
Floristika 4.A    

Domácí příprava, týden od 2.11.2020 

Úkol č.2:  Smuteční floristika 

Postup zpracování úkolu:  

1. V příloze posílám studijní text k tématu Smuteční floristika 

2. Ti, kdo nematurují z floristiky, si důkladně nastudují text 

3. Ti, kdo maturují z floristiky, text využijí ke zpracování první poloviny maturitní otázky č.14 

4. Zpracovanou polovinu maturitní otázku č.14 mi pošlete nejpozději do pondělí 9.11. 

Pokud budete potřebovat poradit se zpracováním, kontaktujte mě mailem, přes Messenger nebo se 

připojte v konzultační den, v pátek 6.11. v 9,30 na Skype. Pozvánku jsem poslala na Messenger. 

Těším se na vaše vypracované otázky,  

Martina Škorpilová 

      

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje na vyučující:  

Mgr. Ing. Martina Škorpilová 

e-mail: mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

https://www.facebook.com/martina.skorpilova 
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Smuteční floristika 
 

 Historie smuteční floristiky 
 Historie smuteční floristiky spadá až do starověku. U mumie zámožného Egypťana se našla 
kytice jako dar pro mrtvého. Girlandy často zdobily sarkofágy Římanů v antickém světě. Jako 
symbol vyjádření vlastního smutku nebo jako poslední dar zesnulému se později stávaly květiny 
nedílnou součástí pohřebních rituálů. Nepronikly sice do všech kultur a náboženství, ale se 
západní kulturou jsou úzce spjaty. 
 K nejstarším květinovým výzdobám spojených s pohřební a smuteční floristikou patřily 
především věnce, ozdoby rakví a uren. Později se objevily jako dekorace hrobu, smuteční kytice a 
smuteční výsadby v nádobách. Současná floristika přináší nové tvary a nové techniky práce do 
smuteční floristiky. Základ, spojený velice úzce se symbolikou, zůstává neměnný, tradiční. 
 
 

 Symbolika smuteční floristiky 
Smuteční floristika je vázána na symboliku. U nás vychází symbolika z tradiční křesťanské 

západoevropské kulturní oblasti. V jiných kulturních oblastech a u jiných náboženství se symbolika 
liší.  

 
Symbolika jednotlivých tvarů je popsána v dílčích kapitolách. 

 
Symbolika barev vychází z jejich všeobecných charakteristik, navíc je symbolika barev 
obohacena o symbolické vyjádření spjaté právě se smuteční floristikou: 
 nepestré barvy – znamenají odchod zesnulého ze života ve smyslu opuštění pestrosti života 
 bílá – symbol zmrtvýchvstání, symbol čistoty před Bohem, pro jiné kultury je bílá barvou 

reinkarnace (převtělení) a nového počátku, obrození 
 černá – symbolizuje absolutní prázdno, nepřítomnost světla, konec, černé oblečení 

pozůstalých je na dobu smutku zřeknutím se pestrosti života 
 šedivá – spojuje symboliku černé a bílé do jediné barvy 
 zelená – ve smuteční symbolice je především vyjádřením naděje na nový život, na pokračování 

života pozůstalých 
 fialová – je barvou pokory a pokání, na rozdíl od černé je fialová barva používána spíše pro 

církevní období smutku (např. v adventu), než pro vyjádření smutku nad smrtí jedince 
 červená – vyjadřuje lásku k zesnulému, ve smuteční floristice se používá v tmavších lomených 

podobách 
Symbolika použitých barev ve smuteční floristice může vycházet také z individuální 

symboliky zesnulého, tzn. z jeho oblíbené barvy spjaté s významem jen pro něho, pro okruh 
nejbližších, případně pro určitý spolek... 

 
Symbolika rostlinného materiálu vychází nejčastěji ze způsobu života, přírody: 
 stálezelený materiál – naděje na další život 



 břečťan-Hedera – víra ve věčný život, věrnost, přátelství 
 jehličnaté dřeviny - naděje na další život, naděje na zmrtvýchvstání, nesmrtelnost, uchování 

vzpomínek na zesnulého 
 trnité stonky růží-Rosa – láska a bolest v křesťanském smyslu, symbol utrpení Ježíše (trnová 

koruna) 
 palmová ratolest, olivová ratolest – mír, vítězství – dříve se světily o květné neděli, později je 

nahradily i jiné druhy větviček 
 lilie-Lilium – nevinnost, čistota 
 karafiát-Dianthus – hřeby, kterými byl ukřižován Ježíš, bolest 
 chryzantéma-Dendranthema – ochrana proti zlým silám 
 zimostráz-Buxus – vytrvalost, nesmrtelnost, statečnost, zmrtvýchvstání, ochrana proti zlým 

duchům 
Mimo symbolického významu existuje i speciální smuteční květomluva. 

 
Symbolika osobnosti: 

 osobnost, jako např. církevní hodnostář, státník... mohou ovlivnit podobu smuteční floristiky- 
např. použijeme trikoloru apod. 

 
Symbolika neflorálních materiálů, použité techniky: 

 svazek, propojení ozdoby a vlastní floristické práce – sounáležitost živých s mrtvými, 
svázanost života se smrtí 

 svíčky – naděje na světlo a teplo v temnotě a chladu smrti, světlo provází zesnulého na onen 
svět 

 zapracované osobní předměty zesnulého – mají osobní symboliku pro zesnulého, okruh 
blízkých 

 

 Zadání smuteční floristiky 
Smuteční floristika je především projevem úcty vůči zemřelému člověku. Má vyjádřit lásku, 

poděkování, utěšit, případně reprezentovat v případě pietních příležitostí.  
 

Zadání smuteční floristiky ovlivňuje: 

 osoba zemřelého - bereme v úvahu její oblíbené květiny, barvy, případně věk (pro mladého 
člověka, dítě se floristické práce často připravují v bílé barevnosti květů, které symbolicky 
vyjadřují čistotu, neposkvrněnost) 

 pozůstalí – ovlivňují většinou výběr barev, květin, typy floristických prací, styl dekorací, 
cenovou náročnost realizované výzdoby, jednotnost či naopak různorodost výzdoby (např. celá 
výzdoba pohřbu může být realizována ze stejného materiálu, nebo naopak pozůstalí volí jinou 
barevnost a jiný materiál pro jednotlivé floristické práce) 

 symbolika – smuteční floristika je úzce spjata se symbolikou květin, barev, symbolika se často 
objevuje také v použití symbolických čísel (např. počtu květů podle věku zemřelého), doplňcích 

 místo umístění smuteční floristiky  

- smuteční floristické práce mohou být připraveny jako interiérová výzdoba  (např. trvalá 
výzdoba smuteční síně) i jako exteriérová (zdobení hrobu, zdobení výklenku kolumbária, 
dušičková floristika apod.) 

- umístění v prostoru (např. zavěšení, umístění na katafalky, urny, rakve, položení na desku 
hrobu…) ovlivňuje konečnou podobu smuteční floristiky 

- vzhledem k průběhu obřadu je tento zřetel v některých případech těžké uplatnit (např. 
věnec je položený zpočátku na vyvýšeném katafalku, poté nesen v pohřebním průvodu, 
nakonec položen na hrob) 

 konkrétní podoba rakve, urny, hrobu... – jejich tvar, barevnost, styl, materiál ovlivňují  
podobu floristické práce 

 průběh obřadu – rozloučení ve smuteční síni, vystavení zesnulého, pohřeb s ukládáním do 
hrobu, pietní ukládání věnců ve významné dny... 

 účel – i když mívá smuteční floristika poměrně jednotný ráz, menší odlišnosti najdeme např. u 
pietních prací, dušičkové floristiky, pohřební floristiky 

 barva – symbolika barev výrazně zasahuje do výběru barev rostlinného materiálu i neflorálních 
doplňků 
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 roční období – během roku neovlivňuje většinou výrazně výběr materiálu, naopak se silně 
uplatňuje v podzimním období v dušičkové floristice 

 emoce – celkové působení floristické smuteční výzdoby by mělo vždy evokovat důstojnost, 
vážnost 

 typ materiálu – výběrem materiálu se můžeme pohybovat od exkluzivní podoby floristické 
práce, přes důstojnou formu vyjádřenou tradičním materiálem až po přírodně přirozenou 
podobu (např. mechové věnce, chvojové věnce se zdobením přírodními plody…) 

 trendy – podobu smuteční floristiky ovlivňují méně - převažuje tradiční podoba prací, nové 
trendy se však mohou uplatnit např. v novém tvaru floristické práce, materiálu, použitých 
technikách – práce pak pozorovatele více zaujmou  

  
 Estetické zákonitosti smuteční floristiky 
 

 Tvary smutečních dekorací 
 každá smuteční floristická práce musí mít určitý tvar: např. věnce, kapky, polštářku, kříže... 

 pro smuteční floristiku jsou typické především uzavřené tvary s přísným obrysem, méně 
používáme rytmicky členěné tvary, otevřené tvary jsou zcela výjimečné 

 tvar musí působit jasně a čistě  

 tvary jsou často zvýrazněny více do šířky (také směrem dolů u splývavých prací umístěných na 
rakvi, na vyvýšeném katafalku apod.), naopak výška aranžmá bývá vzhledem k umístění 
aranžmá a jeho stabilitě snížena  

 zvolenému tvaru podřizujeme vypracování  
 

 Vnitřní uspořádání smutečních dekorací 
 i v rámci celkového tvaru vnímáme prvky, ze kterých je celek tvořen – seskupení, struktury, 

barevné plochy, řazení, stupňování, linie, případně vrstvení 

 materiál volíme a kombinujeme vždy s ohledem na celkový tvar smuteční floristické práce 

 charakter a individualita rostlinného materiálu se u smuteční floristiky často podřizuje typu 
aranžmá – převažuje dekorativní styl 

 jednotlivé florální prvky volíme vhodně podle jejich tvaru pohybu   

 dominantní prvky musí být rozlišeny od méně významných 

 množství zpracovaného materiálu musí být optimální 
 

 Barvy smutečních dekorací 
Barvy vyvolávají emoce, z hlediska smuteční floristiky jsou úzce vázány na symboliku 

Barevnost: 

 volíme podle Ostwaldova kruhu a barevných harmonií 

 musí být volena vědomě   

 pestrá barevnost je nevhodná 

 výběr barev se řídí především oblíbenými barvami zesnulého, požadavky pozůstalých, 
symbolikou 

 můžeme zvolit hlavní barvu smutečního aranžmá (jednu barvu, případně jednu barevnou 
rodinu) 

 přednost dáváme černé, šedé, bílé, tmavším lomeným barvám, případně přírodní barevnosti,  
pro děti jemným pastelovým barvám  

 volíme zdrženlivěji působící barevné harmonie – často např. jednobarevnost lomených 
tmavých barev s projasněním jednou barvou, barevnost sousedních barev v kombinaci se 
zelenou, jednu barevnou rodinu 

 kontrasty mezi barvami volíme tak, aby nepůsobily agresivně (jednotlivé kontrasty mohou být 
cíleně využity ke snížení výraznosti barev – např. využíváme vhodně kvalitativní kontrast, 
světlostní kontrast, hmotnostní kontrast...)  

 bereme v úvahu optickou váhu barvy – aranžmá se nesmí opticky převažovat k jedné straně 

 znalost struktur a jejich plné využití může při zdrženlivější barevnosti smutečních aranžmá 
zvýraznit vhodně rozdíly i mezi stejně, nebo málo barevně odlišnými materiály, mezi základem 
práce a jejím zdobením...          3 



 Proporce smutečních dekorací 
Správné proporce vytváří harmonii. Pro smuteční floristické práce vycházíme ze základních 

proporcí pro tvorbu věnců, kytic, vypichovaných aranžmá apod. Současně zohledňujeme umístění 
aranžmá (např. na vyvýšeném katafalku) a vhodné proporce vzhledem k podkladovému objektu 
(proporce urny a jejího zdobení, proporce nazdobené urny a sloupku, na kterém je umístěna...). 
Protože je většina smutečních floristických aranžmá zhotovena symetricky, používáme pro ně 
poměry 1 : 1, 2 : 2 … Pro asymetrické práce, asymetrické umístění ozdob vycházíme z poměrů 
zlatého řezu 1: 1,6; 3 : 5; 5 : 8; 8 : 13... Vedle toho používáme i jednoduché číselné vztahy (1 : 2, 1 
: 3...). Pokud chceme, můžeme cíleně použít navýšené poměry, například až 1:5. U volby proporcí 
musíme brát neustále v úvahu optické působení jednotlivých prvků v aranžmá i faktory, které 
optické působení ovlivňují (např. jinak bude působit věnec položený na zemi či nízké podložce a 
jinak věnec na vyvýšeném katafalku při vnímání v perspektivní zkratce). Proporce jednotlivých 
smutečních prací jsou popsány u jejich typů. 
 

 Systémy uspořádání smutečních dekorací 
 Smuteční dekorace mohou být uspořádány jak symetricky, tak asymetricky.  
 
Symetrické uspořádání 
 je převažujícím systémem uspořádání vzhledem k příležitosti, požadavkům na ztvárnění,  

zdobeným symetrickým objektům (rakve, urny, srdce, polštáře...)  
 floristická smuteční práce může mít jednu osu symetrie (např. kříž) i několik os souměrnosti  

(např. dvě u polštářku ve tvaru obdélníka), paprsčitou symetrii (smuteční kulatá kytice, 
květinový klenutý věnec)  

 smuteční aranžmá působí harmonicky, klidně, důstojně 
 symetrické aranžmá (symetrie ve tvaru) může mít asymetrický dílčí prvek – mluvíme pak o 

symetrickém uspořádání s asymetrickým prvkem (např. s asymetrickým členěním plochy, 
asymetricky umístěnou ozdobou) 

 
Asymetrické uspořádání 

 asymetrii volíme méně často pro celkový tvar práce (např. asymetrické srdce) 

 asymetrii využíváme častěji pro ozdoby smutečních prací (asymetrické zdobené věnce, 
asymetrické umístění stuhy na polštářku, asymetrické rozmístění skupiny ozdob na rakvi...) 

 vycházíme z pravidel zlatého řezu 
 

 Styly smutečních dekorací 
Většina floristických smutečních dekorací je zhotovena v dekorativním stylu. 

Formálně-lineární (grafické) ztvárnění s důrazem na vyznění kontrastu linií a tvarů, volných 
meziprostorů používáme zřídka, ale je také možné. Vegetativní styl můžeme použít pro výsadby 
na hroby. Při zdobení rakví apod. je jeho provedení složité – spíše se projeví ve výběru rostlinného 
materiálu a v maximálním respektování jeho charakteru a individuality. Nejméně používané je 
paralelní zpracování rostlinného materiálu. Jednotlivé styly se mohou díky použitému materiálu a 
způsobu práce s ním (např. dodržením charakteru a individuality rostlin, či jejich oslabením) i 
částečně prolínat  

 
Dekorativní styl: 

 symetrie, možná je i asymetrie  

 zdobnost, bujná plnost 

 celkový obrys je uzavřený, více nečleněný 

 použitý florální i neflorální materiál se podřizuje celku (individualita rostlin bývá potlačena) 

 materiál můžeme tvůrčím způsobem upravovat (ohýbání listů, vinutí výhonků, proplétání...) 

 pokud vybereme tvarově a strukturně značně mnohotvárný materiál (barevnost je vzhledem 
ke smuteční příležitosti tlumená), umocní u smutečního aranžmá plné bohaté vyznění 

 do aranžmá můžeme přidávat neflorální doplňky, stuhy..., které bývají často nedílnou 
součástí smutečních aranžmá  

 
Formálně-lineární styl  
 u formálně-lineárního stylu převažuje asymetrie, možná je i symetrie    4 



 smuteční aranžmá v grafickém stylu je vzhledem ke zdobeným objektům (urny, rakve) častěji 
symetrické, možná je i asymetrie 

 množství použitého materiálu je velmi omezeno 
 vyniká individualita každého použitého prvku 
 tvary a linie, vycházející ze základních tvarů a tvarů pohybu, tvoří základní vyjadřovací 

prostředky 
 použité tvary i linie vynikají díky volným velkým meziprostorům 
 velkorysé tvary pohybu umocňují působení aranžmá, současně však nesmí potlačit zdobený 

objekt 
 materiály používáme ve velkých kontrastech  
 rostlinný materiál může být upravován (ohýbání listů, vinutí...) 
 mohou být přidány neflorální symbolické smuteční doplňky, stuhy... 
 
Vegetativní styl 
 přednost má asymetrie, zřídka je vypracování symetrické 
 působí nejvíce přírodně 
 rostliny musí být z jednoho rostlinného společenství 
 plně respektujeme individualitu a charakter rostlin 
 při kombinaci květů přihlížíme k jejich přirozené době kvetení  
 stejně jako jsou v přírodě rostliny v různých stádiích svého růstu, je vhodné je použít i v jedné 

floristické práci současně 
 nepoužívají se žádné umělé přízdoby, stuhy... 
 zvažujeme vhodné nádoby, které jsou co nejbliže přírodě  

 
Vzhledem k charakteru smutečních prací můžeme na různých úrovních v jedné práci 

styly velmi citlivě propojit – např. na klidný dekorativní základ polštáře můžeme vypracovat 
dekorativní ozdobu, ale také formálně-lineární ozdobu, nebo grafickou ozdobu.   

  
 Technika zhotovení smutečních dekorací 
 Technicky dokonalé provedení by mělo být samozřejmostí u každé floristické práce. O to 
důležitější je u smuteční floristiky, kde bychom se mohli nekvalitně provedenou prací nevhodně 
dotknout pozůstalých. 
 
Požadavky na technické provedení: 
 materiál zpracujeme vhodnými technikami 
 dbáme na velkou pevnost – floristické smuteční dekorace se často přenáší, jsou umístěny na 

pojízdném katafalku, kytice a solitérní zdobené květy se hází do hrobu... – floristické práce se i 
při tomto způsobu zacházení nesmí nikdy porušit 

 na rakev, urnu, hrob... aranžmá pevně přichytíme, nesmíme je poškodit, stejně tak nesmí např. 
věnec poškodit náhrobní kámen, pomník apod. 

 technické provedení nesmí být v dokončené práci vidět 
 připravené dekorace musí být podle druhu zakázky (zakázky pro smuteční obřad, zimní 

výzdoby hrobů...) dostatečně trvanlivé 
 neflorální barevný materiál a přízdoby pro dlouhodobé dekorace nesmí vyblednout 
 aranžmá nesmí poškodit obruby a desky hrobu, náhrobek (např. rzí z drátů, barvou 

z barveného materiálu apod.) 
 dbáme na použití ekologických materiálů - použitý materiál by měl být kompostovatelný, nebo 

jeho zbytky z ekologického hlediska nezávadné   
 

 Rostlinný materiál pro smuteční dekorace 
 Rostlinný materiál pro smuteční floristiku vybíráme s ohledem na konkrétní typ smuteční 
floristické práce, podle ní zohledňujeme i charakter a individualitu rostlinného materiálu, 
hodnotovou úroveň, tvary pohybu rostlinného materiálu... Na rozdíl od ostatních typů floristických 
prací používáme pro smuteční floristiku častěji i např. květiny se slabšími a kratšími stonky (pro 
květinové dečky, dekorativní zdobení věnců s vypichováním do aranžovací hmoty apod.). Jakost 
použitého rostlinného materiálu nesmí být negativně vnímána v kvalitě dokončeného floristického  
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díla. Použitím tohoto rostlinného materiálu pouze snížíme cenu dokončené práce, případně ve 
stejné cenové relaci zhotovíme vzhledově nákladnější práci (tzn. můžeme použít větší množství 
květů a doplňkového rostlinného materiálu). Typickým materiálem smuteční floristiky je mimo květů 
a řezané zeleně i stálezelený rostlinný materiál (např. břečťan-Hedera, azalka-Rhododendron, 
bobkovišeň-Prunus, cesmína-Ilex, tis-Taxus, borovice-Pinus, cypřišek-Chamaecyparis, jalovec-
Juniperus, zerav-Thuja...). Do práce přináší širokou škálu rozdílných zelení (od žlutozelené až po 
modrozelenou) a struktur. Navíc má dlouhou trvanlivost a výhodu možného zpracování různými 
technikami. Pro smuteční floristiku také často používáme ostatní rostlinný materiál, např. letničky, 
dvouletky, trvalky, plody. 
 
Kritéria pro další rostlinný materiál: 
 materiál volíme barevně a stylově v souladu s rakví, urnou, podobou náhrobku apod. 
 volíme čerstvý, nepoškozený rostlinný materiál, v optimální fázi růstu, alternativou může být 

sušený rostlinný materiál 
 rostlinný materiál volíme podle délky požadované trvanlivosti – např. trvalá vysazovaná 

aranžmá, výzdoba smuteční síně pro pohřeb apod. 
 materiál má být odolný vůči povětrnostním vlivům – většina smuteční floristiky se připravuje pro 

použití v exteriéru (např. orchideje a anturium-Anthurium jsou velmi citlivé na nižší teploty, 
naopak chryzantémy-Dendranthema jim odolávají lépe)  

 před vlastní prací necháme živý rostlinný materiál dostatečně dlouho napít ve vodě 
 materiál vhodně technicky zpracujeme – technické prostředky nesmí být v dokončené práci 

viditelné 
 
 

 Doplňky smuteční floristiky 
Doplňky symbolického tvaru, například křížky, sepnuté ruce, palmové ratolesti, 

stylizované lilie apod. jsou často nedílnou součástí smutečních floristických prací. Výrobci je nabízí 
v různém materiálovém provedení i v různé barevnosti. Bílá barva se používá pro malé děti a 
mladé. Pro starší volíme nejčastěji černé, šedé a tmavé lomené barvy, případně přírodní barevnost 
doplňků. 

Jednodušší tvary přízdob může vhodnými technikami připravit florista sám (např. drobný 
provazovaný křížek z prutů, vinutý přízdobový věneček z výhonků rostlinného materiálu...). 

Stuhy, kroucené šňůry apod. používané pro smuteční floristiku by měly i ve vlhku 
zachovávat svůj tvar, měly by být barevně stálé. Stuhy a šňůry umisťujeme tak, aby se 
bezprostředně nedotýkaly mokré aranžovací hmoty na čerstvé květiny. 

Pokud jsou stuhy opatřeny potiskem (popisem), měla by barva nápisu odolávat alespoň 
šest týdnů (obvyklá doba držení přísného smutku) povětrnostním vlivům.  

Zpracování doplňků musí být precizní a pevné. Stejně jako u rostlinného materiálu musí 
technika připevnění odolávat exteriérovým podmínkám. Technika upevnění ve floristické práci 
musí být vhodně zakryta. Rozměry doplňků a jejich proporce přizpůsobíme velikosti jednotlivých 
aranžmá.  

Zatímco v minulosti byly stuhy a doplňky smuteční floristiky především z plastů, v dnešní 
době se používají ekologické, odbouratelné materiály. 
 

 Typy smutečních dekorací 
 

 Smuteční věnce 
 Smuteční věnce jako klasická smuteční floristická práce mohou být použity v různých 
velikostech pro zdobení uren, zdobení rakví i jako samostatné k položení na rakev, hrob.  
  

 Zdobení rakve 
 Zdobení rakve patří mezi typické smuteční dekorace. Patří k důstojnému rozloučení se 
zesnulým. Podoba aranžmá vychází z konkrétní podoby rakve - z jejích tvarů, materiálu, 
barevnosti, umístění a typů ozdob na samotné rakvi... Stejně tak se zdobení odvíjí i od umístění 
rakve na katafalku (podstavec na vystavení rakve), márách (nosítka pro přenášení rakve). 
 Symbolicky znamená zdobení rakve ochranu a péči o zesnulé. 
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Příprava a reálné zhotovení ozdoby rakve může být provedeno různými způsoby: 
 zdobení provádíme celé přímo na rakvi 
 základ ozdoby připravíme předem, vhodně transportujeme, aniž by došlo k poškození, poté 

upevníme na rakev a aranžmá dokončíme přímo na ní 
 zdobení připravíme celé předem, vhodně transportujeme, aniž by došlo k poškození, poté 

teprve upevníme na rakev – tento způsob je nejčastěji používaný. 
Předchozím typům postupů přizpůsobujeme i výběr vhodných ozdob rakve. 

  
Pro zdobení rakve používáme nejčastěji průmyslově vyráběné podložky z aranžovací 

hmoty. Vyrábí se v různých velikostech, tvarech (cihly, girlandy, srdce, desky, kříže...), zpevněné 
drátěnými nebo plastovými mřížkami. Při použití mokré aranžovací hmoty nesmí voda z hmoty 
vytékat. Můžeme také použít různé jiné základy – například pletivo, látkové podklady (pro našívané 
květinové dečky), konstrukce z přírodního materiálu apod. Aby zdobení rakev nepoškodilo, je 
vhodné použití podkladových fólií. U sesazovaných ozdob mohou být do fólie zabaleny i jednotlivé 
kořenové baly (fólii zakryjeme např. zabalením do mechu, vláknitá rašelina a mech mohou zpevnit 
kořenový bal i před vlastním zabalením). 

 
Připevnění zdobení na rakvi volíme podle přání zadavatele výzdoby. Při pohřbívání do 

země s ponecháním ozdoby na rakvi je možné stabilní a pevné připevnění ozdoby, jindy má být 
ozdoba odnímatelná k následnému položení na hrob (např. u kremací).  Technika připevnění je 
značně závislá také na typu a technice zhotovené ozdoby. Přichycení provedené pomocnými 
materiály musí být vhodně zakryto. 
 
Přichycení ozdoby na rakev provedeme: 
 přivázáním od pevných částí ozdoby (např. od konstrukce, od pevných částí mřížek apod. ) 

k uchům rakve pevným drátem, silným vlascem, pevnou stuhou, kroucenou šňůrou... 
 ozdoby s pevným podkladem (plastová, dřevěná dna apod.) můžeme na hladké neporézní 

povrchy rakví nalepit pomocí oboustranné lepicí pásky  
 ozdoby s pevným podkladem můžeme na hladké neporézní povrchy rakví nalepit pomocí 

přísavek – plocha, na kterou přísavku připevňujeme musí být naprosto čistá, bez prachových 
částic 

 menší práce připravené do aranžovací hmoty bez pevného podkladu mohou být připevněny 
pomocí pinholdrů opatřených oboustranně lepicí páskou nebo fixovací páskou (pro lepší 
přilnavost hmotu fixovací pásky chvíli zahřejeme prohnětením mezi prsty) – pinholdry nejprve 
přilepíme na rakev, poté na ně opatrně nasuneme aranžovací hmotu 

 přibitím hřebíky – pouze pro pohřbívání do země, kdy ozdoba zůstává na rakvi 
 pomocí magnetické destičky – pouze na kovové rakve 
 
Druh ozdoby a její místění na rakvi volíme: 
 podle konkrétní podoby rakve - zdobení, stylu, barevnosti, použitého materiálu na rakev, 

povrchových vlastností rakve (ovlivňuje především možné způsoby připevnění ozdob) 
 podle místa a způsobu umístění rakve - bereme v úvahu úhel pohledu, perspektivní zkratku, 

výšku umístění vůči pozorovateli, natočení rakve bokem, nohami, příčné natočení rakve 
k pozorovateli (např. stejná květinová dečka na celé ploše víka vyzní daleko lépe v příčném a 
diagonálním postavení rakve, než v podélném postavení, kdy z ní uvidíme pouze minimum), 
podložení hlavy u rakve... 

 pro podélné a příčné postavení rakve -  volíme nejčastěji symetrické ozdoby rakve  
 pro diagonálně natočenou rakev – vhodné jsou především asymetrické způsoby zdobení rakve 
 pro rakev umístěné na šikmé podložce (hlava je vyvýšena) 

- ozdoba vypadá celkově vyšší – aby se 
od rakve opticky příliš neoddělovala, je 
vhodné v aranžmá použít splývavé 
formy, které ozdobu s rakví více propojí 

- není vhodné rakev zdobit pouze zcela 
plochou ozdobou – v naklonění bychom 
vnímali jednolitou plochu, která by 
působila příliš mohutně 

- nezdobíme jen víko, ale volíme i lehce 
z něj splývavé tvary  

 
Obrázek č. 1: Proporce symetrické ozdoby rakve. 



Správné proporce ozdob volíme vzhledem ke vztahu ozdoby a celé rakve, umístění 
ozdoby na rakev, v rámci vlastní floristické práce. 

Symetrické ozdoby zhotovujeme v poměrech 1 : 1 (zrcadlová 
symetrie), také jejich umístění bývá symetrické v ose rakve (podélné 
nebo příčné podle umístění rakve v prostoru). 
 

Proporce asymetrických ozdob 
vychází z poměru zlatého řezu 1 : 1,6. 
Stejně tak mohou být asymetricky 
umístěny i ozdoby – např. v podélné ose 
rakve umístíme ozdobu více k hlavě tak, 
že dělí plochu rakve na dvě části 
v poměru zlatého řezu (např. kříž, 
asymetrické vypichované dekorativní 
aranžmá...). Navýšené poměry jsou 
rovněž používané.   
 
 Výška ozdoby rakve by neměla 
být příliš vysoká – opticky by se 
oddělovala od samotné rakve. 
K propojení ozdoby a rakve přispívají 
splývavé tvary pohybu, jak zeleně a 
jiného rostlinného materiálu, tak použitých stuh. 
 Tvary směřující nahoru a rozvinuté tvary pohybu je možné uplatnit v jejich vzpřímené 
poloze, v bočních partiích je doplníme o vybočující tvary. Často se však vzhledem k omezené 
výšce ozdoby rakve používají i tvary směřující nahoru jako položené, či dokonce lehce přepadající 
do splývavých partií. 
 
 Z hlediska růstového bodu mohou být smuteční dekorace rakví zhotoveny v radiálním, 
paralelním uspořádání i uspořádání s příklony a křížením... – způsob vypracování volíme podle 
konkrétní realizované ozdoby. Například pro konstrukce s vkládáním rostlinného materiálu do 
ampulí budou  využívány příklony a křížení, dekorativní vypichované 
aranžmá zase zhotovíme s radiálním uspořádáním prvků. 
 
 Uspořádání květinových ozdob bývá nejčastěji symetrické, 
případně disymetrické (dvě osy souměrnosti – např. dečky tvaru 
kosočtverce, obdélníka). Možné je i použití asymetrie. Stejně tak může 
být ozdoba rakve zhotovena v rámci všech stylů. 
 
 Při zdobení rostlinným materiálem můžeme použít všechny 
známé techniky (vázání – kytic, věnců, girland, vypichování, vkládání 
do ampulí, připevňování na konstrukce...) – vhodnou techniku 
vybíráme podle požadované trvanlivosti výzdoby. 

 
Květinová ozdoba rakve může být řešena dvěma základními 
způsoby: 
 ozdoba zakrývá celou rakev (např. květinové dečky) 

 ozdoba doplňuje rakev - 
současně zůstává rakev 
viditelná.   

 
Příklady dekorací rakve: 
 dekorativní symetrická 

vypichovaná centrální 
ozdoba rakve 

- dekorativní symetrické ozdoby mohou mít různé 
tvary – kapky, zdvojené kapky, oblouku, 
trojúhelníku...     8 

- pokud nemůžeme aranžmá realizovat přímo na 

 
Obrázek č. 4: Proporce výšky ozdoby 

rakve vzhledem k rakvi. 

 
Obrázek č. 2: Proporce asymetrické ozdoby 

rakve. 

 
Obrázek č. 3: 

Asymetricky 

umístěné vypichované 

aranžmá s jedním 

bodem růstu. Ramena 

asymetrického 

zdobení jsou 

v poměru zlatého řezu 

1 : 1,6. 

 
Obrázek č. 5: 

Dekorativní symetrická 

centrální ozdoba rakve 

ve tvaru kapky. 



místě, může být pomůckou dlouhé široké prkno, které slouží jako podklad pro zhotovení, 
transport a následné opatrné přemístění ozdoby na rakev 

 
 skupinové zdobení   

- dekorace ze dvou částí - připravíme dvě různě velké ozdoby, na rakev umístíme větší 
ozdobu směrem k hlavě, menší dopředu k nohám 

- dekorace ze tří a více částí – v symetrickém i asymetrickém rozmístění 

                 

 
 

 symbolické tvary ozdob  

- především kříže, dečky, srdce 
 

 girlandy  
- pevně obepínající rakev v místě mezi víkem a spodní 

částí rakve      9 
- prověšené v obloucích 

 
Obrázek č. 6: Symetrické skupinové 

zdobení rakve za dvou částí. 

  
Obrázek č. 7: Příklady asymetrického 

skupinového zdobení. 

 
Obrázek č. 8: Zdobení rakve 

symbolickým tvarem kříže. 



- zhotovené z jednoho druhu materiálu, ze směsi materiálů, v pravidelném řazení materiálu 
v rytmických řadách, v odstupňovaných zužujících se a rozšiřujících úpravách 

- mohou být připravené technikou vázání girland, nebo vypichované do podložky 
z aranžovací hmoty pro girlandu (případně kousků aranžovací hmoty zpevněné pletivem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 položené kytice  

- elegantní, nejčastěji dekorativní rytmicky členěná s dlouhými přesahujícími prvky a 
drahými květy 

- v místě svázání může být připevněna stuha 

- formálně-lineární kytice z drahých květů 
 kombinace zdobení rakve a ozdoby před rakví 

- ozdobu rakve můžeme umístit mírně dozadu, druhé 
aranžmá umístíme před rakvi 

- uspořádání je vhodné především pro podélně ležící rakve 
na vyšším katafalku   

 kombinace zdobení rakve a dvou ozdob po stranách rakve 
- větší aranžmá (hlavní motiv) umístíme na zadní třetinu 

rakve, dvě menší aranžmá (vedlejší motivy) položíme 
vedle rakve do první třetiny 

- aranžmá můžeme doplnit příčně položenými girlandami 
nebo smutečními stuhami  

 dečky  

- mohou být použity samostatně, nebo v kombinaci s jinými 
aranžmá 

- mohou být zhotoveny 
vypichováním v aranžovací 
hmotě, na mechovém základu 
zpevněném pletivem, podložce 
z režného plátna (květy i listy se 
připichují pomocí špendlíků, nastříhaných myrtových a 
ozdobných drátků, nebo se přišívají jehlou a nití) 

 

 formálně-lineární kompozice 

- bohatost aranžmá vhodných pro smuteční práce nahrazují 
exotické vzácné rostliny, pracné provedení výzdoby 

 konstrukce různých tvarů s centrální vypichovanou částí, 
skupinami, nebo s rozptyly květů a zeleně 

 

   
 Zdobení uren 
 Urna (název pochází z latiny – znamená džbán, hrnec, nádobu) 
je schránkou k uchování popele zesnulého. Bývá zhotovena z různých 
materiálů - kamene, kovu, keramiky (terakoty), barevného skla. 
Většinou se jedná o proporčně vyváženou nádobu o výšce 35 – 50 cm, 
bez uch i s nimi, s pokličkou uzavírající nádobu. Urny bývají hladkých 
tvarů, ale i bohatě zdobené. 

 Pro nácvik zdobení uren floristé nepoužívají přímo urny, ale nahrazují je vysokými širšími 
vázami přiklopenými miskami, talířky.        10 
 Urnu zdobíme pro účel pohřebního obřadu, ale také pro vystavení v kolumbáriu (stavba 
s výklenky pro urny s popelem zemřelých). 

 
Obrázek č. 10: Květinová dečka 

na víku rakve. 

 
Obrázek č. 11: 

Konstrukce s centrální 

vypichovanou částí. 

 
Obrázek č. 9: Zdobení rakve girlandami. 



 

 
 
Požadavky na zdobení urny: 

 ozdoba má být důstojným doplňkem a odpovídat příležitosti (smuteční obřad, uložení urny do 
schránky v zemi, vystavení urny v kolumbáriu) 

 ozdoba urny je doplňkem, neměla by opticky potlačit význam urny 

 má být vyjádřením úcty vůči zemřelému, případně působit reprezentativně  

 ozdoba nesmí urnu poškodit 

 podle okolností musí ozdoba umožnit přenesení urny 

 pro zdobení uren volíme vhodné techniky, zvážíme i požadovanou trvanlivost ozdoby – 
vybíráme např. vázání girland, festonů, vázání věnečků, navlékání rostlinného materiálu, vinutí, 
splétání, tkaní, vypichování do aranžovací hmoty, lepení rostlinného materiálu, sesazování... – 
často realizujeme i náročné filigránské techniky 

 pro urny, které mají být uloženy do uzavřených schránek, vybíráme vhodné materiály 
(trvanlivé, které netlí, nefermentují) 

 klademe důraz na volbu a čisté provedení techniky, stabilitu  
 
Techniky připevnění ozdoby uren - volíme podle konkrétního typu urny, případně umístění urny:  

 připevnění k uchům urny přivázáním 
 připevnění v místě zúžení mezi vlastní urnou a jejím víkem 
 volné položení ozdoby na ploché víko urny 
 volné položení ozdoby pod urnu 
 postavení urny na floristicky zdobený podklad  
 vložení (postavení) 

urny do otvoru věnce 
– vypichovaného, 

špendleného, 
sponkovaného, 

vázaného, případně i 
vysazovaného 
 zhotovení 

konstrukce okolo 
urny – proporce 

konstrukce přizpůsobíme proporcím urny 
 přichycení ozdoby díky přísavce – je možné pouze 

na hladkém neporézním bezprašném povrchu 
 použití oboustranné lepicí pásky pro připevnění 

ozdoby je možné pouze u trvalé výzdoby zcela 
hladkých povrchů, které páska nijak nepoškodí 

 pomocí magnetické destičky – pouze na kovové 
urny      11 

 

       
Obrázek 12: Zdobení uren tradičními floristickými tvary – vlevo girlanda, uprostřed feston, vpravo 

věneček. 

 
Obrázek č. 14: Zdobení urny s konstrukcí 

ve tvaru oblouku. 

 
Obrázek č. 13: Asymetrické 

zdobení urny. 



Při zdobení urny vycházíme vždy z její 
konkrétní podoby. Bereme v úvahu materiál, ze kterého 
je zhotovena, tvary, barvu, povrchovou strukturu, místa a 
rozsah zdobení urny. 

I když je vlastní urna řešena symetricky, její 
zdobení může být symetrické i asymetrické. 
Nejčastěji používáme symetrické dekorativní 
zdobení. Moderně působí formálně-lineární ozdoby 
uren, paralelní úpravy. Vegetativní styl se díky svému 
působení používá zcela výjimečně. 

 
Proporce zdobení uren vychází z proporcí 

běžných floristických prací, řídí se současně proporcemi 
urny. Zohledňujeme výšku a šířku urny, výšku sloupku 
pod urnou apod. Můžeme vycházet z proporcí symetrie 1 
: 1, volit proporce podle zlatého řezu 1 : 1,6, nebo 
využívat navýšené proporce – např. 1 : 3.   
 

Příklady zdobení uren: 
 dekorativní symetrická ozdoba urny umístěná na středu víka – na střed víka připevníme 

aranžovací hmotu na přísavce, vypichujeme dekorativní rytmicky členěné aranžmá 
s vybočujícími a splývavými tvary pohybu (aranžmá nesmí být příliš vysoké, aby nepůsobilo 
jako kytice v nádobě) 

 pod urnu postavenou na sloupku položíme květinovou dečku připravenou technikou háčkování 
z révového drátu – dečku zdobí vpletené dlouhé listy orobince-Typha, květy kal-Zantedeschia 
se zavoskovanými konci stonků, smuteční stuha 

 pod urnu z leštěného lakovaného dřeva je připraven vypichovaný polštářek ze zimostrázu-
Buxus, plodů třezalky-Hypericum a bezu-Sambucus, jiřin-Dahlia, hortenzie-Hydrangea, 
polštářků bělomechu-Leucobryum 

 v místě zúžení mezi nádobou a víkem urny umístíme navlékaný 
věneček z listů blahovičníku-Eucalyptus, věneček ozdobíme 
splývající stuhou kombinovanou s kroucenou šňůrou 

 na ucha černošedé urny zavěsíme feston připravený 
z mačkaného stříbrného drátku s navázanými jednotlivými kvítky 
modrozelené hortenzie-Hydrangea, vpletenou kykatkou-
Tillandsia, drobnými lístky zeleně, pod urnu dáme polštářek 
s ozdobně špendlenými listy čistce-Stachys 

 

 Smuteční vypichovaná aranžmá 
 Vypichovaná aranžmá tvoří mimo věnců jedny 
z nejčastějších typů smutečních dekorací. Používají se jako 
smuteční dary i k dekoraci hrobů. 
  

Smuteční vypichovaná aranžmá vychází z obecných zásad 
pro tuto techniku práce – viz. kapitola 7. Navíc musí splňovat 
některá kritéria, která jsou specifická právě pro smuteční 
floristiku: 
 smuteční floristika se daleko častěji přenáší, než běžné 

vypichované dekorace - vzhledem k transportu a přenášení musí 
být dostatečně pevně provedena 

 vzhledem k požadavkům na delší trvanlivost je často klasická 
zeleň částečně, či plně nahrazována zelenými jehličnany a 
pevnější zelení keřů 

 proti běžným vypichovaným aranžmá obsahují smuteční práce 
větší podíl zeleně, než květů 

 používáme především velké tvary květů, drobnější květy se 
používají v menší míře 

 nevhodné je použití křehkého rostlinného materiálu      12 

 
Obrázek č. 15: Proporce urny a 

věnečku, ve kterém je urna postavena. 

 
Obrázek č. 16: Proporce 

zdobení urny – umístění 

ozdoby na urně a proporce 

urny vzhledem ke 

zdobenému sloupku. 



 rostlinný materiál je vhodné předem zpevnit 
(např. technikami vyztužení, navázání) 

 pro vypichování se aranžovací hmota vždy 
zpevňuje pletivem, mřížkou, fólií 

 mimo vypichování do aranžovací hmoty je 
alternativně používána mechová technika, 
případně vypichování na slaměné základy 
(podložky věnců, slaměný základ pro 
vypichované kytice) 

 aranžmá se zhotovují především jako 
exteriérová – viz. nároky na tato aranžmá 
kapitola 12.8. 

 většina vypichovaných aranžmá je 
připravena bez nádob, pouze na položení 

 propojení položeného vypichovaného aranžmá s plochou hrobu je možné díky vybočujícím 
tvarům pohybu zeleně a horizontálně vypichovaným okrajovým květům – tyto prvky jsou 
umístěny těsně nad plochu podkladu, případně splývavým tvarům pohybu 

 ze středu pohybu dekorativních a formálně-lineárních vypichovaných aranžmá mohou vycházet 
stuhy  

 
Nejčastěji připravujeme dekorativní 

vypichovaná aranžmá - symetrická i 
asymetrická. Mohou být řešena jako 
uzavřená i rytmicky členěná. Nabízí se velké 
množství různých tvarů těchto aranžmá – tvar 
kapky, zdvojené kapky (nad středem pohybu 
je aranžmá nejvyšší, symetricky vybíhá na 
dvě strany do úzkých špiček), kulatého 
vypichovaného aranžmá, nižšího 
asymetrického aranžmá s trojúhelníkovým 
půdorysem, kosodélníka... Převažují nižší a 
středně vysoká vypichovaná aranžmá. U 
vyšších prací musíme zohlednit stabilitu 
aranžmá a celkový prostor, např. výšku 
náhrobního kamene, nápisy na něm apod., aby je výzdoba nevhodně nezakrývala.  
 

Méně často se setkáváme s formálně-lineárními, případně s paralelními úpravami, 
které díky své podstatě neodpovídají zdobností a bohatostí požadavkům zákazníků. 
 Vegetativní styl se pro vypichovaná smuteční aranžmá používá zřídka – pro smuteční 
obřady  není vhodný pro svou uvolněnost, na hrobě by většinou díky ostatní vegetaci zanikal. 
  
 Velikost vypichovaných smutečních aranžmá by měla být ve správném poměru 
k prostoru, kde jsou umístěny - např. pietní vypichovaná aranžmá u památníků, aranžmá 
k položení na hrob (řídíme se konkrétní velkostí hrobu) apod. 
 U proporcí vlastních prací můžeme vycházet ze symetrie 1 : 1, stejně jako z poměru 
zlatého řezu 1 : 1,6  u asymetrických aranžmá. U smutečních vypichovaných aranžmá daleko 
častěji dochází k navýšení poměru ve prospěch šířky aranžmá a délky aranžmá, zatímco je jeho 
výška snížena. Zvýší se tak plocha, kterou aranžmá dosedá na podkladovou plochu, i stabilita 
aranžmá.  

 
Zvláštní formou vypichovaných aranžmá jsou 

vypichované kytice na položení. Do aranžovací hmoty 
(slaměné nebo mechové podložky) jsou vypichovány květy 
a zeleň tak, aby vytvořily podobu dekorativní kytice. Nad 
středem pohybu, který je posunut k okraji podložky, 
použijeme větší listy. Na druhou stranu vypichujeme pouze 
stonky. Hotové aranžmá doplněné stuhou vytváří iluzi 
vázané kytice, i když je technika přípravy jiná. 

 
Obrázek č. 18: Schéma dekorativního 

vypichovaného aranžmá ve tvaru zdvojené kapky. 

 
 

Obrázek č. 17: Schéma kulatého vypichovaného 

aranžmá. Poměr, navýšený ve prospěch šířky a 

délky aranžmá, zvyšuje celkovou stabilitu 

aranžmá. 

 
Obrázek č. 19: Alternativní slaměná 

podložka pro vypichovanou 

smuteční kytici na položení. 
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Příklady vypichovaných smutečních aranžmá: 

 dekorativní rytmicky členěné smuteční aranžmá – ke kostce aranžovací hmoty v pletivu 
připevníme pomocí kříže z proutí volně vinutý věnec ze sena (stažený révovým drátem), do 
aranžovací hmoty vypichujeme větvičky cypřišku-Chamaecyparis, břečťanu-Hedera, brslenu-
Euonymus a květy lilií-Lilium a karafiátů-Dianthus 

 dvojitá kapka pro dušičkovou floristiku – do 
náhrobního držáku na kytice vypichujeme tvar 
dvojité kapky z jedle-Abies, jalovce-Juniperus, 
cesmíny-Ilex, řebříčku-Achillea, navázaných šišek 
borovice-Pinus, doplníme navázanými zajímavými 
podzimními plody 

 
 

 
 

 Smuteční kytice 
 Smuteční kytice jsou reprezentovány především širokou škálou dekorativních kytic. 
Svojí bohatostí, reprezentativností a zdobností splňují požadavky kladené na smuteční floristické 
práce. Pro jejich zhotovení vycházíme ze základních principů tvorby kytic - viz. kapitola 9. Mohou 
být vypracovány symetricky i asymetricky (asymetrii volíme např. i podle podoby náhrobku), ve 
tvaru kapky, oblouku, v korpusech i s konstrukcemi... Setkáváme se s velkými kyticemi (především 
rytmicky stupňované kytice), stejně jako je možné uvázat drobné nákladnější kytice 
s kompaktnějším skládáním materiálu (biedermeier, kulatá dekorativní uzavřená kytice...). 

Pro kytice používáme především odolnější květy první a druhé hodnotové úrovně (můžeme 
použít techniky vyztužení), pro jemnější vyznění celé kytice doplníme šater-Gypsophila. Klasická 
zeleň je částečně, či plně nahrazována zelenými jehličnany a pevnější zelení keřů, výplňkový 
materiál kytice mohou tvořit navázané polštářky mechu, sisalu, muehlenbeckie-muehlenbeckia.  
 Dekorativní kytice se skládají převážně do spirály, případně se vypichují.  

Kytice pro smuteční floristiku mohou být zhotoveny jako kulaté k umístění do stabilních váz 
i jako jednostranné – na položení. Pokud mají být pevně svázány, i u nich musí být skládání 
stonků do spirály. Jednostranné kytice se používají k položení na rakev, k položení na hrob, jako 
kyticové ozdoby věnců i kondolenční kytice (předpokládá se jejich položení na hrob po skončení 
smutečního obřadu).            14 
  

Formálně-lineární kytice (grafické kytice) mohou být elegantním protipólem 
dekorativních kytic. Vegetativní kytice vytváříme spíše ve vztahu k výběru materiálu – i u nich 
převažuje dekorativní plnost. Paralelní skládání stonků není většinou u smutečních kytic 
používáno. 
 Pro smuteční floristiku můžeme připravit také solitérní kytici a zdobení jednoho květu. 
 
 

  Smuteční symbolické tvary 
Smuteční floristika často používá symbolické tvary. Zhotovují se jako: 

 
Obrázek č. 21: Poměry dekorativního symetrického 

vypichovaného aranžmá ve tvaru kapky. 

 
Obrázek č. 20: Dekorativní asymetrické 

vypichované aranžmá ve tvaru obecného 

trojúhelníka. 



 smuteční dary pro smuteční obřady - převážně z čerstvých květin, eventuálně s potištěnou 
stuhou 

 pietní výzdoba hrobů - k položení  na hrob při výročí narozenin nebo úmrtí - v létě z čerstvých 
květin a listů, v zimě z trvanlivého přírodního materiálu 

 zimní výzdoba hrobů - především plošné úpravy z mrazu odolného přírodního materiálu 
k přikrytí hrobu nebo jeho části 

 
Základem prací bývají tvarované podložky z aranžovací hmoty, slámy, mechu, lisované 

rašeliny apod. Aranžmá může být položeno, podložky bývají často také uzpůsobeny pro šikmé 
podepření. Technika práce je shodná s technikami používanými u věnců – vypichování, 
sponkování, špendlení. Stejně tak řešení plochy je shodné – pravidelné rozptyly, rozptyly se 
zahuštěním, tvoření řad, jednodruhové plochy s ozdobami – skupinovými, grafickými, 
akcentovými..., zdobení stuhami. Charakter a individualita rostlinného materiálu se podřizují 
symbolickému tvaru. Nevhodné je použití květů první hodnotové úrovně a příliš výrazných 
barevných kontrastů. Vhodné jsou naopak materiály, ze kterých můžeme tvořit plochy – květy 
druhé a třetí hodnotové úrovně, mech, listy. 
 Symbolické tvary realizujeme převážně jako symetrické. Asymetrii můžeme použít 
v rozvržení plochy, zdobení  (např. na symetrický kříž je napříč na jednu stranu uvázána vybíhající 
stuha). Tvarová asymetrie je možná např. u srdce (jedna polovina srdce více vyklenutá, 
asymetricky zatočený protažený spodní cíp). Smuteční symbolické tvary patří kompaktním 
skládáním materiálu a uzavřeným obrysem k dekorativnímu stylu. Provazované kříže, případně 
srdce mohou splňovat kritéria formálně-lineárního stylu (grafického stylu). Dekorativní 
uzavřenost a přesně definované tvary vylučují využití vegetativního stylu pro symbolické smuteční 
tvary.  
 

 Kříž 
 symbolika: 

- připomíná smrt Krista, zmrtvýchvstání, útěchu 
a naději na osvobození od hříchů, vykoupení  

- je symbolem křesťanské víry,  všudypřítomnosti  
Krista a požehnání 

 uspořádání: 

- symetrie 

- symetrie s asymetricky umístěnou stuhou, 
ozdobou 

 styl: 

- dekorativní 

- formálně-lineární u lineárních provazovaných 
křížů, křížů z paralelních svazků proutí apod. se 
zvýrazněným kompaktním zdobením v místě 
křížení ramen, nebo u paty kříže 

- grafický u provazovaných věnců s výrazným 
působením křehkých vzdušných provázaných linií 
rostlinného materiálu 

 tvar: 

- obvyklý tvar latinského kříže - ramena svírají pravý úhel, horní tři ramena jsou stejně 
dlouhá, dolní část kříže je dvakrát delší než horní   

- ramena musí být stejně široká        15 

- jasný, přísný tvar bez vybíhajících partií 
 proporce: 

- vychází ze zlatého řezu  

- šířka kříže k jeho délce je v poměru  2:3 

- šířka jednotlivých ramen je stejná 

- v případě zdobení umístěného u paty kříže - v navýšených poměrech delšího vertikálního 
ramene (zdobení opticky zkrátí délku ramene) 

- v případě zdobení v místě křížení ramen – užší ramena (zdobení je opticky rozšiřuje)  

- u moderních provazovaných křížů i v elegantně navýšených proporcích  
 profil: 

 
Obrázek č. 22 Proporce florálního 

kříže. 



- dříve vždy ¾ profil  

- dnes se profil řídí často profilem podložky z aranžovací hmoty, tzn. hranatý profil s horní 
širší plochou 

- možný také profil sendvičový– svrchu zcela plochý, boční partie klenuté 
 podložka: 

- bývá zhotovena průmyslově (např. podložka z aranžovací hmoty) 

- případně si ji floristé připravují sami – základ tvoří nejčastěji pevný kříž z latí nebo proutí 
obalený senem, případně mechem 

- může být zpevněna pletivem 
 technika: 

- na podložky z aranžovací hmoty, slaměné a mechové 
podložky zpracováváme rostlinný materiál obdobnými 
technikami jako při tvorbě povrchů věnců - např. sponkováním, 
špendlením, vypichováním (u větších rozměrů křížů i 
vypichování navázaného materiálu, vypichování navázaných 
svazků) 

- technika vázání se díky otevřeným ramenům kříže používá 
minimálně (začátky a zakončování je  velmi obtížné řešit 
technicky čistě) 

- moderní alternativou křížů jsou různé podoby formálně-
lineárních (grafických) provazovaných křížových konstrukcí, 
proplétaných a vinutých křížů 

- možností je i sendvičová podoba kříže 
 vhodný materiál: 

- pro dušičkovou floristiku a zimní výzdobu hrobů jsou vhodné 
kříže z chvojí, mechu, plodů, kůry  

- jako  smuteční dary a pro kladení u příležitosti památných dnů 
se připravují květinové kříže 

 členění povrchu: 

- rovnoměrný rozptyl 

- u směsí materiálu i rozptyl se zahuštěním jednotlivých druhů materiálů v ploše  

- pravidelné členění plochy – nejčastěji členění v podobě linií kopírujících průběh podélných 
a příčných ramen kříže (tzn. řady materiálu skládané do opakovaného tvaru kříže od jeho 
vnějších okrajů) 

- jakékoliv členění povrchu nesmí opticky narušit základní tvar kříže 
 zdobení: 

- jednodušší základy křížů můžeme dále zdobit - ozdoba bývá umístěna v místě křížení 
ramen, u paty kříže, rozmístěna po celém kříži (např. grafická ozdoba z výhonků 
rostlinného materiálu na klidném podkladu kříže)...  

- u každého zdobení však musí zůstat viditelný a zřetelný základní tvar kříže 

- zdobení stuhou, přízdobami se smuteční tematikou (kříže, sepnuté ruce apod.) 
 

 Srdce 
 symbolika: 

- symbol lásky k zesnulému 
 uspořádání: 

- převážně symetrie          16 

- symetrie s asymetricky umístěnou stuhou, splývající ozdobou z jedné poloviny srdce 

- asymetrický tvar 
 styl: 

- převážně dekorativní 

- možné i částečně příklon k formálně-lineární stylu (provazovaná srdce se zvýrazněným 
kompaktním zdobením – v jednom místě, nebo skupinovým)  

 tvar: 

- obvyklý je symetrický klasický tvar srdce 

- možné jsou i asymetrické podoby 

 
Obrázek č. 23 

Provazovaná křížová 

konstrukce. 



- plné srdce nebo tzv. otevřené srdce (do základního tvaru je uprostřed vyříznutý srdcový 
otvor) 

 proporce: 

- vychází nejčastěji ze symetrie 1 : 1 

- pro asymetrické varianty používáme poměry zlatého řezu – navýšení je směrem k podélné 
ose srdce (někdy i velmi dlouhý spodní cíp srdce)  

 profil: 

- plochý s klenutými bočními hranami 

- plynule pozvolně klenutý 

- u asymetrie může být i jedna polovina srdce nižší a druhá polovina více klenutá 

- možný také sendvičový profil – svrchu zcela plochý, boční partie klenuté 
 podložka: 

- nejčastěji používáme průmyslově vyráběné podložky z aranžovací hmoty - podložku 
můžeme vhodně zpevnit, např. pletivem 

- možné použít floristou připravenou podložku ze slámy, mechu apod. – používáme 
především pro asymetrické podoby srdce 

technika: 

- na podložky z aranžovací hmoty, slaměné a mechové podložky zpracováváme rostlinný 
materiál obdobnými technikami jako při tvorbě povrchů věnců - např. sponkováním, 
špendlením, vypichováním (u větších rozměrů křížů i vypichování navázaného materiálu, 
vypichování navázaných svazků), lepením... 

- moderní alternativou srdcí jsou různé podoby provazovaných konstrukcí, proplétaných a 
vinutých srdcí 

- možností je i sendvičová podoba srdce 
 vhodný materiál: 

- pro dušičkovou floristiku a zimní výzdobu hrobů jsou vhodné srdce z chvojí, mechu, plodů, 
kůry  

- jako  smuteční dary a pro kladení u příležitosti památných dnů se připravují květinová srdce 
 členění povrchu: 

- rovnoměrný rozptyl – např. květinová vypichovaná srdce z jednoho druhu květů 

- u směsí materiálu i rozptyl se zahuštěním jednotlivých druhů materiálů v ploše – např. pro 
strukturní zpracování povrchu 

- pravidelné členění plochy – nejčastěji členění v podobě linií kopírujících tvar srdce (tzn. 
řady materiálu skládané do opakovaného tvaru srdce od jeho vnějších okrajů) 

 zdobení: 

- jednodušší základy srdce můžeme dále zdobit - ozdoba bývá umístěna asymetricky na 
jedné polovině srdce (např. kyticová ozdoba, solitérní kytice...) 

- v bočních partiích květinových srdcí např. linie z rostlinného materiálu (dlouhé listy 
Beargrassu-Xerophyllum, jemné výhonky či liány apod.) kopírující základní tvar srdce 

- zdobení stuhou - může být umístěna diagonálně přes srdce, nebo z něj volně splývat 
(vychází pak asymetricky pouze z jedné poloviny srdce) 

- u každého zdobení však musí zůstat viditelný a zřetelný základní tvar srdce 
 

 Polštář, dečka 
 symbolika: 

- ochrana pokojného spánku zesnulého 
 uspořádání: - symetrie     
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 styl: 

- dekorativní 
 tvar: 

- menší tvary jako polštáře, velké tvary jako dečky 

- kulaté a oválné tvary – tzv. rondela (jako smuteční dar 
jsou alternativou věnců) 

Obrázek č. 25 Květinový polštář 

s asymetricky umístěnou 

ozdobnou stuhou. 



- čtvercové, obdélníkové dečky, kosodélníky... – s rovnými, nebo konkávně prohnutými 
stranami (tzn. strany prohnuté směrem dovnitř tvaru) 

 proporce: 

- čtverec, kruh - vychází ze symetrie 1 : 1 

- oválné tvary, obdélníky a kosodélníky – poměr zlatého řezu 1 : 1,6, případně i navýšené 
poměry 

 profil: 

- plochý 

- nadýchaně vyvýšený 

- možný také sendvičový profil – svrchu zcela plochý, boční partie klenuté 
 podložka: 

- nejčastěji používáme průmyslově vyráběné podložky z aranžovací hmoty - podložka může 
být zpevněna pletivem 

- možné je použití floristou připravenou podložku ze 
slámy, mechu apod.   

- konkrétní podobu polštářů si většinou floristé upravují 
sami ze základních tvarů desek vyříznutím, seříznutím 
do požadovaného tvaru (např. konkávní klenutí 
v bočních partiích polštáře) 

- velké květinové dečky k položení na rakev mohou mít i 
látkový podklad s našívaným rostlinným materiálem 

technika: 

- na podložky z aranžovací hmoty, slaměné a mechové 
podložky zpracováváme rostlinný materiál obdobnými 
technikami, jako při tvorbě povrchů věnců - např. 
sponkováním, špendlením, vypichováním (u větších 
rozměrů křížů i vypichování navázaného materiálu, 
vypichování navázaných kytiček), lepením... 

- našívání, připevnění ozdobnými drátky na látkový podklad 

- možností je i sendvičová podoba polštáře 
 vhodný materiál: 

- pro dušičkovou floristiku a zimní výzdobu hrobů jsou vhodné polštáře z chvojí, mechu, 
plodů, kůry  

- jako  smuteční dary a pro kladení u příležitosti památných dnů se připravují květinové 
polštáře 

- obecně používáme rostlinný materiál, který je vhodný pro tvoření ploch (příliš výškově 
výrazný materiál není vhodný) 

 členění povrchu: 

- rovnoměrný rozptyl – např. květinová vypichované polštáře z jednoho druhu květů 

- u směsí materiálu i rozptyl se zahuštěním jednotlivých druhů materiálů v ploše – např. pro 
strukturní zpracování povrchu 

- členění plochy – převážně pravidelné symetrické (zrcadlová symetrie, disymetrie) - např. 
čtvercová vypichovaná políčka z různého materiálu... ( ve střením poli může být výraznější 
ozdoba), ale i členění plochy do podoby různých obrazců a ornamentů 

 zdobení: 

- jednodušší základy polštářů můžeme dále zdobit - ozdoba bývá umístěna symetricky ve 
středu (např. položený vinutý vzdušný věneček) i asymetricky v místě zlatého řezu (např. 
formálně-lineární ozdoba)         18 

- zdobení stuhou - může být umístěna symetricky i asymetricky v místě zlatého řezu 
(převázání jako u zabalených dárků), diagonálně přes polštářek, uvázána do podoby mašle 
apod. 

- u každého zdobení musí zůstat viditelný a zřetelný základní tvar  
 

 Koule 
 Koule je symbolem vesmíru, slunce, dokonalosti a ideálu, celistvosti bytí. Ve smuteční 
floristice symbolizuje její použití konec života a všeobecně konec bytí.  
 Základ koulí tvoří převážně průmyslově vyráběné základy různých velikostí. Pro náročnost 
vypracování (jakákoliv nepřesnost je okamžitě rušivě vnímána) a velkou spotřebu materiálu je 

 
Obrázek č. 26: Květinový 

polštář s klenutím boků. 



nejméně používaným typem smuteční floristické práce. Současně se s jejím použitím můžeme 
setkat i při ztvárnění plochy celého hrobu – např. pokud několik florálních koulí propojíme výhonky 
rostlinného materiálu. 
 

 Smuteční výsadby v nádobách 
 Smuteční výsadby v nádobách realizujeme podle obecných zásad pro výsadby. Výsadby 
zhotovujeme jako sezónní, nebo trvalé. Možností je také vysázení smíšené, kdy základ nádoby 
zůstává celoroční a některé rostliny sezónně obměňujeme. 

Výsadbu realizujeme jako jednodruhovou, častěji volíme výsadbu z více druhů 
rostlinného materiálu. Rostliny volíme podle nároků zákazníka a konkrétního stanoviště (slunné 
místo, stinné umístění, větrné stanoviště, velikost hrobu...). Zohledníme nároky na udržování 
výsadby. U výsadeb se nejčastěji údržba omezuje pouze na příležitostné zalití a odstranění 
odkvetlých květů, proschlých rostlin apod., nevhodné jsou proto rostliny vyžadující intenzivní 
ošetřování (např. každodenní zalévání). Oproti jiným výsadbám vybíráme pro smuteční výsadby 
často jehličnaté dřeviny. Výsadby doplňujeme i smutečními přízdobami. Působení výsadeb ještě 
umocníme barevným a stylovým sladěním s hrobem.   

Výsadby připravujeme symetricky i v asymetrickém uspořádání. Nejčastěji realizujeme 
na přání zákazníků dekorativní bohatý styl výsadeb – působí reprezentativně. Možné jsou i 
skupinové výsadby, nejčastěji ve vegetativním stylu (vhodné například pro výsadby na lesních 
hřbitovech). Formálně-lineární styl se uplatňuje částečně ve skupinové výsadbě s kontrasty 
kompaktních prvků a splývavých a vybočujících linií.Zvláštním druhem smutečních výsadeb jsou 
výsadby ve tvaru věnců (nádoby tvaru mezikruží, nebo výsadby přímo na ploše hrobu).  

Používané nádoby mají být především z přírodních materiálů, mohou korespondovat 
s barvou a materiálem pomníku a náhrobního kamene. Nádoby musí být opatřeny odtokovým 
otvorem. Veškeré používané nádoby musí být velmi stabilní (odolávají často i silnému větru, pro 
zvýšení stability mohou být částečně zapuštěny do hrobu). Vhodnost nádoby zvážíme z hlediska 
dlouhodobého odolávání povětrnostním vlivům (mrazuvzdornost, barevná stálost) – nevhodné jsou 
například příliš vodu nasákavé a porézní materiály (při mrazu by led nádobu roztrhl). 
 Nádoba i rostliny by měly proporčně ladit s umístěním v prostoru. Volíme vhodné 
proporce mezi samotným rostlinným materiálem, mezi rostlinným materiálem a nádobou, mezi 
vysazovaným aranžmá a celým hrobem, včetně malých urnových hrobů. Stejně jako u jiných 
dekorací hrobů, i zde je možné navýšení poměrů spíše do šířky, než do šířky. 
 

 Další podoby smuteční floristiky 
Mimo zmíněných typů smutečních floristických aranžmá realizuje florista v některých 

případech další floristické práce a služby, které se smuteční floristikou souvisí. Může jít například o 
výzdobu smuteční hostiny, výzdobu kostela pro smuteční obřad, zdobení auta k převozu 
zesnulého, zdobení katafalků, hrobů a náhrobků, památníků pro pietní příležitosti jinými 
floristickými pracemi – např. zdobení náhrobků závěsnými dekoracemi (kapkami, girlandami, 
festony...). 

Florista také může zákazníkovi nabídnout své služby v oblasti floristické následné péče o 
výzdobu hrobu, výklenku kolumbária apod. 
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