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 ABSTRAKT 
 

     Tato diplomová práce se zabývá otázkou: Jak přínosně využít odpadní dýhu? Firma 

Danzer Bohemia - Dýhárna týdně vyprodukuje 4 tuny dýhy, kterou dále nevyužije a  

převážně ji zpracovává jako topnou energii v podobě briket. Práce se snaží porozumět 

materiálu, jeho vlastnostem a také výrobě. Po důsledném prozkoumání se zvolenému 

materiálu hledá smysluplnější využití v podobě výrobků a objektů. 

     Inspirací pro tuto práci byla žena, která má s dýhou mnoho společného. Křehkost, 

ohebnost, sílu a také jemnost a čistotu duše. Dále je spojuje přirozenost a krása, která se 

vtiskla do křivek jejich těl. Také  bylo velkým přínosem prastaré řemeslo - košíkářství, 

které práci inspirovalo technikou proplétání. Díky všem těmto aspektům vznikla kolekce 

svítidel, věšáků, držáků, dekorační objektů a propagačních materiálů, která zdobí interiér 

designového obchodu Hrst. 

 

ABSTRACT 
 

     This diploma thesis deals with the question: How to benefit from waste veneer? 

Danzer Bohemia - by creating veneer, it also produces 4 tons of waste per week, which is 

afterwards processed as a briquetting heating energy. This research explores the 

material, its characteristics, and production.  

     The inspiration for this work are akin to feminine characteristics, which has a lot in 

common with the veneer; fragility, flexibility, strength, and also the softness and purity of 

the soul. This research brought also a large attention to the ancient craft such as basketry, 

which inspired the work of interlacing. Thanks to all these aspects, a collection of 

luminaires, hangers, holders, decorative objects, and promotional materials, there has 

been created the interior of the Hrst store. 
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1 ÚVOD 
 

Když jsem dýhárnu Furniertechnik v Raspenavě navštívila poprvé, bylo mi jasné, že má 

návštěva nebude poslední. Firma DANZER Bohemia – dýhárna se věnuje výrobě dýhových 

sesazenek na míru. I když se jedná o velkovýrobu, místo má přátelskou atmosféru a 

ducha. Seznámení s paní Mgr. Terezou Melichovou bylo velmi zásadní, při výběru odpadní 

dýhy pro vlastní využití mi vždy pohovořila o tom, jak se sesazenky lepí, který stroj provádí 

tu a tu funkci, kolik má firma zaměstnanců a jací jsou největší odběratelé. Jednou jsme se 

však dostaly k otázce: Co se děje s odpadní dýhou, když si pro ni nikdo nepřijede?„V tom 

případě se slisuje do briket a využije se jako topná energie pro firmu.“ Dodala paní 

Melichová. Tohle téma mě začalo zajímat, snažila jsem se dozvědět co nejvíce informací o 

tom, kdo si dýhu odváží, v jakém množství a pro jaký účel. Je veliká škoda, tak krásný 

materiál, vlastně již hotový výrobek, slisovat a vytápět s ním prostory. Hledala jsem proto 

možnost, jak by se tato odpadní dýha mohla dále smysluplněji využít.  

 Tato práce se v teoretické části zabývá materiálem, čili dřevem ze kterého se dýha 

vyrábí a také samostatnou dýhou. Práce se zaměřuje na mechanické a fyzikální vlastnosti 

dřeva, dále na výrobní proces dýhy, druhy a její vlastnosti. Jedná se čistě o přírodní, 

nenapodobitelný materiál jedinečného vzhledu, proto byla manipulace s ní velmi 

individuální. Po celkovém porozumění materiálu se práce zaměří na firmu DANZER 

Bohemia, která se zabývá výrobou dýhy a její pobočku Furniertechnik v Raspenavě, kde se 

z této dýhy vyrábí sesazenky. Po představení firmy se práce soustřeďuje na odpadní 

materiál, jeho další využití ve firmě i pro veřejnost. 

Dalším krokem této práce je inspirace ženou. Filozofie ženy a dýhy. Co mají 

společného, v čem si jsou tak podobné. Na základě těchto vlastností vzniká série 

analogových fotografií, které jsou inspirovány třemi různými typy dívek, jejich krásou, 

přirozeností a křehkostí. Každá z nich je jiná a přece stejná, stejně jako dýha. Proto vznikla 

myšlenka, vytvořit z dýhy právě ženské torzo. 
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 Praktická část se zabývá celým výrobním procesem. Od výroby formy, stříháním dýhy, 

lepením, dýhovými prototypy až po výsledný produkt. Inspirací se stalo jedno z nejstarších 

řemesel - košíkářství, které proplétáním přispělo na systematičnosti a řádu. Košíkářství je 

jedno z nejstarších řemesel na světě. Košíky se dodnes pletou stejnou osvědčenou 

metodou. To mne zaujalo natolik, že jsem se rozhodla, využít těchto poznatků pro výrobu 

dýhového torza.  

Na základě těchto aspektů vznikla kolekce těl a propagačního materiálu, kterým dýha 

vdechla kus života. Své využití našla v libereckém designovém obchodě Hrst.  
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2 DŘEVO 
 

Dřevo je živý materiál, kterému v přírodě náleží velice specifické postavení. Vzhledem 

k důležité roli jakou hraje od nepaměti v lidském životě, na ně nemůžeme pohlížet jako na 

pouhou přírodní surovinu.  Žádný jiný materiál nevyzařuje tolik tepla, jako právě dřevo. 

Možná se jedná o výsledek nepřetržitě působících různorodých vlivů, jimž je každý strom 

vystaven od chvíle vysazení. Musí se přizpůsobovat nepřetržitě se měnícím podmínkám, 

díky nimiž nakonec získá nebývale ušlechtilý charakter. Patřičný (2014) 

Každý druh se vyznačuje specifickými vlastnostmi, barvou a odolností, které v průběhu 

historie rozhodovaly o tom, k jakým účelům se jednotlivé materiály používaly. Zkušenosti 

jasně ukázaly, že není dřevo jako dřevo. Vlastnosti tohoto přírodního materiálu se také liší 

v závislosti na tom, k čemu se používá. Aby se z této suroviny dostalo vždy to nejlepší, je 

nutné pečlivě vybrat druh, jehož vlastnosti budou nejlépe odpovídat zvolenému účelu. Již 

od pradávna se dřevo uplatňovalo při stavbě domů – a to jak stěn, tak i střech. Po dlouhá 

staletí se z něj také vyráběl nábytek (ať již do obchodů, skladů či lidských obydlí). Sloužilo 

rovněž ke zkrášlení interiéru a k výrobě věcí provázejících člověka v každodenním životě, 

například nádoby a nástroje. Mezi věcmi zhotovovanými ze dřeva nescházely ani hudební 

nástroje, plavidla či dětské hračky. Blanc (2016) 

   Právě podle účelu, k jakému je dřevo použito, přicházejí ke slovu nejrůznější výrobní 

postupy zahrnující širokou škálu pracovních operací ohraničenou na jedné straně 

uříznutím prkna či trámu a na straně druhé zhotovením mistrovsky dokonalého kusu 

nábytku. Dřevo ale není jen pouhý materiál. Při hledání odpovědi na otázky, odkud dřevo 

získáváme a co vše se s ním děje od chvíle zasazení stromu až do jeho poražení, vyjde 

záhy najevo, že dřevo představuje celý vesmír sám pro sebe. Blanc (2016) 
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2.1 Vlastnosti dřeva 

 

Dřevo je materiál mnoha tváří s vlastnostmi, jež jsou dány ne jen jeho složením, ale 

rovněž uspořádáním jeho jednotlivým prvků, což někdy vede k zdánlivě nelogickému 

chování dřeva. Je proto důležité mít neustále na paměti, že dřevo není materiálem 

vyrobeným lidskýma rukama, nýbrž je výsledkem přírodního procesu, jehož původním 

účelem nebylo dát člověku hmotu v podobě větví a kmene sloužící k dalšímu zpracování. 

Množství podob, které dřevo zásluhou přírodních vlivů má, vede k jeho rozmanitým 

vlastnostem a vysoké využitelnosti. Patřičný (2014) 

    Dřevo není stejnorodý materiál, má anizotropní charakter. Skládá se z různých typů 

specializovaných buněk vytvářející strukturu zajišťující základní funkce nutné k životu 

stromu (rozvádění mízy, přeměna a uskladňování živin či vytváření silných nosných 

struktur propůjčující stromu jeho pevnost). Patřičný (2014)  

 

 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti 

 

  Dřevo je různorodý vláknitý materiál vyráběný živými organismy  - stromy. Široká 

škála využitelnosti a kvality jednotlivých druhů dřeva je výsledkem specifických vlastností 

vycházejících ze struktury a složení buněk různých druhů stromů. Je to právě rostlinný 

původ dřeva, díky němuž se odlišuje od nerostných látek a jehož zásluhou je dřevo tak 

proměnlivým materiálem. Souček (2016)  
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Anizotropie dřeva:  

Dřevo je anizotropický materiál, neboť se skládá z protáhlých buněk uspořádaných 

v jednom společném směru. Znamená to, že nemá ve všech směrech stejné fyzikální a 

mechanické vlastnosti. Chová se tedy různě podle směru působení sil.  Rozeznáváme 3 

hlavní směry působení sil, podle nichž se mění vlastnosti dřeva:  

Podélný (axiální) směr – shoduje se s podélnou osou kmene stromu. Právě v tomto 

směru vykazuje dřevo nejlepší vlastnosti. 

Radiální směr – kolmý k vláknům a vodorovný s dřeňovými paprsky. 

Tangenciální (tečný) směr: rovněž kolmý k vláknům, ale současně rovnoběžný 

s letokruhy. Souček (2016) 

 

Obsah vody: 

Vodu využívají stromy jako látku roznášející živiny. Vlhkost je proto nejdůležitější 

vlastností dřeva, neboť na ní závisejí všechny další vlastnosti – fyzikální i mechanické. Je 

dobré před použitím znát hydroskopické vlastnosti dřeva. Společně s různou mírou 

vlhkosti se u dřeva mění fyzikální i mechanické parametry, což může mít dopad na 

rozhodnutí, k čemu dřevo právě použít. Důležité je uvědomit si, že obsah vody není ve 

všech částech stromu stejný. Kafka( 1989)  

 
Bobtnání a sesychání : 

Jedná se o schopnost dřeva měnit rozměry v závislosti na změnách jeho vlhkosti.  

Projevuje se, dokud vlhkost dřeva nedosáhne bodu nasycení.  Jestliže rozměry dřeva 

v souvislosti se zvýšením vlhkosti rostou, hovoříme o bobtnání. Pokud se po úbytku vody 

rozměry zmenší, mluvíme o sesychání. Dřevo bobtná víceméně rovnoměrně až do 

dosažení vlhkosti rovnající se přibližně 25%. Poté sice objem i nadále narůstá, ale děje se 

tak již jen zvolna. Kafka (1989) 
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Hustota: 

Hustotu dřeva definujeme následujícím způsobem: Hustota =hmotnost -objem. Dřevo 

je porézní materiál.  Jinými slovy řečeno, obsahuje mnoho dutin, které hrají při určování 

hustoty důležitou roli. Vzhledem k poréznímu charakteru dřeva a s přihlédnutím ke 

změnám v hmotnosti a objemu, k nimž dochází v závislosti na různé vlhkosti, je důležité 

přesně definovat podmínky, za nichž hustotu dřeva zjišťujeme. Okrucký, Kautman (1976)  

 

Homogennost a trvanlivost: 

O homogenním dřevu se hovoří, pokud má všude stejnou strukturu a složení a jeho 

buňky jsou v celém objemu hmoty stejně uspořádány. Příkladem stromů s homogenním 

dřevem jsou hrušeň, jabloň, zimostráz či javor. Trvanlivost dřeva bývá velice proměnlivá, 

neboť závisí na celé řadě faktorů:Na prostředí, druhů dřeva, způsobů kácení, celkových 

podmínkách růstu, způsobu sušení, proměnách vlhkosti, typu půdy, ošetřování, ochraně 

po zpracování. Čím vyšší je hustota dřeva, tím bývá trvanlivější, Mezi odolná dřeva patří 

například kaštan, dub, mahagon a modřín. Okrucký, Kautman (1976)  

  

  Hořlavost a zápalnost dřeva: 

Dřevo je hořlavé, což je výhoda, pokud na ně pohlížíme jako na palivo. Jestliže je však 

chceme používat jako coby stavební materiál či surovinu určenou pro práci v interiérech, 

jedná se o podstatnou vadu. Jelikož hoří postupně od povrchu směrem dovnitř, dokáže 

někdy při požáru odolávat déle než ocelové nosníky. Odolnost dřeva vůči ohni může zvýšit 

nátěr jeho povrchu chemickými a impregnačními látkami. Okrucký, Kautman (1976) 
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2.1.2 Mechanické vlastnosti 

 

Pro tuto diplomovou práci bylo velmi důležité porozumět některým mechanickým 

vlastnostem  jako je pružnost, pevnost v ohybu, odolnost vůči  opotřebení  a namáhání 

v tahu. Proto se tato část práce bude těmito aspekty blízce zabývat. 

Ohebnost - Některé druhy dřeva lze ohýbat, případně jinak deformovat v podélném 

směru, aniž by došlo k jejich zlomení. Pokud jsou dostatečně pružné, vrátí se po pominutí 

působícího tlaku zpět do původního tvaru. Dřevo má udivující schopnost měnit tvar, aniž 

by bezprostředně prasklo, hodí se proto výtečně na výrobu předmětů vyznačující se 

zaoblenými tvary- nábytku, kol, hudebních nástrojů atd. Čerstvé, mladé, nebo napařené 

dřevo je ohebnější nežli suché. Snáze lze ohýbat dřevo, jehož vnitřní strana se prohřeje. 

V současnosti se pružnost dřeva zvyšuje nejčastěji pomocí jeho vystavení účinkům páry. 

Blanc (2016) 

 

Tvrdost – Tvrdostí dřeva rozumíme odolnost vůči poškození jeho povrchu jinými 

předměty. O tvrdosti rozhoduje uspořádání buněk, jejich struktura, druh dřeva, konkrétní 

část kmene a stáří dřeva.  Výsledkem těchto faktorů je jednou daná a neměnná tvrdost 

konkrétního kusu dřeva. Blanc (2016) 
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Pevnost v tlaku – Tlakem rozumíme sílu působící rovnoběžně anebo kolmo na směr 

vláken. Jelikož se dřevo používá ne jen k dekoračním účelům, ale hraje významnou roli i 

při stavbě budov, představuje jeho odolnost vůči tlaku důležitý faktor.  

Pevnost v ohybu – Jedná se o odolnost dřeva vůči síle, která se snaží dřevo zlomit. Pro 

zlomení dřeva ve směru příčném k vláknům je zapotřebí poměrně hodně síly. Zlomit, nebo 

rozříznout dřevo ve směru vláken vyžaduje naproti tomu sílu daleko menší. Blanc (2016) 

Pružná deformace – Deformace dřeva vystaveného tlaku probíhá podle Hookova 

zákona. Ten uvádí, že každé zvýšení tlaku vyvolává odpovídající nárůst protitlaku.  Pokud 

dojde k překročení únosné síly, dokáže se s ním dřevo vyrovnat již pouze z části a zůstane 

do jisté míry trvale deformované. Jestliže tlak trvale stoupá, dřevo se nakonec zlomí. 

Odolnost každého materiálu včetně dřeva je dána únosnou mírou napětí, nazývanou 

modulem pružnosti. Jeho velikost udává, na kolik dokáže konkrétní materiál vzdorovat 

pružné deformaci. Modul pružnosti dřeva závisí na druhu dřeva a jho vlhkosti a na 

charakteru působící síly. Z pravidla roste společně s růstem hrubé hustoty a klesá 

s rostoucím množstvím vody obsažené ve dřevu. Blanc (2016) 

Tvrdost Druh stromu 

Velice 
tvrdé Eben, zimostráz, hloh, habr 

Tvrdé třešeň, javor, dub, tis 

Středně 
tvrdé 

buk, ořešák, kaštan, hrušeň, akát, 
mahagon, cedr, jasan, teak 

Měkké jedle, bříza, olše, borovice, smrk 

Velmi 
měkké topol, vrba, balza 

Tabulka 1: Tvrdost stromů  
 Zdroj: BLANC Georg, Dřevo od A do Z. Čestlice: 
Rebo, 2006. ISBN 80-7234-531-1. 
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Odolnost vůči namáhání – Jde o odolnost vůči síle působící ve směru vláken dřeva. 

Dřevo je ideální materiál pokud jde o odolnost v tahu, tedy vůči síle působící rovnoběžně 

se směrem vláken. Odolnost vůči tahu vedenému ve směru vláken je vyšší nežli v případě 

tlaku, zvláště pokud se jedná o pružnou deformaci.  Zlomení kusu dřeva v důsledku tahu 

lze tudíž považovat za známku jeho křehkosti. V praxi existuje řada omezení představující 

rizikové faktory. K problémům může docházet v místech spoje, výskyt mnoho suků, 

strukturou dřeva a podobně. Blanc (2016) 

 

 

2.2 Druhy dřeva 

 

V lesích a pralesích celého světa roste mnoho nejrůznějších druhů stromů s často 

naprosto odlišnými vlastnostmi, na které má vliv mnoho různých faktorů. Mezi 

nejdůležitější patří tři následující:  

• Teplota – Žádný strom ani rostlina nemohou růst při teplotách nižších než 0 °C 

a vyšších než 55°C . 

• Vlhkost – Stromy potřebuji ke svému růstu vodu. Základní podmínkou k jejich 

životu je tedy dostatečné množství a kvalita podzemní vody společně 

s dostatkem dešťů. 

• Vítr – V okamžiku, kdy se síla větru kombinuje s vlhkostí ovzduší a výškou 

stromu, stává se vítr důležitým faktorem ovlivňujícím délku života stromu. 

K normálnímu vývoji potřebuje strom dostatek vláhy a současně i klimatické 

podmínky, které nebudou bránit jeho růstu. 
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2.2.1 Jehličnaté stromy 

 

Dřevo jehličnatých stromů má homogenní strukturu. Díky této vlastnosti se často 

používá k výrobě nábytku. Je lehké, měkké a snadno se opracovává.  Často se pro tyto 

stromy používá výraz měkké dřevo, i když mezi jehličnaté stromy patří i druhy s tvrdým 

dřevem, například tis. Na příčném řezu uvidíme letokruhy, skládající se ze světlé tkáně 

střídající se s tmavšími hustějšími vrstvami přírůstků dřevní hmoty. Radiální řez odhalí 

bohaté dřevo na pryskyřici s rovnoběžnými kruhy shodné tloušťky.  Tangenciální řez 

nabídne pohled na zvlněný vzorec tvořený soustředěnými elipsovitými obrazci.  

Životní pochody se u jehličnatých stromů během roku zvolňují, ale ani během zimního 

poklesu teploty se úplně nezastaví. Z toho důvodu jehličnaté stromy neshazují na podzim  

jehličí a zůstávají stále zelené. Rodd (2010) 

 

Měkké dřevo - Získává se z jehličnatých stromů a vyznačují se z pravidla nízkou 

hustotou. Většinou se jedná o vysoké, štíhlé a zašpičatělé stromy. Měkké dřevo je obvykle 

světlé barvy ve škále sahající od žluté po hnědě rezavou. Vyznačuje se zřetelnou texturou, 

která je výsledkem vysokého kontrastu mezi letokruhy jarními a letními. Jehličnaté stromy 

rostou rychle, mají vysoké rovné kmeny, díky kterým se hodí na výsadbu lesů. Pěstování 

jehličnatých stromů je z pravidla méně nákladné jak pěstování stromu listnatých. Toto 

dřevo je velmi oblíbené ve stavebnictví, při výrobě nábytku, stejně jako pro produkci 

celulózy používané papírenským průmyslem. Měkké dřevo jehličnatých stromů 

představuje významný zdroj bohatství. Blanc (2016)  
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2.2.2 Listnaté stromy 

 

Příčný řez kmenem listnatého stromu nabízí pohled na letokruhy skládající se ze 

zřetelně viditelných cév, které protínají kolmé paprskovité linie vycházející z jádra. Na 

radiálním řezu naproti tomu vyhlížejí letokruhy jako více či méně znatelné proužky, někdy 

jsou na řezu dobře viditelné lesklé dřevěné paprsky. Ty dodávají dřevu zajímavý vzhled. 

Tangenciální řez dřeva není na pohled zas tak atraktivní. Svalovitý, lesklý, pruhovaný 

povrch listnatého dřeva z něj vytváří ideální surovinu pro dekorativní účely. Složitá 

struktura ovlivňuje mechanické vlastnosti tohoto dřeva, které mají těsnou souvislost 

s jeho hustotou. Listnaté stromy přestávají v průběhu zimy růst, proto na podzim shazují 

listí. Jejich růst začíná znovu na jaře, kdy začnou kvést nové listy. Rodd (2010)  

 

Tvrdé dřevo - se získává z listnatých stromů a vyznačuje se zpravidla vysokou hustotou. 

Většina z těchto stromů roste v mírných a tropických pásmech. Jsou opadové, tudíž na 

podzim shazují listí. Tvrdé dřevo listnatých stromů je většinou odolnější nežli měkké 

jehličnanů.  Vyznačuje se rovněž větší pestrostí barev, textury a žilkování.  Bývá také 

dražší. Tato dřeva se také často používají v podobě dýhy, kryjící jiné méně hodnotné 

dřevo. Tvrdé dřevo se používá ve stavebnictví a ve zhotovování různých řemeslnických 

výrobků. Nejdůležitějším faktorem ovlivňující jeho růst je klima. Listnaté stromy rostou 

z pravidla pomalu, přičemž navzdory programům výsadby nových lesů nedosahují mladší 

exempláře kvalit starších stromů. Blanc (2016)  
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2.3 Využití dřeva 

 

Dřevo je jeden z prvních materiálů, který člověk začal opracovávat a jehož bohaté 

užívání je typické pro lidskou civilizaci v mnoha dobách a zemích. Je důležitou součástí 

našich životů od vzniku lidské existence, neboť je a bylo využíváno jako materiál k výrobě 

obydlí, nábytku, nástrojů, lodí, povozů, ale i uměleckých děl, protože díky snadnému 

opracování přijímá rozmanité tvary. Okrucký, Kautman (1974) 

    Dřevo je přírodní obnovitelný materiál s velmi širokou škálou využití i napříč 

moderními průmyslovými odvětvími. V různých formách se s ním můžeme potkat ve 

stavebnictví, nábytkářství, energetice, papírenství, chemickém a dopravním průmyslu, při 

výrobě sportovního náčiní, hudebních nástrojů a další. Z technologického hlediska je 

dřevo všestranným materiálem, který je možno opracovávat mechanicky, tepelně, 

hydrotermicky, chemicky a biotechnicky. Vyžaduje přibližně 70krát méně primární energie 

než hliník, 17krát méně než ocel a 3krát méně než beton nebo pálená cihla. To poukazuje 

i na jeho šetrnost k životnímu prostředí. Patřičný (2014)  

    Energetický průmysl – Dřevo je vlastně taková nahromaděná přírodní energie a 

nabízí velké možnosti využití v oblasti energetiky. Palivové dřevo se využívá ke spalování 

především v domácnostech. Jedná se o sortiment nejnižší jakosti, který nelze využít jinak 

než na spálení. Z dalšího odpadu vznikajícího při pilařském zpracování se vyrábí např. 

pelety a brikety. Danzer (2018)  

 

    Výroba hudebních nástrojů – dřevo má výborné rezonanční vlastnosti, proto je 

vhodné na výrobu hudebních nástrojů. Rezonanční dřevo může být javorové, olšové, 

smrkové či z dalších dřevin. Pěstování takového dřeva je velice náročné. Například 

smrkové rezonanční dřevo a dorůstá pomalu po obvodu kmene až po stodvacátém roce 

věku stromu a musí splňovat řadu přísných kritérií. Strom musí stát ideálně uprostřed lesa 

https://www.mezistromy.cz/slovnik/primarni-energie
https://www.mezistromy.cz/slovnik/palivove-drevo
https://www.mezistromy.cz/slovnik/pelety
https://www.mezistromy.cz/slovnik/brikety
https://www.mezistromy.cz/slovnik/rezonancni-vlastnosti
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na severní straně svahu, ve spodní části kmene nesmí mít jediný suk. Tím získá dřevo 

pravidelné a husté letokruhy. Patřičný (2014)  

 

 

Úprava dřeva – často se tento materiál různými způsoby upravuje a modifikuje, což 

značně zvětšuje jeho rozsah využití. Například tepelně upravené dřevo si uchovává svůj 

původní tvar, rozměry a také má vyšší trvanlivost. Výhodou je, že po takovéto úpravě 

může i dřevo z běžných domácích druhů stromů nahradit dřeviny tropické. Kromě 

uvedených vlastností se tento materiál používá také při výrobě papíru, celulózy, pryskyřic, 

přírodního kaučuku a dalších látek. Díky snadné recyklovatelnosti lze dřevěný odpad 

v mnoha případech také navrátit zpátky do oběhu, vícekrát ho využít a dát výrobkům tzv. 

druhý či třetí život. Dřevo nachází své využití snad ve všech oblastech lidského působení. 

Dnes se z něj vyrábí už i dřevěné látky či průhledný materiál připomínající sklo. Jaká bude 

budoucnost ve využívání dřeva je zajímavou otázkou s nejistou odpovědí. S nástupem 

nanotechnologií se ale jistě můžeme těšit na další nové objevy. Rodd (2010)  

 

2.4 České stromy 

Jaké stromy se nejčastěji vyskytují v naších lesích? Tabulka prozradí podíl nejčastěji se 

vyskytujících listnatých a jehličnatých stromů v lesích a na území České republiky. 
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SMRK - Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. I přes svou 

měkkost je houževnatý, poměrně pevný a pružný. Smrkové dřevo má velmi výhodné 

vlastnosti pro opracování, proto se smrk stal, díky člověku, naším nejrozšířenějším 

stromem. Smrkové dřevo je měkké, hedvábně lesklé, vonící pryskyřicí, poměrně lehké, 

přitom velmi pružné a pevné, dobře štípatelné. Dobře se řeže, hobluje, frézuje, klíží, moří, 

natírá a barví. Poměrně málo se bortí a sesychá. V suchu je velmi trvanlivé. Blanc (2016) 

 

BOROVICE - Dřevo borovice je měkké, křehčí než smrkové, bělová část je smetanově 

bílá až  okrová, jádro oranžově hnědé až dorezava. Letokruhy jsou výrazné. Dřevo 

v případě nevhodném postupu zpracování trpí charakteristickým zamodráním, což ho 

znehodnocuje. Díky odolnosti se borové dřevo používá především na okna a dveře, včetně 

rámů. Jádrové dřevo se také hůře lepí. Největší nevýhodou při obrábění a broušení je však 

silné zanášení nástrojů a brusiva pryskyřicí. Blanc (2016) 

 

Strom podíl v ČR 

smrk ztepilý 52,4% 

borovice lesní 17,0% 

buk lesní 7,0% 

Dub 6,8% 

modřín opadavý 3,9% 

bříza bělokorá 2,8% 

jedle bělokorá 1,0% 

ostatní listnaté stromy (javor, jeřáb, jasan, jilm) 7,9% 

ostatní jehličnaté stromy 0,2% 

Tabulka 2 : Početnost stromů v ČR 

Zdroj: BLANC Georg, Dřevo od A do Z. Čestlice: Rebo, 2006. ISBN 80-7234-531-1. 
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BUK - Bukové dřevo patří k jedněm z nejznámějších. Je tvrdé, málo pružné, poměrně 

pevné. Barvu má světle hnědou až narůžovělou, pařením získá tmavší, charakteristickou 

barvu. Je stejnorodé a husté. Bukové dřevo proslavila mimo jiné firma Thonet známými 

„thonetkami“, židlemi z ohýbaného dřeva, které se stále vyrábějí. Používá se 

v nábytkářství, na ohýbaný nábytek i na krájení dýh, převážně pro „levné“ použití, např. 

na překližky. Velmi dobře se obrábí, moří a lepí. V neposlední řadě má dobrou výhřevnost. 

Blanc (2016) 

 

DUB - Dubové dřevo je jedno z nejžádanějších. Má poměrně úzkou, světlehnědou běl a 

široké, stejnoměrně hnědě zbarvené jádro. Na středovém a tečném řezu se objevují 

výrazná „zrcátka“ (přeříznuté dřeňové paprsky). Díky jim lze bezpečně rozeznat dub od 

jilmu či jasanu. Základními vlastnostmi dubového dřeva jsou tvrdost, pevnost, 

houževnatost a trvanlivost. Z našich dřev nejdéle vzdoruje nejen povětrnostním 

podmínkám, ale i střídání vlhka a sucha. Vyráběly se z něj sudy mlýnská kola, hamry, 

piloty k mostům a lávky. Využívá se jak v masivu, tak i na krájení dýh. S dubem pracují 

řezbáři a sochaři, dá se řezat dláty i napříč vláknům. Dobře se lepí i moří. Blanc (2016) 

 

 

MODŘÍN - Modřínové dřevo je polotvrdé, tvrdší než smrkové nebo borové, pevné 

a trvanlivé. Bělová vrstva je světle žlutohnědá, jádro okrové až červenohnědé. Na vzduchu 

a po napuštění tmavne. Texturu (kresba letokruhů) má hustší než smrk a vyniká krásou 

mnoha drobných, většinou dobře zarostlých součků. Dobře se obrábí, nezalepuje tolik 

nástroje jako borovice a lépe přijímá lepidla i napouštění. Modřínové dřevo se používá se 

k výrobě šindelů, masivního nábytku, schodů, zábradlí, obložení apod. Blanc (2016) 
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BŘÍZA - Dřevo břízy je smetanově bílé, někdy našedlé, nahnědlé i narůžovělé, bez lesku. 

Je stejnoměrně husté, středně tvrdé, pevné, dobře se ohýbá. Za syrova se řeže mnohem 

lépe než po vyschnutí. Špatně odolává vlivu počasí, podléhá zvláště hnilobě a houbám. 

Bříza se vždy používala na topení, hlavně v polenech do krbů. Při sušení na vzduchu dřevo 

proschne bez prasknutí na obvodu i v kulatině, proto je mají v oblibě především 

soustružníci. Dobře se moří i přijímá lepidlo. Vzrostlé silné kmeny se krájejí i na dýhy. 

Dodnes se vyrábějí z březových větviček košťata. Blanc (2016) 

 

 

JASAN - Je smetanově bílý, u některých jedinců bělejší než javor, jindy narůžovělý. 

Jádro bývá nepravidelně ohraničené, tmavohnědé. Výrazné letokruhy vytvářejí krásnou 

kresbu, která má na starém nábytku nazlátlý lesk. Šikmo řezané pásky jasanu se používaly 

k vykládání. Dřevěné obklady, prkna či dýhy jsou nejžádanější tam, kde se objevuje 

kontrast jádra běli, nebo v místech srůstu. Jasan se dobře se opracovává, soustruží i leští. 

Dřevo je pevné, tvrdé, houževnaté a z našich dřevin nejpružnější. Používá se proto na 

výrobu lyží, saní, topůrek či madel a dodnes se z něho zhotovuje nářadí do tělocvičny. 

Blanc (2016) 

 

OLŠE - Dřevo je žluté, někdy narůžovělé až šedooranžové. Je stejnoměrné, bez 

výrazných letokruhů a barevně odlišeného jádra. Je měkké, pevné, snadno se štípe, dá se 

řezat dláty i přes vlákna. Dobře přijímá lepidlo. V řezbářství je olšové dřevo hned po 

lipovém nejoblíbenější, ale stejně jako lipové dřevo trpí červotočem. V rukodělné 

řemeslné výrobě se olšové dřevo využívá na nádobí. Umělečtí truhláři mořeným olšovým 

dřevem nahrazovali mimo jiné dřevo mahagonové. Blanc (2016) 
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JAVOR - Javorové dřevo patří k nejsvětlejším z našich dřev, je smetanově slonovinově 

bílé i do krémova. Někdy se tvoří široká, tmavá, nepravidelně ohraničená dřeň. Dřevo je 

tvrdé a lesklé. Dobře se opracovává, soustruží, moří, bez problémů přijímá lepidlo. Často 

se ještě vyběluje peroxidem a čpavkem. Kvůli kontrastu se používá v nábytkářství v 

dýhách i v masivu. Pro svou dekorativnost je vzácný tzv. „očkový“ javor. Pro vykládání 

nábytku se vyhledávala i tzv. kořenovice. Rovněž známé je tzv. vlnkování javoru, jež se 

dodnes využívá na zadní stranu viol, houslí nebo kytar. Blanc (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Ukázka stromů na území ČR 

Zdroj:vlastní sbírka 
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3 DÝHA 

 

Dýha je velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20 mm do 3,00mm. Vzniká krájením 

nebo loupáním kmenů stromů. Jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál 

jedinečného vzhledu. Dýha se často stává výrobním materiálem pro interiérový nábytek, 

dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací předměty. Je to také tradiční materiál pro 

architekty a bytové designéry, kteří tento materiál používají s velikou oblibou pro své 

individuální návrhy. Král (2011)  

 

3.1 Výrobní proces 

 

Tato kapitola se zabývá zhotovením dýhy od výběru kmenu, až po finální Prvních 80 let 

výroby probíhá v lese téměř bez lidského přičinění. Matka příroda vyvinula perfektní 

design, který činí dřevo výběrovým materiálem pro mnoho dekorativních i konstrukčních 

aplikací. Dobré lesní hospodaření poskytuje správné prostředí pro to, aby stromy 

přirozeně prospívaly. Král (2011)  

 

Pečlivý výběr kmenů - Jen málo stromů má potřebné dekorativní vlastnosti. To je 

důvod, proč specialisté vybírají z kmenů pouze ty nejvhodnější. Z celkového množství 

vytěženého dřeva je vhodná pro výrobu dýh pouze malá část (1% až 5%). Jedna z 

nejdůležitějších rozhodnutí, která významně ovlivňují kvalitu konečného produktu jsou 

proto učiněna již v lese při výběru vhodných kmenů. Aby každý kus dřeva byl využit na 

správný produkt, odborníci s velkou pečlivostí a podrobným zkoumáním, za využití svých 

zkušeností, hodnotí každý kmen a určí jeho optimální využití. Král (2011)  
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Příprava a řezání - Před provedením prvního řezu jsou kmeny odkorněny pomocí 

odkorňovacího stroje. Zkušenosti pracovníků a vysoce kvalitní strojní zařízení zajišťují při 

odstraňování kůry minimální odpad. Po rozřezání jsou kmeny umístěny do varných jam, 

kde projdou procesem vaření. Tím se dřevo plastifikuje (zjemní) a následné krájení nebo 

loupání je snadnější. Časy a teploty vaření jednotlivých dřevin jsou obchodním 

tajemstvím, které si všichni výrobci dýh pečlivě střeží, neboť tyto faktory nejen usnadňují 

výrobní proces, ale mají i vliv na konečný vzhled (barvu) výrobku. Danzer (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krájení a loupání - Cílem při výrobě dýhy a podlahových lamel je maximální hodnotové 

využití dřevního materiálu. Technologie zpracování zahrnují krájení a loupání. Kvalita 

strojů v provozu a odbornost našich zaměstnanců výrazně ovlivňují výtěžnost a hodnotu 

produktu. K zajištění kvalitního výsledného produktu a optimálního využití kmenů 

využívají zkušené a dobře vyškolené výrobní týmy a nejnovější technologie, včetně 

skenerů a nejkvalitnějších krájecích strojů. Danzer (2018) 

 

 

Obrázek 2: Odkorňovací stroj 

Zdroj:www.danzer.com 
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Sušení - Po loupání nebo krájení prochází dýhové listy nebo podlahové lamely 

procesem sušení. Produkty s vyšší tloušťkou vyžadují delší sušení a mohou být sušeny na 

vzduchu nebo v peci, v závislosti na požadovaném obsahu vlhkosti v hotovém kusu. Čím je 

proces sušení kvalitnější, tím méně vzniká trhlin, tím více se snižuje riziko nežádoucího 

zabarvení a tím vyšší je kvalita konečného produktu. Dlouholeté zkušenosti společně se 

špičkovým vybavením  z pracovníku dělá odborníky na sušení dřeva, včetně špatně 

schnoucího silného řeziva. Danzer (2018) 

 

Třídění - Obecně platí, že čím má dýha méně suků a vad, tím vyšší je třída její kvality. 

Dosažení vyšší třídy kvality se vždy nepotkává s potřebou výroby větších kusů. 

Rozhodování o maximalizaci hodnoty produktu, vyvážení požadavků na kvalitu a velikost 

dýhy tak může být složité. Široká zákaznická základna s různorodými potřebami umožňuje 

výrobci primárních produktů zajistit, že každý kmen bude využit co nejlépe. Při třídění 

produktů se pozorně vyhodnocují potřeby zákazníků. Využívají se nejnovější technologie, 

jako jsou skenery, optimalizační software a dobře promyšlené procesy, které maximalizují 

výnosnost a poskytují ten nejlepší produkt pro každého zákazníka.Danzer (2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3: Třídění dýhy ve firmě Danzer Bohemia – dýhárna Mělník. 

Zdroj:www.danzer.com 
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Skladování, prodej a expedice - Některé naše produkty jsou vyráběny na objednávku a 

dodávány přímo zákazníkovi, jiné jsou vyrobeny na sklad pro pozdější prodej. Standardní 

produkty lze snadno specifikovat a často se prodávají po telefonu. U velmi specifických 

požadavků je běžné, že si zákazník osobně vybere každý dýhový svazek přímo u nás v 

prodejním skladu. Danzer má na skladě velké množství dýhy různých kvalitativních tříd a v 

pestré paletě dřevin, které zákazníkům umožňují najít přesně to, co potřebují. Naši 

zaměstnanci připravují materiál tak, aby byly přejímky materiálu zákazníkem efektivní. U 

speciálních projektů, například v interiérové architektuře, přivádějí zákazníci společnosti 

Danzer často své zákazníky do našich showroomů, kde si lze pohodlně vhodný materiál 

vybrat. Danzer také pro zákazníky definuje programy podle jejich požadavků, což 

eliminuje potřebu častých kontrol a případných reklamací: Danzer vybírá materiál podle 

daných specifikací a dodává ho, když je třeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Obrázek 4: Skladování dýhy  

Zdroj : www.danzer.com 
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3.2 Vlastnosti dýhy 

 

Dýhované pláty se používají nejčastěji pro výrobu nábytku, protože jsou levnější než 

masivní dřevo. Podle odborníků je v některých případech dýha odolnější než masivní 

dřevo. Další výhodou je, že se dýhované desky  "nekroutí" jako desky z masivního dřeva. 

Jelikož se k výrobě dýhy používá velmi kvalitní dřevo (z nekvalitního ani není možné dýhu 

vyrobit) je její výsledný vzhled homogennější. Jestli je to dobře nebo ne, je individuální. 

Někomu více vyhovují přírodní "nekvality" dřeva jako jsou různé vady, suky, praskliny. 

Někdo má zase raději krásný hladký homogenní design bez vad, jakým povrch dýhy 

bezesporu je. Král (2011)  

 
3.3 Druhy dýhy 

 

Pro výrobu dýhy se používají tuzemské, ale i exotické dřeviny. Každý kousek dýhy je 

originální a nenapodobitelný. Nikde se tedy nestane, že by se sešly dvě stejné skříně, 

dveře, stolky. Kresba dřeva a jeho odstíny budou vždy, díky přírodní kresbě, originální. 

Příklady nejpoužívanějších českých dýh: dub, buk, jasan, javor, olše, třešeň, borovice, 

modřín. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5: Nejpoužívanější české dýhy 

Zdroj:vlastní 
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Příklad nejpoužívanějších exotický dýh: wenge, americký ořech, padouk, bubinga, 

zebrano, palisandr, iroko, mahagon a další. 

 

 

 

 

 
 

KOŘENICE - je speciální druh dýhy, kdy se tyto obvykle cca milimetrové vrstvy dýhy 

získávají z nemocného dřeva napadeného parazitem. Na takovém dřevě vzniká 

nádorovitost a pokroucené pletivo tvořící letokruhy. Ty jsou pak na kořenicích svým 

zvláštním vzhledem ceněny. Materiál vznikl tak trochu z touhy lidí po neobvyklosti, po 

něčem novém. Dřevo se střídavě točitým vláknem a mezerami mezi víry ztrácí pevnost a 

jako masivní materiál se k výrobě nábytku nehodí. Používá se k dekorování vrchních 

vrstev dřeva, kde vynikne toto typicky neuspořádané a hutné vlákno. Dýhy z tohoto dřeva 

se kroutí a ohýbají, je nutné je vlhčit a lisovat. Někdy po nalepení na místo prasknou, a tak 

je někteří řemeslní umělci povyšují na zvláštní efekt. Král (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Typy kořenice 

Zdroj:www.fihadyha.cz 

Obrázek 6: Nejpoužívanější exotické dýhy 

Zdroj: vlastní 
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4 FIRMA DANZER BOHEMIA – DÝHÁRNA 
 

Danzer Bohemia-Dýhárna (DBD) je největší dýhárnou v Evropě. Sídlí v Křivenicích u 

Mělníka. Jde o rozsáhlé a moderní zařízení s rodinnou a přátelskou atmosférou odrážející 

závazek společnosti Danzer poskytovat svým zaměstnancům, partnerům a klientům 

pozitivní pracovní prostředí. Členové týmu jsou hrdí na to, že zde pracují, což se projevuje 

na krásných a vysoce kvalitních dřevěných produktech, které vyrábí. Melichová (2018) 

    Firma se specializuje na zpracování dřevní kulatiny, s prodejními a výrobními místy v 

Severní Americe a Evropě, kde nabízí řešení pro dýhy, podlahy, řezivo a další speciální 

dřevěné aplikace. Společnost Danzer Bohemia-Dýhárna vznikla v roce 2002 jako výrobce 

krájené dýhy. 

    V roce 2004 bylo produktové portfolio rozšířeno o výrobu loupané dýhy. V 

roce 2008 zahájila ve stejném zařízení výrobu divize Vinterio zaměřená na nové a 

inovativní dřevěné povrchy. V roce 2012 byla do kapacit zařízení zařazena výroba 

podlahovin. Melichová (2018) 

   V roce 2016 byla do společnosti Danzer Bohemia-Dýhárna začleněna společnost 

Furniertechnik zabývající se produkcí dýhových sesazenek a působící v Raspenavě v 

severních Čechách.  

V současné době firma zaměstnává více než 600 lidí ve dvou lokalitách: v Křivenicích je 

to 550 zaměstnanců a v Raspenavě dalších přibližně 70. Produkty dnes představují 

standardní krájené a loupané dýhy, krájené dřevěné lamely k výrobě podlah, speciální 

dřevěné povrchy Vinterio nebo Linea a dýhové sesazenky. Ročně firma zpracovává až 60 

000 m3 kvalitní dřevní kulatiny na různé produkty, které jsou exportovány do více než 40 

různých zemí. Melichová (2018) 
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4.1 Divize Furniertechnik 

 

Divize Furniertechnik je závodem zabývajícím se výrobou sesazenek z dýhy a nachází se 

na severu České republiky nedaleko města Frýdlant, v Raspenavě. Od září 2016 je součástí 

společnosti Danzer Bohemia-Dýhárna.  Zaměstnanci, kteří zde pracují, se dobře znají, 

navzájem se podporují a sdílí společnou hrdost na to, co dělají. 

    Firma má rozsáhlé zkušenosti s dýhovými sesazenkami. Závod byl postaven v roce 

1994 a od té doby prochází průběžnou modernizací. Obsluhuje zákazníky zejména ze 

střední a severní Evropy a dnes patří k předním výrobcům dýhových sesazenek v zemi. 

Zařízení zaměstnává přibližně 70 lidí a každý měsíc vyrobí zhruba 180 000 m² sesazenek: 

50 % objemu výroby se používá na nábytek, další velká část je určena na výrobu dveří a 

panelů. Portfolio doplňují nábytkové hrany. Danzer (2018) 

    Tato firma je také známá díky flexibilním výrobním kapacitám a schopnosti vyhovět 

zákazníkům s malými objednávkami stejně jako velkým průmyslovým odběratelům, kteří 

potřebují velké objemy. Výhodami tohoto zařízení jsou pro zákazníky špičkové služby, 

které poskytují konzistentní a vysoce kvalitní výrobky. Danzer (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Furniertechnik – Raspenava 

Zdroj: www.danzer.com 
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4.1.1 Výroba sesazenek 

 

Dýha, která se vyrobí v Mělníku se transportuje do Raspenavy, kde se na zakázku dle 

následujícího postupu upraví na sesazenku. Nejprve se dýha musí roztřídit, to probíhá ve 

skaldu dle následujících parametrů: 

Rozměry svazků – délka a šířka – tzv. délkové třídění 

Kvalita a struktura materiálu – tzv. kvalitativní třídění 

Při třídění může docházet i ke kombinaci obou parametrů – firma se vždy řídí 

požadavky zákazníka. 

    Dále se dýha krátí, při krátění se svazky dýhy zkrátí nožem krátících nůžek na délku 

požadovanou zákazníkem s připočítáním technologicky potřebné nadmíry. Následuje 

samování, na této operaci je svazek osamován z obou stran z původní šířky na zákazníkem 

požadovanou šířku. Samování může probíhat na jednonožových nůžkách nebo na 

dvounožcových nůžkách. Danzer (2018) 

 

Další operace je nanášení lepidla a sesazování: 

Nanášení lepidla – připravený svazek je vložen do nanášečky lepidla, kde pomocí dvou 

nanášecích rýhovaných rotujících válců dojde k nanesení lepidla na hrany svazku po jeho 

delší straně. Následně je svazek místěn na dvoupatrový dopravník (potřebný k přípravě 

lepidla pro další zpracování). Takto připravené svazky dýh jsou dle požadavků zákazníka 

na skladbu vkládány  do sesazovacího stroje, kde se teplem a stlačením listů k sobě lepidlo 

aktivuje a vznikne tak tupý spoj – tedy, sesazenka je z rubové i lícové strany stejná. Danzer 

(2018) 
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Sesazování pomocí tavného vlákna – pokud zákazník požaduje sesazení pomocí 

tavného vlákna, vynechává se operace nanášení lepidla a svazky jdou přímo do 

sesazovacího stroje pro sesazování vláknem – Küper. 

 

Poslední operace sesazenek. Při ořezávání jsou tzv. schody zarovnány a okraje jsou 

zpevněny tavným vláknem, které chrání sesazenky při další manipulací. 

Následuje vstupní kontrola a balení. Hotové sesazenky je nutné zabalit dle požadavků 

zákazníka na jednotlivé palety, označit a přidat požadované doklady. Poté jsou palety 

baleny do černé fólie, zapáskovány a expedovány zákazníkovi. Danzer (2018) 

 

 

4.1.2 Zpracování odpadního materiálu 

 

Na popud odpadního materiálu ve firmě Furniertechnik v Raspenavě tato diplomová 

práce vznikla. Během minulých let jsem si pro odpadní dýhu do firmy jezdila a využívala ji 

pro vlastní účely. Při rozhovoru s paní Mgr. Terezou Melichovou jsem se dozvěděla, že 

firma týdně vyprodukuje 4 tuny dýhy, kterou již dále nevyužije na zakázky, ale zpracuje ji 

jako topnou energii v podobě briket. Dále se dýha prodává na otop zaměstnancům a 

veřejnosti. Surovina se tedy nejeví jako odpad, ale je využita pro další zpracování.  

    V malé míře si pro dýhu jezdí domovy důchodců, chráněné dílny, domovy mládeže, 

střední školy apod. Pokud se jedná o větší odběry 10 či 100 kilogramů, vypočítává se 

speciální cena. V malém množství firma poskytuje dýhu zdarma za odvoz. 
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4.1.3 Další využití odpadní dýhy 

 

Dýha by mohla přijít k užitku na půdě Technické univerzity, respektive v ateliéru Karla 

Hubáčka, kde by mohla posloužit jako materiál pro výrobu prototypů, semestrálních prací 

a podobně. Do dýhy se dá poměrně dobře laserovat, což by mohlo být výhodou. Jelikož se 

převážně jedná o sesazenky, které tvoří krásné mapy, daly by se dýhy využít v interiéru 

jako obrazy. Jsou samy o sobě krásné, mohly by tudíž nahradit malovaný obraz, či 

fotografii. 

Firma by se mohla zaměřit na další využití, pomoci drcení a lisování by mohly vzniknout 

nové dřevotřískové desky, které by byly využívány stejně jako OSB desky. Mícháním 

různých druhů dýhy by mohly vznikat zajímavé desény. Jelikož se nepočítá s tím, že by 

firma měla k dispozici drtící a lisovací stroj, náklady na pořízení by nejspíše neřešily 

problém s odpadní dýhou, ale spíše by firmu zatížila dalšími výdaji. Je proto na místě, 

věnovat se spíše méně nákladným možnostem jako je ruční výroba (školy, chráněné dílny 

a podobně). 
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5 FILOZOFIE DÝHY 

V této části diplomové práce se smýšlí nad tím, čím dýha je. Zda je teze “DÝHA 

DÝCHÁ“opravdu pravdivá a co pro mne představuje.   

 

5.1 Dýha a žena 

Základní otázka: Co z odpadní dýhy vyrobit? Není úplně jednoduchá. 

Dýha je materiál, kterému člověk musí nejprve porozumět, než s ním začne tvořit. 

Proto jsem této části práce věnovala nejvíce času. Nejprve jsem přišla na myšlenku, že by 

se z dýhy mohly vyrábět lampy a svítidla z jednoho kusu. Tato myšlenka ale nebyla úplně 

naplňující. Proběhlo několik prototypů, žádný ale nedopadl podle úplných představ.  

Chtělo to vymyslet něco, co bude dýze velmi blízké a bude mít podobné vlastnosti. Něco 

co je stejně pevné a zároveň křehké, ohebné, čisté a přírodní. Jediné dokonalé spojení, 

které mě nadále inspirovalo byla žena. Ženské tělo má s dýhou mnoho společného. 

Křehkost, ohebnost, sílu a také jemnost a čistotu duše. Dále je spojuje přirozenost a krása, 

která se vtiskla do křivek jejich těl.  

 Teď už jen zbývalo najít tu správnou ženu, která má všechny vlastnosti společné 

s dýhou. Dalším krokem této práce bylo nafotit sérii fotografií, které budou vodítkem a 

další inspirací pro tvorbu konkrétního výstupu. 

 

5.2 Vyjádření pomocí fotografie 

 

V současnosti je ve společnosti velmi diskutovaným tématem tělo, ne však ledajaké. 

Tělo, které je zkrocené a ovládnuté. Ženské tělo. Tělo, které je jako jediné považováno za 

krásné a přitažlivé, takové, které splňuje přísná kriteria ideálu krásy. Většina žen se 

takovému ideálu snaží alespoň trochu přiblížit. 
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Existuje univerzální krása lidského těla? Krása, na níž se všichni shodneme? Nebo je 

spíš krása v oku toho, kdo se dívá? Na tuto otázku jednoznačně neznáme odpověď.  

Každému člověku se jeví ideál krásy odlišně. Né vždy se názory shodují a pro každého je 

důležité něco jiného. Někdo více vnímá vnitřní složku člověka, to jaká konkrétní osoba je 

uvnitř, jak smýšlí, jaké má životní priority a vize. Někdo zase více dbá na vizuální vzhled, to 

jak o sebe člověk pečuje, co na sobě nosí a jak se celkově prezentuje.  Pomocí fotografie 

jsem se snažila vyjádřit, jak vnímám ženskou krásu já.  

  Dle mého názoru by žena měla být hlavně sama sebou. Je v pořádku, když jsou záhyby 

ženského těla vidět. Je to zcela přirozené a hlavně to dělá tu pravou ženskost. Přiznanou 

krásu, která se promítává v celé sérii fotografií. Fotografie se zaměřují na 3 typy dívek. Tak 

jako každá žena i tyto jsou od sebe odlišné. Některé vlastnosti je ale spojují k sobě. Krása 

ženského těla, přirozenost a čistota duše.  DINES-COX (1981) 
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Obrázek 9: Inspirace ženou/ Klára 

Zdroj:vlastní 

 

 

5.2.1 Klára 
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Obrázek 10: Inspirace ženou / Klára 2 

Zdroj: vlastní 
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5.2.2 Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Inspirace ženou / Anna 

Zdroj: vlastní 



Liberec 2018  Bc. Dominika Křenková 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Obrázek 12: Inspirace ženou / Anna 2 

Zdroj: vlastní 
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5.2.3 Bára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Inspirace ženou / Bára 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 14: Inspirace ženou / Bára 2 

Zdroj: vlastní 
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6 INSPIRACE V ŘEMESLE 
 

Práce se posouvá do praktické části, kdy jsem přemýšlela nad tím, jak ženu a dýhu 

spojit s historickým řemeslem tak, aby se podtrhly společné vlastnosti jako je křehkost, 

pružnost, přirozenost a síla. Zaujalo mne proto košíkářství, které je jedno z nejstarších 

řemesel. Postup práce je natolik precizní, že se košíky pletou do dnes stejnou technologií. 

Proplétání je zajímavé v tom, že je koš pleten z jednoho kusu materiálu. Dno, stěny i uši 

koše jsou tvořeny vrbovými proutky, ratanem, pedigem čímkoliv pružným. Hotový 

výrobek pak unese několik kilo. Proto se nejčastěji koše využívaly na nošení dříví anebo na 

brambory. 

 

6.1 Košíkářství 

Košíkářství je jedním z nejstarších řemesel na světě a zároveň jedním z mála, které 

v nezměněné formě přetrvává až do současnosti. I když se spektrum používaných 

materiálu v poslední době velmi rozšířilo, jedná se stále o práci, kterou nelze zcela 

zmechanizovat a kterou si bez tradičních postupů nedokážeme ani představit. Dnes se 

s košíky můžeme setkat jak v muzejních sbírkách, tak v moderních interiérech. 

V některých případech ztrácejí svojí funkční vlastnost a stávají se uměleckými objekty. 

Prostá krása tohoto neobyčejného řemesla je uznávaná i v dnešní době. Marková (2005) 

 

 

6.1.1 Historie 

Odhadnout vznik košíkářství jako plnohodnotného řemesla je velmi obtížné. V tomto 

oboru se totiž používají přírodní materiály (obilí, dřevo, tráva), které podléhají 

přirozenému rozkladu. Vznik tohoto řemesla před mnoha tisíci lety tak můžeme spíše jen 
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odhadovat. Existují však archeologické nálezy staré 10 000 let, které starobylost tohoto 

řemesla jednoznačně potvrzují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starověký Egypt měl podle historiků a archeologů opravdu rozvinuté řemeslo 

košíkářství. Výpovědní hodnota je navíc vcelku cenná a přesná, jelikož jsou nálezy 

dochovány v poměrně přijatelném stavu. Nejpoužívanějším materiálem pro pletení košíků 

byly tehdy palmové listy, ale také rákosy či jiné traviny. 

Již v té době se používaly poměrně sofistikované metody pletení košíků, např. spirálová 

technika. Tu známe i z dnešní doby, kdy se touto metodou pletou ošatky. Pokud se 

přesuneme o pár set let dopředu, ale stále setrváme v Egyptě ve starověku, z nálezů 

zjišťujeme, že již tehdy byly známé metody dnešního košíkářství. Na mysli máme koše 

se systémem žeber a oplétacích prutů. Marková (2005) 

Košíkářské řemeslo má bohatou historii na všech místech světa, vývoj však probíhal 

různě, stejně jako metody a použité materiály. Na americkém kontinentu jsou obzvláště 

pozoruhodné indiánské koše, které se však až na výjimky nedochovaly. Hovořit o historii 

Obrázek 15: Technika pletení košů 

Zdroj: sites.google.com/site/kosikarimelnik 
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košíkářství v Americe je velmi složité, jelikož se techniky, materiály i vzory lišily kmen od 

kmene. Marková (2005) 

 

6.1.2 Košíkářství v českých zemích 

 

I Evropa se pyšní bohatou historií košíkářství. Použití materiálů je velmi rozmanité, 

např. severské země používaly od pradávna břízu, jižní evropské země zase různé traviny. 

Podrobně popisovat košíkářství v jednotlivých evropských zemích by bylo zdlouhavé, 

proto se rovnou přesuneme přímo k našemu území a zaměříme se na košíkářství v 

českých zemích. Nejstarším dochovaným košíkářským předmětem z našeho území 

jsou zbytky rybářské vrše na odchyt ryb. Nalezeny byly v Mikulčicích a spadají do období 

Velké Moravy. Je tak zřejmé, že pletení košíků sloužilo pro vyrábění nejrůznějších 

pomůcek, především právě v oblasti rybolovu a lovu či odchytu obecně. Šenfeldová (1995) 

Chceme-li však hovořit o řemeslu v pravém slova smyslu, musíme se přesunout až do 

19. století, kde u nás bylo košíkářství na opravdovém vrcholu. Košíkáři museli být vyučení 

řemeslníci, pletení košíků bylo tehdy velmi žádané, až módní. Kromě funkčního účelu 

plnily košíky funkci estetickou, velký zájem byl o zdobené košíky s nejrůznějšími 

dekoracemi i malbami. Košíky se tehdy často používaly na nákupy na trzích. Šenfeldová 

(1995) 

Vzhledem k českému košíkářství je také třeba zmínit německý vliv. V Německu je a bylo 

košíkářské řemeslo na opravdu vysoké úrovni a některé německé vlivy se objevily i u nás. 

Patrné byly především v Litoměřicích a okolí, často zmiňovaným exkluzivním výrobkem je 

nákupní koš potažený kůží a zdobený pavím perem. Historie českého košíkářství je 

vskutku rozsáhlá a zajímavá. Na českém územi je hned několik muzeí, které se tomuto 

fenoménu věnují například muzeum v Čelakovicích nebo Morkovicích. Šenfeldová (1995) 
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6.1.3 Materiály dnes a dříve 

 

Ačkoliv je košíkářství řemeslem, které je neoddělitelné s ruční výrobou, stále častěji se 

v dnešní době setkáváme s výrobou průmyslovou. Takové koše jsou výrazně levnější, s 

řemeslem v pravém slova smyslu však nemají nic společného. Košíkářství je pro mnohé v 

dnešní době spíše koníčkem než řemeslem jako takovým. Naprosto byly setřeny hranice 

mezi kontinenty, a tak i na našem území dnes používáme běžně materiály, o kterých se 

dříve prakticky ani nevědělo. To je hlavní rozdíl mezi dobou minulou a dnešní. Zatímco v 

minulosti používali čeští košíkáři osvědčené materiály – dřevo, loubky, vrbové proutí a 

další dřeviny nebo také kůru či kořínky jehličnanů, dnes můžeme plést z čehokoliv. Je pak 

podstatný rozdíl v tom, zdali dnešní košíkář plete košíky v duchu historie a původní české 

tradice, nebo zkouší i jiné techniky z různých koutů světa. Šenfeldová (1995) 

V druhém případě se kromě výše zmíněných tradičních materiálů pro pletení košíků 

používá také bambus, ratan, pedik, orobinec a další. Tyto materiály však slouží především 

pro pletení dekorativních košíků. Koše na houby, ovoce či zeleninu se i dnes vyrábí 

tradičními postupy z tradičních materiálů. Možná přibyly nové techniky a materiály, 

základ však zůstal stejný. Košíkářství je však jako řemeslo neodmyslitelně spojené s ruční 

výrobou, a tak pevně věřím, že se současné snahy o zautomatizování a zmechanizování 

výroby příliš neujmou, nebo alespoň budou chápány vždy jako něco podřadnějšího. 

Šenfeldová(1995) 

 

6.1.4 Technika proplétání 

 

Nejprve je třeba vytvořit „sluníčko“. K tomu bude potřeba 6 prutů. 3 pruty se 

uprostřed naříznou tak, aby se vytvořeným řezem mohly prostrčit zbylé 3 pruty. Aby se 

jednotlivé pruty nepohybovaly, je třeba je správně zafixovat. Toho docílíme 2 dalšími 

malými pruty, které zabodnou do řezu (každý z jedné strany) a všech šest prutů postupně 

obtočíme tak, až se nám kolem středu vytvoří krásný čtverec v několika řadách. Nyní 
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můžeme jednotlivé pruty rozdělit a vytvořit tak paprsky. Ve výsledku musí základ vypadat 

jako slunce. Marková (2005) 

Tyto paprsky je třeba oplétat pomocí dvou prutů s překřížením, přičemž je třeba dbát 

na ideální rozestupy, utahování a směr. Pruty lze jednoduše nastavovat. Marková (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když je dno koše či košíku hotové, přistupuje se k samotnému pletení stěny, které se 

provádí jinou technikou. V první řadě je třeba vytvořit jakousi klícku, a to tak, že další 

jednotlivé pruty se zastrčí z obou stran kolem paprsků dna. Po zastrčení se nahoře sváže 

provázkem, aby bylo jejich oplétání co nejjednodušší. 

Oplétat lze dvěma, třemi i čtyřmi pruty. Oplétání třemi pruty: Do jednotlivých osnov se 

zasunou tři pruty se špičkou vedle sebe. Krajní prut se vede přes vedlejší dva zasunuté a 

vnitřní stranou se obtočí až vedle dalšího, volného. Opatrně se zalomí, tím se docílí toho, 

že budou opět tři pruty k oplétání vedle sebe. Nyní se uchopí druhý prut, který se nyní 

nachází nejvíce na kraji, opět se přeskočí dva zastrčené pruty a oplete se až třetí, volnou 

osu. Tak se může pokračovat do doby, než bude celá stěn pletená. Existují i  pokročilejší 

techniky pletení košíků, od výpletu plátnovou vazbou přes křížkování či sloupkování. 

Marková (2005) 

Obrázek 16: Pletení dna košíku 

Zdroj: časopis Venkov & styl.Foto: Petr Karšulín  
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7 REALIZACE 
 

Následující kapitola se zabývá realizací prototypů až po výsledné objekty a produkty. 

V prvním semestru jsem se soustředila na výrobu dýhového osvětlení z jednoho kusu 

dýhy. Jednalo se především o stínidla na lampy. Snažila jsem se využít techniky proplétání, 

jak jsem se již inspirovala v řemesle košíkářství.  Lampy ale nebyly poněkud naplňující a 

měla jsem pocit, že z tak krásného materiálu, jako je dýha, dokážu vymyslet něco více 

nápaditého.  

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Pletení stěn košíku 

Zdroj: časopis Venkov & styl.Foto: Petr Karšulín  
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Po konzultaci s panem Samanem Saffarianem jsem došla k rozhodnutí, že se ženou 

budu inspirovat doslova a vyrobím z dýhy ženské torzo, které bude sloužit jako objekt a 

osvětlení v jednom. Abych takové torzo vyrobila, musela jsem v dýhárně vybrat  hodící se 

dýhy větších rozměrů. Nebyl to lehký úkol, zbytky dýh jsou většinou v malých rozměrech. 

Nakonec se mi podařilo najít sesazenky březové dýhy, které odpovídaly požadavkům na 

výrobu. 

 

7.1 Výroba formy 

 

 Aby dýhové tělo bylo nejvíce přesné, bylo zapotřebí vymyslet formu, podle které se 

tělo vytvořilo. Inspirací se mi proto stala technika po domácku vyrobené krejčovské 

panny, kdy se dotyčný člověk, podle kterého se forma tvořila, oblékl do přiléhavého trika, 

či kalhot a omotal se pevnou lepící páskou. Po omotání zvolené části těla se omotaný 

materiál na zadní části roztřihl tak, aby se dal z těla sundat. Nastřihlá část se poté zalepila 

a forma se mohla plnit papírovými novinami, nebo čímkoliv jiným – vhodným k vyplnění. 

K dosažení potřebných ženských tvarů bylo potřeba mnoho výplňového materiálu. Forma 

se po naplnění uzavřela a přelepila lepící páskou tak, aby se otvor dal znovu otevřít. Takto 

připravená forma se již mohla dále využít pro výrobu dýhového těla. 

Obrázek 18: Tvorba dýhového osvětlení 

Zdroj: vlastní 
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7.2 Dýhové torzo 

 

K výrobě dýhového torza bylo zapotřebí obstarat 1cm dlouhé dýhové plátky, které se 

většinou stříhaly z dlouhých odpadních sesazenek. Materiál bylo velmi důležité vybrat 

správně. Né všechny odpadní dýhy se na tuto prácí hodily. Některé dýhy se častěji lámaly, 

některým zase chyběla potřebná pružnost a barevnost. Jelikož se jedná o výrobky, které 

budou plnit interiér designového obchodu, bylo na místě vybírat z materiálů, které se 

barevně hodily. Zvolila jsem tedy 3 druhy dýhy: jasanovou, bukovou a březovou. Všechny 

mají jemnou texturu a světlé odstíny. V Raspenavě se zpracovávají i cizokrajné dýhy, já 

jsem však pro svojí práci zvolila dýhy české. 

     Dýhové proužky se na pár minut vložily do horké vody, aby byly pružnější a dalo se 

s nimi dobře manipulovat. Poté se dýha připevnila na formu a pomocí dřevěného kolíku 

se zajistila. Tímto způsobem se vyrobilo celé torzo, které se na pár hodin nechalo 

Obrázek 19: Postup výroby krejčovské panny 

Zdroj: https://www.cesky-prumysl.cz 
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proschnout a až poté se mohlo v potřebných částech přilepit. Na spoje jsem použila 

epoxidovou pryskyřici vhodnou pro práci s dýhou. Torzo se nelepilo celé, díky proplétání 

se některé dýhové proužky zajistily samy a nepotřebovaly připevnit lepidlem. 

 

7.3 Prototypy 

 

První dýhové prototypy byly inspirovány fotografiemi Kláry. Vznikly tak dýhové části 

těla, které mne z fotografií nejvíce zaujaly. Soustředila jsem se především na siluetu, 

záhyby, tvar, křehkost ohybnost těla, přirozenost …vše co dělá ženu ženou. 

Obrázek 20: Prototypy dýhového torza 

Zdroj: vlastní 
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8 INTERIÉR 
 

Když dýhové torza vznikaly, přemýšlela jsem, jaké další uplatnění bych pro ně mohla 

najít.  Nechtěla jsem, aby to byly pouze objekty, které by někdo obdivoval v galérii. Chtěla 

jsem, aby byly maximálně využity a sloužily tak i nějakému účelu. Bylo proto potřeba najít 

ten správný interiér. Svoje místo si dýhové těla našly v designovém obchodě Hrst. Pro 

tento prostor byly zhotoveny 3 dýhové těla, která si našla své využití. 

 
 

8.1 Designový obchod HRST 

 

Obchod se nachází v centru Liberce v Moskevské ulici ve dvoře. Sice je otevřen teprve 

od února, své zákazníky si už dokázal získat. Obchod je z části šicí dílna a z části prodejní 

prostor. Prostory si pronajaly 3 holky, které mají vlastní značky. Lucie Starostová alias 

Anuk se věnuje šití dámských, minimalistických oděvů a Michaela a Dominika (já) se 

věnujeme bytovému designu pod značkou Tochceš. Spojily jsme síly a vytvořily tak místo, 

kde se konají různé workshopy, promítání studentských filmů, grilování, koncerty a 

podobně. Nechceme, aby Hrst byla jen obyčejný ochod. Chceme, aby sem lidé chodili rádi 

a často se i vraceli. Aby s nám trávili volný čas, učili se novým věcem a podpořili tak dění 

v Liberci. Snažíme se podporovat lokální tvůrce, proto v Hrsti můžete najít výrobky z ruční 

papírny Papyrea ze Zdislavi, přírodní kosmetiku a mýdla z hejnické Herbalky, tisky Jakuba 

Tkáče, výrobky ze lnu JEN LEN z Kamenického Šenova, sirupy a marmelády Bilerbin a nebo 

šperky Alžběty Skalické, studující na TUL. 
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8.1.1 Koncept 

 

Myšlenka otevřít si vlastní designový obchod přišla sama. Všechny tři, co obchod 

vlastníme šijeme, proto jsme v Liberci hledaly pro naše značky prostor, kde můžeme 

tvořit. Místo jsme našly, nájem v centru Liberce není vůbec malý, proto jsme se rozhodly, 

že podpoříme české umělce, z půlky prostoru uděláme prodejní místo a z druhé šicí 

ateliér. Značky, které v obchodě máme vybíráme velmi pečlivě. Měly by mít stejný anebo 

podobný koncept jako my. Výrobky by měly být vyrobeny šetrně k životnímu prostředí a 

nejlépe z přírodních materiálů, dále by měly podporovat české řemeslo a čerpat 

z lokálních surovin. Podporujeme značky: Poleno, Liška Mazaná, Playbag, Pohana, Yo_soy, 

Blindberry, Papyrea, JEN LEN, Tochceš, Anuk, Papelote,Herbalka, Bilerbin atd. 

    Vybavení obchodu je laděno do světlého většinou březového dřeva. Prostor se dělí 

na dvě části. Na prodejní část a šicí ateliér. Prodejní část je doplněna o dřevěné rámy, 

police, pult a stolek. Nad stolem visí větev, která je doplněna o 5 žárovek a slouží jako 

osvětlení místnosti. Veškerý nábytek v prodejní části slouží k prezentaci značek. 

Ateliérovou část z větší půlky tvoří velký stříhací stůl, poté šicí stroje, kabinka na 

vyzkoušení oblečení a zákoutí s posezením, kde si zákazníci můžou posedět u kávy či čaje. 

Veškerý nábytek navrhl a vyrobil náš dobrý kamarád architekt Štěpán Kadlec.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Designový obchod Hrst / Zdroj: vlastní 
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9 VÝSLEDNÝ PRODUKT 
 

Dýhová těla, která pro tuto práci vznikla, se stala součástí designového obchodu Hrst. 

V této kapitole bude podrobně popsáno, jakým způsobem těla vznikala a k jakému účelu 

byla stvořena. Jedná se o dýhovou figurínu, která byla vyměněna za plastovou, dále torzo, 

které slouží jako držák na batohy, nebo šperky a v neposlední řadě levitující objekt, který 

může a nemusí sloužit jako osvětlení ateliérové části. 

 

9.1 Dýhové torzo 

 

Jelikož se prototypy osvědčily, vzniklo toto torzo stejným pracovním postupem. 

Nastříhané jasanové proužky se nejprve napařily anebo smočily v horké vodě, poté se 

připevnily na formu do požadovaného tvaru a pomocí dřevěných kolíků se proužky 

zajistily. Proužky byly na formu připevňovány systematicky, dle určitého řádu. Dýhové 

torzo se nechalo několik hodin proschnout a poté se proužky lepily k sobě - pomocí 

epoxidové pryskyřice. Forma se ve spodní části nastřihla, aby se z ní daly vyjmout výplně a 

mohla se tak zmenšit do požadovaného tvaru. Pak už jen zbývalo formu z torza vytáhnout. 

Výsledný produkt nemá ukončen trup, ruce ani krk jelikož se jedná o náznak dalšího 

pokračování těla. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Zhotovení dýhového torza 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 22: Dýhové torzo jako držák na prodejní zboží 

Zdroj: vlastní 
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9.2 Dýhová figurína 

 

Figurína je v obchodech velmi potřebná. Lidé si pak mohou lépe představit, jak 

oblečení na těle vypadá. Proto ve většině obchodech můžeme figuríny vidět ve výloze. 

Měly by tak lépe přilákat zákazníky. Nápad vymyslet dýhovou figurínu byl trochu výzva. 

Zkušenosti s torzem jsem již měla, proto jsem se rozhodla, že se pokusím o celkové 

zhotovení těla. Postup byl podobný, lišil se pouze v tom, že se vyrobily dvě formy. Jedna 

na horní část těla do půl pasu a druhá od pasu dolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Tvorba dýhové figuríny/ forma 

Zdroj:vlastní 

Obrázek 25: Tvorba dýhové figuríny / torzo 

Zdroj: vlastní 
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 Obrázek 26: Dýhová figurína v designovém obchodě Hrst 

Zdroj:vlastní 
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9.3 Levitující dýhový objekt / osvětlení 

 

Objekt je vytvořen z šesti na sebe navazujících částí, které jsou opatřeny LED světelným 

řetězem na baterie. Proto objekt může sloužit jako dekorace, nebo osvětlení. Postup 

práce byl podobný jako u zhotovení torza a figuríny s tím, že se konce části těla 

neprodlužovaly, ale naopak zaoblovaly. Takže se mezi jednotlivými částmi těla vytvořil 

plynulý přechod. Torzo je zavěšeno na tenkém vlasci, proto se zdá, že ve vzduchu levituje.  

 

Obrázek 27: Levitující dýhový objekt 

Zdroj:vlastní 



Liberec 2018  Bc. Dominika Křenková 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Levitující dýhový objekt v obchodě Hrst 

Zdroj:vlastní 
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9.4 Propagační materiál  

Nedílnou součásti propagace jsou vizitky a cedule. Obchod je sice v centru Liberce, je 

ale trochu schovaný ve dvoře. Proto bylo na místě vytvořit propagační materiál, který 

z hlavní ulice naláká zákazníky do dvorku. Jedná se především o venkovní propagaci, která 

musí odolávat povětrnostním podmínkám. Bylo tedy vhodné zvolit místo dýhy překližku, 

do které se vylaserovalo logo obchodu a zafixovala se vodoodpudivým nátěrem. Jedna 

cedule visí přímo na Moskevské ulici, druhá je připevněná nad vchodem do obchodu. 

Dalším propagačním materiálem se staly vizitky. Opět pomocí laseru, který jsem 

využívala v chráněné dílně v České Lípě, jsem vytvořila logo a adresu obchodu. Vizitky jsou 

vyroben ze světlé jasanové, břízové a smrkové dýhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 29: Propagační materiál / vizitky 

Zdroj: vlastní 
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9.5 Dýhové desky 

 

Dýhy jsme měla ke spotřebě opravdu hodně, proto jsem se rozhodla, že si vyrobím i 

desky této diplomové práce. Potřebné byly pouze pláty, který byly větší než rozměr A4. 

Zvolená dýha se podlepila lepící mřížkou, přiložil se slisovaný tvrdý papír o vyšší gramáži, 

aby se desky neprohýbaly a držely tvar. Lepidlo by dýhu nejspíše zvlnilo, muselo by se 

zvolit kvalitnější bez přidání vody. Já jsem ale měla k dispozici sublimační stroj, díky 

kterému se vrstvy dýhy, lepící mřížky, papíru a opět dýhy krásně spojily. Sublimace 

probíhala ve vysokých teplotách kolem 140 °C. Nápomocná mi byla pani Martina 

Bogarová, která má se sublimací a laserem letité zkušenosti. Na závěr se desky vložily do 

svěrače a nechaly se hodinu vychladnout. Kdyby se tak neučinilo, bylo by zde riziko, že by 

se dýha kroutila. Do výsledných desek se pak vylaserovaly dírky na kroužkovou vazbu a 

text diplomové práce.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 31: Desky diplomové práce 

Zdroj: vlastní 
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10 ZÁVĚR 
 

Od samého počátku této práce jsem se snažila vytvořit práci, která by alespoň malým 

krokem dokázala využít odpadní dýhu jiným způsobem, než pouhým slisováním a 

spálením.  Snažila jsem se pochopit použitý materiál, najít mu smysluplné využití a 

maximálně čerpat ze svých zmíněných inspirací. Analogové fotografie mi pomohly 

porozumět vlastnostem ženského těla tak, abych mohla najít návaznosti s dýhou. 

Košíkářství mne zase v práci posunulo o něco dopředu, díky technice proplétání. Dýhová 

torza tak docílila systematičnosti a jakémusi řádu. Díky zastaralé technice výroby 

krejčovské panny jsem mohla vyrobit potřebnou formu a následně dýhové torzo.  

Tento úkol nebyl lehký. Dýha se všelijak kroutila a praskala. První prototypy byly 

zdlouhavé a letěly rovnou do koše. Celkovou píli a zkoumáním materiálu jsem však přišla 

na způsob, jak dýhové torzo vyrobit. Jak se k materiálu zachovat, aby se z něj dalo vytěžit 

maximum a aby plnil funkční stránku, čili být pevný, ale na pohled křehký.  

Nejtěžší části této práce bylo napařování dýhy a celková časová náročnost. Torzo se 

muselo nechat proschnout a až posléze se dalo lepit. Jeden hotový kus i s výrobou formy 

trval tak 7 dní výroby. Bylo tedy nutné, vymezit si více času na praktickou část této práce.  

Dle mého úsudku si dovolím říci, že se práce podařila. Odpadní dýha byla využitá 

k jiným účelům než doposud. Stala se z ní velmi vkusná- recyklovaná dekorace v podobě 

levitujícího torza, dýhového držáků či figuríny. Své využití si našla v designovém obchodě 

Hrst, na který navázala svojí křehkostí, čistotou a přirozeností. Obchod je vybaven světlým 

dřevem, musel se tudíž respektovat druh použitého materiálu. Další využití se projevilo na 

propagačním materiálu v podobě vizitek a závěsných cedulí, které by měly více upoutat 

zákazníky a podpořit tak jejich zvědavost jít se do obchodu podívat. 

Po zkušenostech s tímto materiálem si dovoluji tvrdit, že by se dýha dala přirovnat 

k lidské kůži, která dýchá. Poslední využití se vtisklo na desky této diplomové práce. 
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