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„Svět diamantů mne 
vždycky přitahoval, 
budoucnost ale podle 
mého názoru mají 
hlavně ty pěstované 
v laboratoři,“ říká 
Gabriela Dědičová, 
zakladatelka společnosti 
Tiami
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 ¼ Původní profesí jste rehabili-
tační pracovnice. Jak jste se od 
svalů a úponů dostala k diaman-
tům?

Ve zdravotnictví jsem praco-
vala asi 10 let. Hlavně v zahra-
ničí – Austrálie, Nový Zéland, 
Irsko. Odjela jsem hned po vy-
soké škole. Protože mé vzdělá-
ní mi nebylo uznáno, pracovala 
jsem tam pouze na nižších zdra-
votnických pozicích. To mi ča-
sem začalo vadit a  táhlo mě to 
domů. Po návratu mi byla před-
stavena česká firma zaměřená na 
investiční diamanty a diamanto-
vé šperky. Byla jsem prací pro ni 
nadšená, ale brzy jsem zjistila, 
že mi systém prodeje nevyho-
vuje, a odešla jsem. Odjela jsem 
do Antverp a  hledala své první 
dodavatele. Přes těžké začátky 
jsem navázala spolupráci s  jed-
nou rodinnou firmou. Naše přá-
telství trvá doteď. 

 ¼ Dnes se ale nezabýváte těže-
nými, ale pouze tzv. lab-grown 
diamanty. Jaký je rozdíl mezi ka-
meny vytěženými někde v Africe 
a  těmi vypěstovanými v  labora-
toři?

Pokud se zaměříme na che-
mické, fyzikální i optické vlast-
nosti obou drahokamů, rozdíl 
nenajdeme. Ani odborníci to 
bez speciálních přístrojů ne-
dokážou. Výrazný je ale rozdíl 
v  dopadu na životní prostředí. 
Lab-grown diamanty vznikají 
v  laboratoři. Kvůli jejich těžbě 
se nemusel změnit ekosystém 
tamní krajiny. Při jejich výrobě 
je dvojnásobně nižší spotřeba 
energie, sedminásobně nižší 
spotřeba vody a mnohonásobně 
nižší uhlíková stopa. Labora-

vědomí z méně než 10 % na 60 %  
v roce 2019. Není to jen tím, že 
jejich cena je 30 % nižší a  zá-
kazník může za své peníze získat 
daleko větší a zářivější diamant, 
než by si mohl dovolit při volbě 
těžených diamantů. Určitě tomu 
napomáhají i celebrity, jako jsou 
vévodkyně ze Sussexu Meghan 
Markle nebo hollywoodská 
hvězda Leonardo DiCaprio, 
který část svých peněz věnoval 
výzkumu laboratorních diaman-
tů. I  u  nás máme několik zná-
mých tváří, které dávají přednost  
lab-grown diamantům. Za 
všechny mohu zmínit například 
naši tenistku Barboru Strýcovou 
nebo herečku Ivu Jirešovou. 

 ¼ Myslíte, že podobně jako umělé 
kožešiny v  šatnících téměř na-
hradily ty pravé, dojde k podob-
nému vývoji v případě diamantů?

Dá se to předpokládat. Skvělé 
je, že si zákazník může vybrat. 
Když zvolí laboratorní diaman-
ty, nemusí mít výčitky svědomí, 
že za jejich třpytem je lidské utr-
pení, zničená příroda, znečiště-
ná voda i ovzduší. ■

LIDÉ & BYZNYS

UDRŽITELNÝ LUXUS
Která žena by nejihla při pohledu na třpytivé, 
v desítkách plošek zářící diamanty? Gabriela 

Dědičová to nemá jinak. Zakladatelka první české 
šperkařské firmy pracující výhradně s laboratorními 

diamanty ale současně s nádherou a luxusem ctí 
i přírodu a chce ji zachovat pro další generace.

VIZITKA
■ Narodila se  
14. července 1975 
v Českých Budějovicích.

■ Vystudovala rehabilitaci 
pro postižené děti, 
dospělé a staré osoby  
na ZSF JU.

■ Má pětiletého syna 
Viktora.

■ Koníčky: cestování, 
fotografovaní, jóga, jízda 
na kole, lyže

torní diamanty nejsou zatíže-
ny historií krvavých diamantů 
a nikdy nebyly důvodem potla-
čování lidských práv. 

 ¼ Před rokem jste založila šper-
kařskou firmu Tiami. Originální 
designové šperky s  laborator-
ními diamanty ekologicky balíte 
do krabiček tištěných na 3D tis-
kárně z  biologicky odbouratel-
ných materiálů. Ocení lidé tento 
eko přístup? 

Mě těší, že i v České republice 
jsou lidé, pro které je myšlenka 
udržitelnosti důležitá. Právě oni 
jsou naší cílovou skupinou. 

 ¼ Může být náhrdelník nebo 
prsten s  lab-grown diamanty 

v dnešní nejisté době také dob-
rou investicí?

Šperky s diamanty se obecně 
nepovažují za investici v  pra-
vém slova smyslu. Pokud budete 
chtít prodat šperk s těženým dia-
mantem, zjistíte, že nabídky se 
pohybují na úrovní 40 až 60 % 
původní ceny. Šperky mají před-
ně zdobit a dělat radost. 

 ¼ Lab-grown diamanty propagují 
některé světové celebrity. Stou-
pá díky tomu zájem o ně?

Prodej lab-grown diamantů 
meziročně stoupá ruku v  ruce 
se zvýšeným povědomím o nich 
jako o alternativě k těženým dia-
mantům. Od roku 2004 do roku 
2019 byl zaznamenán nárůst po-
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