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Anotace  

Tato práce s názvem Šiju, pletu, háčkuju, vyrábím, … zkrátka tvořím!... byla zpracována 

jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, 

Norská 2633. 

Práce je zaměřena na výrobu dřevěné misky zvané Okřín. Tyto misky byly dříve 

součástí skoro všech domácností, protože keramika byla drahá a dřevo bylo lépe 

dostupné. 
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Úvod 

Rozhodne-li se hospodyňka sama chléb péci, jest jí krom dobré peci chlebné, lopatou 

chlební, pometlem a hřeblem opatřené i patřičného nádobí chlebového sobě zaopatřiti. 

Tu především jí dobrého okřínu zadělávacího neb díže a kopisti třeba, z lípového dřeva 

obé zrobeno by býti mělo. (z knihy „Rady všeliké, domu, hospodaření i jinému činění 

domácímu dobře prospívající“) 

Absolventskou práci na téma Šiju, pletu, háčkuju, vyrábím, … zkrátka tvořím!… se 

zaměřením na výrobu dřevěné misky zvané Okřín jsem si zvolila proto, že ráda 

vyřezávám a půjdu na střední školu řezbářskou. Při výrobě misky si procvičím práci s 

dláty, přijdu na jiné myšlenky.  

Ovšem díky této práci jsem zjistila o výrobě misky vše včetně povrchových úprav a 

moření dřeva. 

Při tvorbě této práce jsem postupovala tak, že jsem vyrobila část misky a napsala 

přesný postup. To doplnily fotografie průběhu celé výroby misky. nakonec jsem misku 

povrchově upravila. 
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1 Příprava k práci 

Potřeby: Pracovní stůl/deska 

     Upínací svěrka 

     Dřevěný polotovar 

     Dláta + palička 

     cca 4 hodiny času 

Pracovní deska funguje jako jednoduchý svěrák. 

Má jednu pevnou (1) a jednu pohyblivou čelist 

(2), dvě přítlačné matky (3) a excentrickou 

utahovací páku (4). Celá deska je připevněna na 

jakýkoli běžný stůl pomocí dvou svěrek. V 

základní poloze je polotovar upevněn tak, aby 

jeho „léta“ běžela rovnoběžně s delší stranou. 

 

 

Na obrázku je polotovar misky, který má 

na přední straně dva nářezy. Jeden 

rovnoběžně s léty a druhý je na léta 

kolmý. Nářezy značí hloubku misky, 

kterou se při otesávání na hrubo nemá 

překročit, mohlo by totiž dojít k proražení 

misky. 

 

Polotovar položím tak aby léta byly 

rovnoběžné s delší stranou desky, a 

utáhnu excentrickou pákou. Poté 

přitáhnu přítlačnými matkami 
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2 Vnitřní strana 

Nejprve je nutné udělat vnitřní stranu, protože po zpracování vnější strany není možné 

polotovar bezpečně upnout 

2.1. Zpracování na hrubo 

Při zpracování na hrubo je nutné dláto přisekávat 

paličkou. Aby dláto neodskakovalo, anebo nesekalo 

kolmo přes vlákna je nutné dodržet správný úhel. 

Ten je mezi 45-50o. 

 

Vnitřní strana misky se začíná vybírat na jedné 

polovině postupným odsekáváním. Nejprve 4-5 cm 

od vnitřního nářezu a poté postupně až k okraji 

misky. Údery paličkou musí být rychlé, svižné a 

krátké (při velkých silných úderech se dláto špatně 

drží a odskakuje. 

 

Dláto se zasekává jen tak, že rohy jsou vidět. Dřevo 

se jinak štípe a dláto zbytečně 

tupí. 

Při vysekávání první poloviny 

misky se může dosekávat do 

nezpracované poloviny. 

 

Miska se vybírá kousek od okraje misky, a tak aby 

nebyl překročen nářez naznačující dno misky  
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Poté se miska otočí a začne se stejně vysekávat 

z druhé strany. Je to složitější, protože se musí 

dávat pozor, aby nebyla dosekáváním dláta 

poškozená již vybraná strana misky. Proto se musí 

pracovat převážně lehkými, krátkými a citlivými 

údery. 

 

 

Takto vypadá nahrubo vybraná miska, 

jsou vidět vnitřní zářezy které se odstraní 

dočišťováním. 

 

 

 

 

2.2. Dočišťování vnitřní strany 

Dlátem se odřezává postupně od okrajů misky do středu. Dláto se nasadí k okraji misky 

pod úhlem méně než kolmém a postupný přisekáváním se dostává dláto hlouběji do 

misky, při tom se zmenšuje úhel mezi miskou 

a dlátem. Odsekávají se slabé hobliny.  

 

Vnitřní strana misky by již měla mít finální 

tvar a plynulou křivku. Proto se začne 

pracovat jen z ruky. Levou rukou se uchopí 

čepel tak aby zůstávaly 3-4cm 

od ostří, pravá ruka se položí 

na vrchol rukojeti a prsty se 

sevře.  
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I nyní se při řezání postupně mění úhel dláta. Dláto se 

nasadí na kraj misky tak aby tříska nebyla moc silná. 

Poté se zatlačí na dláto a postupně se odřezává tříska. 

Po proniknutí dláta do dřeva již není nutná taková síla 

jako na samotné proniknutí 

dřevem. Miska se vybírá 

dokola od okrajů misky ke 

středu. Při tomto dočišťování 

se musí odstranit 

zářezy. 

Takto vypadá již vybraná miska, bez záseků, zátrhů, 

nepravidelného zpracování a jiných nedodělaných 

částí. 

 

 

 

3 Vnější strana 

Je-li vnitřní strana misky vážně hotová tak se miska ve svěráku otočí a pevně uchopí 

3.1. Zpracování na hrubo 

Miska se upevní tak aby léta směřovali od 

vás (kolmo na okraj stolu). Začne se 

osekávat vnější strana misky. Seká se 

směrem od sebe přisekáváním paličkou. 

Odsekává se postupně po několika řadách. 

Miska se odseká od nakresleného dna k čáře 

nakreslené na boku. 

 

Po odsekání jedné strany se miska otočí o 

180o a stejně se odseká i druhá část misky. 

Při odsekávání těchto částí nehrozí skoro 

žádné odlamování na rozdíl od odsekávání 

dalších dvou čtvrtin. 
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Dláto se nasadí na vrchní stranu misky         

a odsekává se směrem šikmo dolů přes léta 

 

 

 

 

 

 

Poté se miska otočí, a to samé se udělá na 

druhé straně 

 

při odsekávání těchto částí se musí 

opatrně, protože se tam dřevo často a 

lehce štípe, a to by mohlo misku 

značně poškodit. 

 

 

 

3.2. Dočišťování vnější strany 

 

Je-li miska nahrubo osekaná, 

začne se dočišťovat. Dláto se 

chytí do rukou a začnou se 

odřezávat malé třísky a zahladí 

se veškeré nerovnosti. Pokud je 

celá miska opracovaná tak se 

vezme jemný smirkový papír a 

obrousí se hrany. To je důležité, 

aby na misce 

nezůstaly zbytky 

tužky. 
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4 Povrchová úprava misky 

Je-li miska hotová měla by se povrchově upravit. Miska se může nabarvit průmyslovým 

mořidlem a poté buď naolejovat, nebo navoskovat.  

4.1 Moření 

miska se může nabarvit mořidlem. U mořidel je velké množství 

barev, takže je z čeho vybírat. Naleje se mořidlo do misky a 

začne se nanášet štětcem. Protože se mořidlo rychle vsakuje do 

dřeva je dobré ho nanášet rychle a rovnoměrně jinak se vytvoří 

mapičky. Také je nutné počítat s tím, že dřevo saje jinak po 

vláknech a proti vláknům, a proto se musí množství mořidla 

přizpůsobit. 

 

 

4.2 Voskování  

Vosk na dřevo se dá buď koupit nebo vyrobit. Klasicky 

pevný včelí vosk se naláme na menší kousky a dá se třeba 

do sklenice od okurek. Zaleje se technickým benzínem a 

nějakou dobu se nechá zavřený. Technický benzín vosk 

rozpustí na kapalnou podobu. Štětcem naneseme 

rovnoměrnou vrstvu vosku a necháme zaschnout. (Na 

vzduchu technický benzín vyprchá a na misce zbyde pouze 

vrstva vosku.) Potom se miska musí vyleštit (na to je 

nejlepší flanelový hadřík, protože nepouští vlákna). Že je 

miska vyleštěná se pozná, protože se leskne. 

S kupovaným voskem se postupuje stejně. 

Navoskovaná misky by se neměla moc namáčet, vosk totiž 

může zšednout, a to by nevypadalo hezky. Jednou za čas 

se musí miska přeleštit nebo celá převoskovat. 

 

 

4.3 Olejování 

Miska lze také jednoduše naolejovat (olej nesmí žluknout). Do misky se 

nalije trocha oleje a rukou se začne roztírat po povrchu misky, a poté se 

pouze miska nechá oschnout. Tuto úpravu lze opakovat pravidelně. 



- 10 - 

 

5 Něco o okřínu: 

Jedná se kruhovou nebo oválnou nádobu. 

Mezi nejčastěji používané materiály k výrobě okřínů patří dřevo z modřínu, lípy nebo 

olše. V historii se tato nádoba hojně využívala například při kynutí chlebového těsta. 

Dnes může posloužit jako dřevěná mísa na ovoce, ořechy, salát atd. 

Dřevěná mísa vynikne ještě více, pokud je doplněna nápaditě propracovaným 

dřevěným příborem. 
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Závěr:  

Mohla bych vám zde vypisovat, co vše mi tato práce přinesla, ale po pravdě, komu 

z vás by se to chtělo ještě číst? Vše důležité, co jsem chtěla zmínit jsem již napsala, a 

tak vám děkuji za ochotu si mou práci přečíst a zde máte nakonec něco z minulosti: 

„Tuto jest okřín s polévkou,“ ukazovala domácí paní. „Však naliju ti raději sama.“ 

(Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století) 
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