
iamanty jsou vûãné – to
bude do budoucna pla-
tit i o zemfiel˘ch psech.

Od svého objevení je diamant
symbolem svûtla a krásy.
Skuteãnost, Ïe tyto vlastnosti
lze spojit jedineãn˘m zpÛso-
bem se vzpomínkami na ty,
které lidé milovali, pfiivedla
spoleãnost LifeGem Memo-
riale se sídlem v Elk Grove
Village v americkém státû Il-
linois k tomu, Ïe zaãala nabí-
zet vskutku neobvyklou sluÏ-
bu. Pomíjivé tûlesné ostatky
dog a pudlÛ (ale také koãek
a dokonce i lidí) promûÀuje ve
skuteãnû vûãnou památku:
v brilianty. 
„Simulujeme síly Zemû,“ fiíká
Michael Herro, pracovník spo-
leãnosti LifeGem. Pro tyto
úãely se recykluje uhlík, kter˘
je obsaÏen v tûle zemfielého
zvífiete (zhruba 20 procent
hmotnosti): Nejdfiíve se zachy-
cuje uhlík unikající pfii spalo-
vání zvífiete. Toto spalování
probíhá v krematoriu spoleã-
nosti LifeGem v Nizozemí.
Toto krematorium je vybave-
no potfiebn˘m osvûdãením.

Vznikl˘ popel se poté dopraví
do Spojen˘ch státÛ, kde zaãí-
ná takzvan˘ proces ãi‰tûní.
Uhlík je základní surovinou,
ze které lze vyrobit diamant,
a uhlík je obsaÏen v popelu.
V laboratofii v Pensylvánii se
uhlík oddûlí od ostatních
zbytkÛ v popelu. Minimální
mnoÏství ãistého uhlíku, které
je tfieba k v˘robû diamantu
LifeGem, je zhruba jedna ãajo-
vá lÏiãka. Dokonce i u malého
psa je mnoÏství popela vÏdy
vût‰í. Pokud by v‰ak uhlíku
z popela bylo pfiíli‰ málo, pfii-
dá se k nûmu jednodu‰e pfií-
rodní uhlík. Ostatní prvky
v popelu (s v˘jimkou uhlíku)
se bûhem ãi‰tûní popela ztra-
tí. Proces ãi‰tûní trvá celkem
6 aÏ 8 t˘dnÛ. 
Vznikl˘ prá‰ek se za‰le zpût do
Nûmecka, kde se v laboratofii
v blízkosti Mnichova uhlík sli-
suje pfii teplotû zhruba 3000
stupÀÛ Celsia a tlakem 80 tisíc
atmosfér na umûl˘ diamant.
Tato metamorfóza trvá celkem
16 aÏ 30 t˘dnÛ.
Takto vznikl˘ surov˘ diamant
se dostane do zku‰en˘ch ru-
kou brusiãe diamantÛ, kter˘
surov˘ diamant vybrousí a dá
mu tak urãit˘ tvar. Poté se
vybrou‰en˘ diamant identifi-
kuje a pomocí laseru se zajistí
také záznam identifikaãního
ãísla spoleãnosti LifeGem do
diamantu.
Diamanty vysoké kvality vzni-
kají nejen v pfiírodû, ale lidé je

dokáÏou vyrábût umûle jiÏ po
nûkolik desetiletí. Proces, kte-
r˘ v pfiírodû mÛÏe trvat milio-
ny let, se díky moderní tech-
nologii v laboratofiích
uskuteãní bûhem nûkolika
t˘dnÛ. Spoleãnost LifeGem si

tento princip v˘roby umûl˘ch
diamantÛ z popela mrtv˘ch
tûl nechala patentovat v roce
2002.
Tato americká firma garantuje
nejen pravost a kvalitu dia-
mantu, ale také to, Ïe diamant
skuteãnû pochází z tûla zemfie-
lého psa. „To je absolutnû jedi-
neãn˘ a cenn˘ zpÛsob, jak ne-
chat jedineãn˘ a cenn˘ Ïivot
zazáfiit,“ tvrdí internetová
stránka spoleãnosti LifeGem.
To má samozfiejmû svoji cenu.
Náklady na diamant LifeGem
závisí na jeho hmotnosti. Aby
se nûjak vyrovnala s hmotnos-

tí, definovala spoleãnost Life-
Gem skupiny karátÛ. Rozpûtí
cen dosahuje od zhruba 2600
za diamant o velikosti 0,2
karátu aÏ po témûfi 17 000 eur
za témûfi karátov˘ kámen. To
je rozhodnû velmi drah˘ zpÛ-

sob, jak si pfiipomínat oblíbe-
ného zemfielého psa. 
Takto vznikl˘ vût‰inou na-
Ïloutle aÏ namodrale záfiící
briliant lze samozfiejmû dále
zpracovávat zcela normálnû
jako drah˘ kámen. 
Ve srovnání s prodávan˘mi
‰perky se pak cena za „smu-
teãní kámen“ z Ameriky relati-
vizuje.
Spoleãnost LifeGem je uvede-
na na internetov˘ch stránkách
www.lifegem.com nebo je tele-
fonicky dosaÏitelná na ãísle
+49 (0)172 – 472 – 06 57

Holger Elfes
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Rozhled

Společnost LifeGem lisuje ze 
zemřelých psů smuteční diamanty
Po smrti lze oblíbená zvífiata zvûãnit jako ‰perk. Jedna
americká firma, která nyní z Holandska obsluhuje také nûmecky
mluvící trh, zhotovuje z posmrtn˘ch ostatkÛ umûlé diamanty.
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Geniální, 
nebo příšerné?
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