí také prostor pro setkávání na vzpomínkových slavnostech. Jsou 

to například Dušičkové slavnosti, při nichž se vzpomíná na všechny naše blízké zemřelé. 

Dušičkovou slavností se každý rok uzavírá sezóna v Lese vzpomínek. 

•	 Další slavností je Den naděje, který každoročně připadá na 19. srpen. Na Dni naděje 

rodiče a jejich blízcí vzpomínají na děti, které jim zemřely. Slavnost iniciovali rodiče, kteří 

mají v Lese vzpomínek pohřbené své děti u Stromu padající rosy.

•	 V srpnu 2016 jsme také se Zenith Virago uspořádaly v rámci oslav Prague Pride  

vzpomínkovou slavnost pro lidi z LGBT+ komunity.
 

Tyto slavnosti jsou otevřeny všem, jichž se dotýká téma ztráty blízkého, ať už z osobní 

zkušenosti či ze soucitu ke svých blízkým, kteří ztrátou procházejí.

● ●

LES VZPOMÍNEK - Slavnosti

Ke kořenům v roce 2016 a 2017
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•	 V srpnu 2016 se nám podařilo pozvat do České republiky australskou průvodkyni 

pozůstalých Zenith Virago. Uspořádaly jsme s ní třídenní workshop, ve kterém sdílela 

své více než dvacetileté zkušenosti s vedením alternativních obřadů. 

•	 Vedly jsme 7 jednodenních workshopů o tom, jak si povídat o závěru života se svými 

blízkými Až umřu, zasaďte ně mně třešeň a 3 workshopy Smrťáček, které se věnují 

doprovázení dětí při setkání se smrtí.

•	 V roce 2017 jsme lektorovaly dva čtyřdenní Kurzy doprovázení, ve kterých jsme předávaly 

“kořenové” know-how lidem s hlubším zájmem o naši práci. 

•	 Našimi workshopy prošlo 215 lidí, kteří si mohli osvojit otevřenější a odpovědnější vztah ke smrti.

•	 Účastníme se také přednášek, diskusí a debat v nejrůznějších formátech a prostředích.

● ●●

WORKSHOPY - PŘEDNÁŠKY - BESEDY

Ke kořenům v roce 2016 a 2017
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Zájmu médií se Ke kořenům a Les vzpomínek těší už od svého počátku.

Z více než 70 zmínek o našich aktivitách nám svou pozornost věnovalo i mnoho významných 

médií jako jsou Hospodářské noviny, iDNES, Pražský deník, Český rozhlas, Rádio 1 či Respekt.

Z menších alternativních médií, které jsou bližší naší cílové skupině, to byli například Sedmá 

generace, Pravý domácí časopis nebo Radio Wave.

Jako hosté jsme vystoupily v DVTV v rozhovoru s Danielou Drtinovou a také ve slovenské 

talk show Adély Banášové Trochu inak. 

Také jsme vystoupily na konferenci TEDx s příspěvkem Síla opravdového rozloučení. 

Objevovaly jsme se mimo jiné ve specializovaných časopisech, např. v časopise architektury 

- ERA 21, či v zahradnickém magazínu Zahrada - park - krajina.

Média v roce 2016 a 2017
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Hospodaření spolku - 2016

PŘÍJMY V ROCE 2016

Dary od pozůstalých a příznivců 12 500 Kč

Prodej uren 32 100 Kč

Prodej památečních cedulek 25 000 Kč

Účastnické poplatky za workshop Zenith 105 905 Kč

Vypracování projektu Údolí vzpomínek (Brno hřbitov) 15 000 Kč

Prodej knih s tématikou smrti a umírání 790 Kč

Prodej pohřebních produktů (svíčky, parte, květiny, atd.) 7 150 Kč

Lektorné za workshopy 10 200 Kč

Konzultace 4 998 Kč

Příjmy celkem 213 643 Kč

VÝDAJE V ROCE 2016

Nákup památečních cedulek - 18 550 Kč

Provoz kanceláře – energie, plyn, nájem, internet, tisk - 24 570 Kč

Kancelářské a drogistické potřeby - 2 741 Kč

Vybavení provozu – nábytek apod. - 2 407 Kč

Náklady při zařizování obřadů a slavností (svíčky, občerstvení, grafika, atd.) - 6 672 Kč

Vzdělávání, supervize, konference - 9 465 Kč

Spolek Ke kořenům vede účetnictví, zpracovává výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu 

dle zákonných předpisů pro neziskové organizace.
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Hospodaření spolku - 2016

Domena kekorenum.cz - 151 Kč

Náklady spojené s workshopem Zenith Virago (lektorné, cestovné, 

stravné, pronájem prostoru, spolupracovníci)
- 110 037 Kč

Nákup knih se smrťáckou tématikou - 3 838 Kč

Náklady spojené s údržbou památečních cedulek a hrobových míst  

v Lese vzpomínek (barvy, provazy, atd.)
- 1 267 Kč

Zahradní projekt Údolí vzpomínek (Brno) - 10 000 Kč

Nákup uren - 10 100 Kč

Výdaje celkem - 199 798 Kč

VÝSLEDEK + 13 845 Kč
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Hospodaření spolku - 2017

PŘÍJMY V ROCE 2017

Dary od pozůstalých a příznivců 109 856 Kč

Prodej uren 48 878 Kč

Prodej památečních cedulek 29 000 Kč

Účastnické poplatky za workshopy 101 081 Kč

Vypracování projektu Záhrada spomienok Zvolen 16 834 Kč

Prodej knih s tématikou smrti a umírání 18 566 Kč

Prodej pohřebních produktů (svíčky, parte, květiny, atd.) 30 832 Kč

Lektorování workshopů 41 826 Kč

Jiné (vrácení jízdného a nájmu) 2 407 Kč

Příjmy celkem 399 279 Kč

VÝDAJE V ROCE 2017

Nákup památečních cedulek - 21 700 Kč

Kancelářské a drogistické potřeby a tisk - 2 291 Kč

Vybavení provozu – tiskárna, tonery, hudební nástroje - 24 699 Kč

Náklady při zařizování obřadů a slavností (svíčky, občerstvení, grafika, atd.) - 35 130 Kč

Vzdělávání, supervize, konference - 20 313 Kč

Doména a webhosting kekorenum.cz - 915 Kč

Náklady spojené s pořádáním workshopů - 105 213 Kč
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Hospodaření spolku - 2017

Prodej knih s tématikou smrti a umírání - 24 748 Kč

Náklady spojené s údržbou památečních cedulek a hrobových míst  

v Lese vzpomínek (barvy, provazy, atd.)
- 1 496 Kč

Odměny za konzultace a asistence při obřadu - 20 734 Kč

Nákup uren - 25 385 Kč

Bankovní poplatky - 60 Kč

Jízdné - 12 350 Kč

Dárky a drobné pozornosti spolupracovníkům -705 Kč

Výdaje celkem - 295 738 Kč

VÝSLEDEK + 103 541 Kč

● ●
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Poděkování dárcům a sponzorům
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•	 Srdečně děkujeme všem 175 drobným dárcům, kteří podpořili naši HitHit crowdfundingovou 

kampaň Jedinečné pohřby Ke kořenům.

•	 Dále děkujeme Social Impact Award a všem sponzorům, kteří za ní stojí. Jejich akcelerační 

program a finanční ocenění nám dodali komplexní podporu v našich začátcích.

•	 V roce 2017 byly našimi největšími dárci Nano Energies a Street Food Festival, vážíme 

si toho, že jsme dostaly finanční podporu od tak sympatických firem. 

•	 Velice děkujeme za spolupráci Správě pražských hřbitovů. V prvé řadě bývalému řediteli 

Martinu Červenému, který inicioval vznik Lesa vzpomínek, ale také všem ostatním 

zaměstnancům SPH. 

•	 Srdečně děkujeme všem individuálním dárcům, kteří nás jednorázově nebo 

dlouhodobě finančně podporují, abychom mohly realizovat naše poslání. 

•	 Děkujeme našim spolupracovníkům, kteří přispívají naší práci na mnohých úrovních.

•	 A děkujeme pozůstalým, které doprovázíme na jejich cestě, a kteří jsou našimi  

největšími učiteli.



Naše plány
● ● ●

•	 Pracujeme na projektu přírodního hřbitova v Brně - 

Údolí vzpomínek, kde se bude pohřbívat ke kořenům 

stromů a pod květinové záhony. Dokončuje se pro-

jektová dokumentace. Když všechno dobře půjde, 

mohl by být hřbitov otevřený na podzim 2019. 

•	 Chystáme další kurzy doprovázení a workshop  

o komunikaci s dětmi i dospělými o smrti, posled-

ních přáních, a možnostech jedinečných obřadů 

posledního rozloučení. 

•	 Na rok 2018 přijala naše pozvání do ČR významná 

osobnost v oblasti doprovázení v závěru života - 

Stephen Jenkinson z Kanady. Začátkem června 

povede v Brně víkendový intenzivní seminář. 

•	 V létě 2018 za námi opět přijede výjimečná australská 

“deathwalker” Zenith Virago, na Slovensku povede 

v červenci 2018 dva kurzy. 

•	 V roce 2018 plánujeme také rozšíření na Slovensko, 

kde vznikne slovenské Ku koreňom.
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Alžběta Slavík Živá

Společně s Blankou stála nejprve u zrodu lesní mateřské školky Dobroděj,  

poté spolu začaly dobrovolničit v hospicu, pracovat v pohřební firmě a objíždět 

anglické přírodní hřbitovy. Ve svých akademických pracích se věnovala onkologicky 

nemocným dětem a posttraumatickému růstu u pozůstalých.  

V Ke kořenům se specializuje na lektorování workshopu Smrťáček. Pracuje také 

jako průvodkyně dětí v lesním klubu na Olšanských hřbitovech.

Blanka Javor Dobešová

Půvaby přírodní pohřebnictví objevila na katedře Environmentálních studií, kde  

o něm napsala diplomovou práci Až umřu, zasaďte na mně jabloň. Společně  

s Monikou založily Les vzpomínek, kde nyní pracují jako jeho správkyně  

a průvodkyně pozůstalých. V Ke kořenům se specializuje zejména na organizaci 

rozloučení na netradičních místech. Baví ji nalézat jiné úhly pohledu, jak se  

na smrt dívat a nový jazyk, kterým je možné o smrti hovořit.

Monika Suchánska

Je doktorandkou kulturní antropologie. O přírodním pohřebnictví napsala hned 

několik akademických prací. Ještě během svých studií se stala zakladatelkou  

a správkyní Lesa vzpomínek. Na základě těchto zkušeností konzultuje s městy 

a obcemi, které chtějí zakládat další přírodní hřbitovy. Její velký sen - rozšířit 

přírodní pohřebnictví i do rodného Slovenska - se stává skutečností. Společně  

s organizací Živica založila první slovenský přírodní hřbitov Záhradu spomienok. 

Lidé v Ke kořenům
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Efemér, Kytky od potoka, Plevel+ / ekologické květinářství

Kateřina Pařízková / grafika

Kateřina Sankotová / grafika

Kateřina Grofová / grafika

Michal Jenčo, Linette, Tereza Ondrušková / fotografie

Michaela Kadlecová / rubáše

Miro Sliacky / web

Markéta Jechová / mentoring

Sandra Silná / obřady

Tamara Faberová / zahradní koncepce Lesa vzpomínek

Tomáš Rybníček / urny

Zdeňka Morávková, Lucie Fryčová / umělecká koncepce Lesa vzpomínek

DALŠÍ SPOLUPRÁCE

Správa pražských hřbitovů / Les vzpomínek

Cesta domů / projekt Moje smrt

Paletky / památeční cedulky

Parteo / smuteční oznámení

Širší tým 2012 - 2017
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http://www.efemer.cz/
https://www.kytkyodpotoka.cz/
http://www.plevel.info/
http://www.nakoncidechu.cz
https://lifeofmis.wordpress.com/
https://www.linnette.cz/
http://www.terezaondruskova.com/
http://www.kolofant.cz/
https://cz.linkedin.com/in/mark%25C3%25A9ta-jechov%25C3%25A1-cgma-0a059199
http://www.zivoucizahrada.cz/kontakt/
http://www.zdenkarezbova.com/
http://www.hrbitovy.cz/
http://lesvzpominek.cz/
https://www.cestadomu.cz/
http://mojesmrt.cz/
http://www.paletky.cz/
http://www.parteo.cz
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