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Uvod

Uvod

Na počátku nebylo nic' Pak B h rekl:,,BudiŽ světlol" a hned
potom vymysle l n ž. NemtjŽe to b1it jinak, protoŽe historie lid_

stva je s noŽi nerozlučně spojena jistě jiŽ od dob Adama a Evy'

KdyŽ se e kne nrjŽ, vybaví se většině muŽťr nepostradatelny
p edmět, jehoŽ vlastnictvíjiŽ od nepaměti podivně p íjemně
vzrušuje a poskytuje jistotu' Potrebu mít jej u sebe známe již od

utlého dětství. Anijá nejsem vyjimkou, spíše potvrzením pravi_
dla, a to dohnaného do extrému, protoŽe se v1ivojem, konstrukt'í
a vyrobou noŽ zabyvám jako jeden zmála českych nožírri plnt1

profesioná lně'

Faktem z stává, Že nŮŽ člověka provází v rrizn1ich podobách
jako nástro j i zbra aŽ do dnešních dn . Zejména lovecky nŮŽ |t'

jedním z nezbytnych nástrojri, u něhoŽ Se Velice záhy projcví
vhodnost jeho v1iběru, zp sob a kvalita vyroby, ať jiŽ tovární
nebo remeslné' Z ady vlastností če pele se pak v první radě ct'rtí
trvanlivost ost í, která je považována za hlavní kritérium kvlrlity
noŽe.



lrrvt't'ky n Ž je odpradávna možná nejzatěŽovanějším noŽem
vťillt't', ctrŽ je dáno jeho pouŽíváním za tmy, mrazu, prostě za
t'xlrť'ttttlích podmínek. P esto m Že b1it i krásnyi a čistě remeslně
z;lt;tt'ttvltny. Čim 1e práce noŽí e dokonalejší a pečlivější, tím déle
llrrrlt' ttťiŽ lovci spolehlivě slouŽit
l;rk jt'1xrtrno nejen z p edválečnch novin a časopisti, nabídky
tr;t z;izr;lč'né prípravky pro r st v|as , na zhubnutí, pro zázračně
lril11 1lr;rtllrl a broušení noŽ se stále opakují, protoŽe lidstvo
lylrr 1lrtl[llÚmy trápí dlouhodobč'

,' l;rk rrtiž si mám koupit, abychvybral pro sebe ten nejlepší?',

',M:irlt rlicl ostré nože, ale jak je nabrousit7"

Nr';r'tl rt;r tyttl dvě jednoduché otázky se pokusím sloŽitě odpo-
vcrlcl v t't'lt1 l('to knize .

l;tkrl lltltttts si dovolÍm uvést na pravou míru některé po genera-
t'r' tr;t;lktlvltnc1 m ty, polopravdya kriteria, které mnozí kupodivu
''l;'tlt'1ttlvltŽují za čistou pravdu arídíse jimi pri v1iběru a použí_
v;lttí tttlŽt'. Ntisledné ost ení správně vybraného noŽe pak už
n('l\ou z;irlnli kouzla...
,/; t 

1 
tr rt t tt'ti tttt' prrl zjed nodušen í na noŽe kuchynské, remesl né,

lrrrjrrvť' lr zťistltnme nadále zejmérla u noŽ loveckych. Tato kni-
ll;t ztl;tlt'klt rlcní encyklopedií, alezásady uváděné v následují-
t'it'lr k;r1litrtlljch jsou platné pro včtšinu druh noŽrj.

Historie nože

H istorie nože
Historie noŽe je dlouhá jako sama existence lidstva' Nelze
pochybovat o tom, Že po období pěstních klín a nahodil1ich
nástroj byly sekyra - mlat, oštěp a nriž prvními a nejdrileŽitěj_
šími nástroji člověka v jeho boji o ,,místo na slunci'i Čepele
z kosti, pazourku, obsidiánu, posléze mědi, bronzu a Železa jsou
minulostí, i kdyŽ minulostí, která je nadmíru zajímavá a fascinu_
jící. Její podrobné popsání by jistě naplnilo mnoho knih. Tak jen
te le g raficky.
0 káme n nabroušená kost je jiŽ noŽem. Ovšem teprve po vsazení
delšího pazourkového rištěpku do rukojeti ze d eva, kosti nebo
parohu lze mluvit o nástroji. Jím se již nejen bojovalo, ale dělilir
se jím ulove ná zvěr, zpracovávaly k že a vyráběly další potrebnÓ
nástroje jako luk, šípy, další zbraně a ,,pot eby pro domácnost'i
Teprve tavba kovťt, a to nejdríve mědi (protoŽe měd' je měkká,
byly pouŽívány současně noŽe kamenné i měděné) a posléze
bronZu, umožnila dát noŽi p esnri tvar' Stále ale byl problém
s trvanlivostí ostrí' Teprve objev vyroby Železa z rud umoŽnil

Nože z pazourku a obsidiánu



lis(orie l9Ž9_.

r rllrtlvsky skok' A to nejen Ve Vyrobě nož , jejich Ž tvary, vlast-
tttlsIi a poŽadavky na ně kladené p etrvaly do dnešní doby.
Nlr1lríklad jiŽ Keltové a Římané znali a pouŽívali zavírací noŽe,
j;rk víme z vykopávek... prostě nic nového pod sluncem.
()t't'lrlvé noŽe známe jiŽ z období cca 700 let pr. n. l. Mezi touto
tlrlllrtu a současností se nrjŽ vyvíjel' Vlivy byly nejen národní,
kr;ljtlvé, ale isouvisejícíse změnamive zp sobu boje, lovu
;r Živrll.a vrjbec.
Ki'íŽrlvé vypravy prinesly do Evropy z Orientu znalosti odlišného
krlvlirskcho zpracování oceli, které obohatily a zdokonalily
1rtrt'llrlpitelně v první radě v1irobu zbraní' Časem nepriŠly zkrátka
;ttli tltlŽc osobní a užitkové ( emeslnické), které nechybÍ v žád-
ttť'ttt tlLltlru lidské činnosti. Zkusím jich pár vyjmenovat; snaŽit se
rl vyjttlcnování všech by ale bylo ,,nekonečné'i NoŽe lovecké,
zl r l t t-l rtl n ické, rezn ické, rybá rské a vel rybá rské, ševcovské, sed lá r-
skť', l('karské, rezbárské, truhlárské, noŽe pr myslové...

\

Historic rrozr

L
:. -.'

IU
Starožitn1i cestovní n ž na držbu kopyt koní

N Ž je prostě presně prizpŮrsoben ÚČelu, ktery má plnit, at LrŽ

má čepeljako kosu, nebo se jedná o perorízek.
Ani noŽe vícedílné zavírací nejsou Žádnou novinkou, vŽdyljstlrr
známy jiŽ od 15. století. NoŽíri se ve městech sdruŽovali drl

cechŮr chránících jejich zá1my p ed konkure ncí, dohlíŽejících rr;r
kvalitu vyrobkti a priměrenost cen. Mě ítkem váŽnosti cechti
byla i stvrzeníjejich statutťr českymi panovníky (statut _ StlLtltt-tl

na ízení a ustanovení ve stredověkém právu). Z mnoŽství prlrŽ_

sk1ich cechovních statutrj jich napríklad v roce 1523 jen šcsl
bylo stvrzeno králem' Mezi nimi byl icech noŽír obou mčst
praŽskych.
Technická revoluce v 19' a 20. století se ,,podepsala'' na ri'nlt'sl
né vyrobě noŽrj. Tovární produkce ji nejen zbavila rozmaniltlsli
danou zemí čijen krajem privodu nebo invencí noŽíre, alc z;rir
sobila i zánik většiny emeslnych dílen neschopn1ich konkltrtrv;tl
tová rn í v1irobě.
V tehdejším Československu byl tento ,,pokrok" navíc uryclllt'rr
V roce 1948 nástupem komunistťr k moci, kdy byly zrušeny slrlv
ky emeslnych dílen a Živností včetně noŽírskych' Hromatlrlli
noŽírská vyroba byla v Československu soustreděna do nčktllik;r
velkych podnikŮr: MlKOV Mikulášovice - noŽírské strediskrl s vt'Illt'rlrt'sllt('noŽe



{istorie nože Lovecl<é nože

kou tradicíjiŽ od roku 1793, KDS Sedlčany - druŽstvo založeno
V roce 1950 (základem druŽstva byla znárodněná firma Rebec
vyrábějící celou škálu zejména zavíracích noŽťl), SANDRlK - Dol-
né Hamre (dnešníSlovensko) - továrna založena v roce 1835.
Renesance noží ského e mesla nastala koncem 20. století a byla
pravděpodobně zprisobena,, navou" uŽivatelťl, zapríčiněnou
nejspíše uniformitou a prriměrností tovární produkce. Také

díky vyŠší Životní rjrovni se vrátily do rukou sběratelri nejen
noŽe krajové, originální a umělecké. Do rukou lovcťr pak skuteč-
né nástroje vyrobené konkrétními remeslníky - noží i, pro něž je
jejich práce radostí a splněn1im 5nem. Mezi takové štastlivce si
dovolím počítat i sebe.

Valašsk k ivák

Čcskoslovenské zavírací nože tovární produkce Nože se signaturou J' Pajl



ovecké nože

liIK' SZÁILER & cL}]iP., 11'IE5' RUTHEJŤHI&]ISTRÁSSE it.

Nr' 5(t. Vexir-Jagdm0g9er' ohrre Korkzíclrcr, d'fls I{eft aus Hirschhorn. rnit fi Irrrrntit't, t'ilt,'t'
kleinen un,l einei' 5ro-c5q1, 10 )a lilngcu Iirngklinge; rliese ist nur tlantt scltliessLar, i'olhcr die klcirrc
Klinge ciIlrrŘr'ts gctlriickt \*ird per $tÍick íl, 1.4()

Nr. 5l. Dassglbe, 'ictloclt ririt l(nrkziclr*r', rvic Zoíehlrung " l .0(l
\r'.52, Universal-Vexir-Jagdmesssr, urit l(orkzieher, das Hctt aus Hilschhorn, nrit Pakfoug rrrorrt t\r'. 52, Universal-Vexir-Jagdmesssr, urit l(orkzieher,
leinen unil einer qrr's,iett, 10Ť,, ]anÍaorr ljntrc}i]inge;

Jagdmesser 0d0I Taschen-ZulegknÍcker.
Prlma-0aalitát; praktlsch construirt, massiv gearboitot, mit vorziiglichon Hartstahlklinqen.

die kltirte Klinge eintrárts geťlrrickt rtiril' per StÍick Íl. 2't5
\r.Ď7,Dasselbe'ieilrlr:hdielJangklingcl0%.lang r . . l l i " " 2,7E
Nr.5Š' Vexir-Taschenknicker. tlli tIefi:rus Hirsc]rhorn' rttít PlLkíoilc. rnotttirt. Kreuzsttr:tgc. Pfoifcrr-
\r.Ď7,Dasselbe'ieilrlr:hdielJangklingcl0%.lang . . . .,'" " " 2,7E
Nr. 5Š' Vexir-Taschenknicker, ihs IIefi itus Hir'sc]rhorn, ruít Plrkíong lnorrtirt, f,reuzstnrrgc, Pfcifcrr-

\-r. 61' lnstrumsntcn"Vexír.TaschEnknipker' ilns Heft arrs ]:Íirsclboru' r:'rit Pakťorrg nlvrrtirt, rlu1r1tclt,:ltr
Lanc&ster-Patloltenzielrer Caliber 1(; unď l2' Kor'kzielrer, Ieile. Schrnrrbenzic]rer, Lor}lrbrrhrer, Zallltst,rcItcl''
SÁge untl_ eitrer i|ru lnngen liangklilrge; diese ist riur tlanu schliessblr, wettn r'orheť die SÁgcklirlgc trirr-

";;híd;' 
;;] i*i'ii"'.:"íi,o',u.

kleine Klirrce i:ílrwiiťts ge driiokt vird; am Griffcndo irr praktise]rcr 1\ eise ein tloprreltor Luncustr.:l-kleine Klirrge i:ílrwiiťts ge driiokt vird; antkleine Klittge i:ílrwiiťts ge dtiiokt vird; am Griffcndo irr praktise)rcr 1\ eise ein tloppeltor Luncustr.:l-
PatrelncrrzielrerCaliblrl8undl2angebrachi'.crrzielrer Caliblr l8 und 12 angebrachi ' . 1lt'r sttick tl. 2.Žťl

.l*r. ii3. Vexir-Jagdmesser, dts Heft ;tus Hirsehhonr, mit $t&hl ru,rntirt, Korkzieher, Siigt', t'iu''rAr. Dí. Yexlr_Jag0messBr' {lts 11elt íus tlrŤ6ehnonr' nllt š!&nl lt)0nt)rt' JLolkzreher' s8st'' t'llll'ť
]ilein(n unil |illťr gr('ssel). l} ':;l lang lr l;angklinge; diese ist ltur rlutttr sc-lilit"ssLnr, tveun r'orlret' dcr \_crir'_
ktropf arn Puticken rles lltsscrs r'ittryllt'tli gerlr'íickt rr'irtl . per Stiick ll' E'7$

Nt', 5-Í. Vexir-Tascheaknicker, 11as I{r.l't uus lÍir'schlrortr, ttrit l'lkfortg rnontir't' ťeststclrcrldcr l(r'etrz-.\l'. D-l. Yex[r- l ascneilKIlcK0l' (lIS uL"lt ilus Jl]l'sclrll0ťll' llllt l'Í\Klollg lnontrr'r' ÍeststcllCllucť 'h,ťe tl7-
stange uud t'itrcr gtt,sscr, B'il,r laugi:n lianghlingci tl.iese ist lur tlanrt sr,hliissl-'ar', rlcrur volhcr dcr Yc.'rir'-slange \ll (rllcr gl
knopf aru Riiolicn auu Riiolicn arrgerlr'Íic}t rr'ird'

Ň'. i:;j. Dasselbe, jcdoch die ťau.gklirrgc !% !i'l la'Dg

t

per Stiick ll. l.2Jt
jcdoch die ťau.gklirrgc !% 9i'l la'Dg . l ' 6()
lhenknicker, rlns lleft aus Ilirschhorn, rnit Pakfong nrcutilt, Krcuzstauge. lfot'k-Nr. ,ii0. Vexir-Taschenknicker, rl{s lle-ft aus LIi rnit Pakfong nrcutilt, Krcuzstauge. lfot'k-

zichrr, elner kloinen und eirer glc,ssrn, 9cia }angen Fangklinge; dicse ist nur ilann schliessbar. rtctrtt
r<lrher die kl*irre Klinge eintrárts

per Stiick Í|. il' -

l'0.-rtt Jr. 5O lis 52. l:olru \r. 5S.

Fonn \r. 54 bis 6O.

Form Nr. 6l bis 63.

Lrlvccké tesáky a loveck sekáč Dobov, katalog Zavíracích noŽťl z konce 19. stoleti



ovecl<é nože

Lovecké nože

Lovecké noŽe určené zejména pro lov zvěre a činnosti s lovem
spojené známe teprve od 16. století; do té doby byly zbraně
určené pro boj užívány i pri lovu. V 'l6. století se nože jak
vyzdobou, tak tvarem prizprisobují vkusu a potrebám lovcrj.
Zejména ve st ední Evropě se tehdy začaly pouŽívat rukojeti
il později i st enky vyrobené z paroŽí'
Jako první love cké speciální noŽe se objevily lovecké sekáče-
_praxe (z němčiny: Praxe nebo Weid-messer). V 17. století se
rlbjevuje loveck1i tesák v souvislosti s parforsními hony, aby
v dalších stoletích nadále zrjstal symbolem a odznakem mysli-
vccké profese.
Běžné uŽitkové pevné noŽe se lovc m p izp sobujíjak délkou,
tltluštkou a šírkou čepele, tak mate riály rukojetí a pouzder. NoŽe
ltlvecké zavírací zaŽívají sv j ,,boom" zhruba v polovině 19' století.

Rozdělen í loveck, ch nož

l-rlvecké noŽe lze dělit dle konstrukce
tllc pouŽití, a to na:
lrlvecké noŽe pevné,
lrrvecké nože zavírací a
lrlvccké tesáky.

a dále dle rjčelu, chcete-li

Pevné nože

|) vrldně jednoduché noŽe, kdy čepel m Že pokračovat prímo
lrncm, kter1i b1ival omotán napr. križí pro zesílení uchopu nebo
VSílZe n do ,,rukojeti" Z kusu d eva, kosti' rohu, parohu apod.
Musím hned na začátku dát lekci z terminologie, té se opakova-
n(' nevyhneme.
l)ncs pevné noŽe dělíme dle konstrukce na noŽe s částečnou
stopkou - trnem a plnou stopkou (full tang).

Pevné ntlžc

čepel kování

vyběh ost í záštita rukbjet'

Základni popis pevného noŽe

První typ má kování navlékané na trn, jenŽ je uŽší neŽ vlastní
čepel, rukojet pak nasazenou na stopku a zalepenou lepidle m.

Pomocí závitu vytvo eného na konci stopky a matice lze čepcl,
kovánía rukojet také stáhnout dohromady, a to tak, Že matict'
je skryta v konci rukojeti pod zalepenou či zašroubovanou
zátkou či hlavicí.

trn se zovitem krYtko

Pevn1i nriž se stopkou - trnem (naho e)

Hlavice kryjící montáž

ruko jeť



/r1c noze Pevné nože

V'čet pevn,ich loveck ch noŽrj dělen1ich dle rjčelu zriŽíme na:

Zavazoky(zarazáky) se štíhlou, špičatou a pevnou čepelíopti-
mální pro záraz zejména srnčí zvě e.

Zavazák (zde doplněn o sklopnou pilku)

Stahov ky (skinery) - noŽe určené ke stažení krjŽe ulovené zvě_

e a disponující širŠí kratší čepelí s ,,b íškem" usnadnujícím
oddělení k že od ostatní tkáně.

lrlvlirně vyráběné noŽe mívají rukojeti z plastu prímo ,,nast ík-
rrutÓho'' ve formě na částečnou (zkrácenou) stopku noŽe.

/krlict'ná stopka pro plastovou rukojeť (vlevo)

|'llrslrlvÓ rukojeti kuchy sk'ich noŽ

ll 1lcvnych noŽ s plnou stopkou čepel pokračuje prímo ve
vlllslní rukojet, kterou tvorí dvě prinytované destičky - strenky
z rťiznych materiáltj.
l1rl<ud má nŮž kování' jsou u tohoto typu na čepel n1itována

,,zlrlrcenymi" nyty nebo r zn m zprisobem letována a nava-
i'ovli na.

otvory nyt strenek

l't'vtt1i n ž s plnou stopkou Stahovák s damaškovou čepelí a rukojetí z rohoviny



)evné nože Zavírací nože

Mezi pevné noŽe se počítají i lovecké tesáky, zvané také paso-
vací podle jejich současného jediného vyuŽití, ale o těchto
a dalŠích noŽích z historie, o loveckém sekáči a o šavli bude
samostatná kapitola.

Zavirací nože

Zavírací noŽe lze dělit na jednodílné a vícedílné noŽe a dále dlc
zprisobu j ištěn í čepele.

hrot

Základní popis zavíracího nože

Jednoduché, většinou staroŽitné noŽe postrádají jakékoliv
pojistky či pera, čepelje nejištěna, v otevrené poloze drŽí poutt'
oprením o v1irez či ozub na hrbetě čepele a trením v rukojeti.

Starožitn'i nriŽ s nejišlč,-

nou čepelí

UniverzolnÍ noŽe se kloní spíše k noŽ m typu stahovák, ovšem
rlč'kdy s delší čepelí a jin1im tvare m ostrí, ale o tom později.

IJnivcrzální nriž s damaškovou čepelí a rukojetí ze d eva ironwood

Kombinovoné noŽe - zavazáky, stahováky, noŽe univerzální
tltrplněné o sklopné čepele umístěné v rukojeti, a to zejména
rl pilku, eventuálně o párák.

llrriverzální pevn1i kombinovany nriŽ se sklopnou pllLou u rukojeti



racl noze

(lt'1tt'l m Že byt neuzamčena, coŽ není Žádná vada, je to kon-
strukcc spolehlivá, kdy pero drŽí svojí silou čepel v otevrené
i zlrvrcné poloze. PouŽívá se u menších noŽťr.

rlvccky zavírací nožík

' ltt'ttzitmč'cnou čepelí

Zavíracínože

Někdy b vá čepel polouzamčena, tzn. neníještě jištěna pojist-
kou, ale v otevrené poloze vyrazně pevněji drŽí díky konstrukční
ripravě hlavy pera a zámku čepele.
(Tuto rJrpravu pouŽívám u pilky noŽe TEX2 a NeW Lynx2.)

Pojistky zavíracích nož

Čepel mriŽe b' t jištěna mnoha druhy pojistek, z nichŽ většina je
ale jiŽ historií. PouŽívají se hlavně u noŽťl originálních, tradič-
ních a sběratelskych, kde určitá nepraktičnost není na závadu.
Některé tyto ,,historické" pojistky zmíním pouZe pro riplnost:

Pojistka ,,á Virole" - s krouŽkem;tahem za krouŽek se nad-
zdvihne jisticí ozub na peru zapadající do vybrání v čepeli
a čepel se odjistí.

Sl;rrrlŽitn1i nriŽ s nejištěnou čepelí - detail

)t'lrril (dolc) Pojistka s kroužkem ,,á virole"



S tltočnou objímkou (typická pro francouzsk(1 nŮž Opinel); po
tllcvrení noŽe se pootočí dělená objímka, jejíŽhrana bráníčepeli
v zttvrení. Pro odjištěníse objímka pootočí zpět tak, aby mezera
v l<rouŽku dovolila čepeli se zavrít, a zajistíji v zavrené poloze.
NťrŽ postrádá jakákoliv pera.

Baskická pojistka - pojistka s páčkou. Tent1iŽ princip jako
rr pojistky s krouŽkem, jen páčka rŮrzného tvaru a velikosti,
č'cpem pripevněná k pojistnémU peru a opírajícíse o kování
rlrlŽe, pri odklopení nadzdvihne toto pero a ,,odemkne" čepel.

Zavírací nože

Vahadlová pojistka je pouŽívána zejména u vyst elovacích noŽrj
(pouŽíván 1e i vyraz vyskakovací, vyhazovací nože), kdy čepel je

po odjištění ,,vyst elena'' pomocí stlačeného pera a v otevrené
poloze zajištěna rŮznymi typy pojiste k.

Pojistka p eklápěcí se pouŽívá častěji neŽ pojistky p edchozích
typri. SlouŽí k zajiŠtění noŽe v zav ené a často iv otevrené polrl-
ze, proto je vyuŽívána u vyst elovacích (vyskakovacích) noŽtj.

Na rozdíl od pojistky vahadlové zde nehrozí samovolné stlačení
pojistky a tím i otevrení noŽe V kapse s moŽností zranění;je
mnohem spolehlivější.

l'tlj is tka-otočná objímka

Vahadlová pojistka

l1ljistka s páčkou baskická P eklápěcí pojistka



ilvrract Zavírací n<>}e

Odjištění se provádí stiskem pojistky v zadní části nože. Hlava
pojistky Se VySUne ze zámku čepele a tu je moŽno zavrít' Pro
maximální Životnost zejména podp rného pera je nutno ponť_

chat n Ž vŽdy otev eny nebo zavreny. V mezipolohách je perrl

vystaveno největšímu prrihybu a tudíŽ i namáhání. ToteŽ platí
ještě v1irazněji pro pera čepelí nejištěnych' jako jsou nezbytné
pi I ky.

Detail rozebraného nože - funkce h betní pojistky (naho e)

Detail rozebraného noŽe

lobrazeny n Ž vyráběny firmou Mikov disponuje navíc vyjimeč-
ttrlu moŽností v1iměny vyhazovacího pera,,Svépomocí'i Vyměna
jt' tltázkou p l minuty. Poškozené pero je vyjmuto bez jakékoliv
tlt'montáŽe a nové pero je pouZe vloŽeno a zatlačeno do štěrbi-
tly č'epele, coŽzaruču1e dlouhou Životnost noŽe.
Živtltnost pera i mechanismu vystrelovacího nože prodlouží
i jchrl uloŽení s otev enou čepelí (mimo dobu, kdy je noŠen), aby
1rt'rtl ne bylo trvale stlačeno a zbytečně namáháno.

Nt'jč'ltstěji dnes pouŽívan17mi pojistkami jsou:

l{rbctní pojistka (angl. back lock)
Jlrk jc patrno z obrázku, čepe l zavíracího noŽe, respektive její
č;ist skrytá v rukojeti, má tvar umožnující p i otevrení její uzam-
čt'ní pomocí h betní pojistky, jejíŽ chod zaručuje podprirné pero.
l1rjistka svym ozubem zapadá do vybrání v čepeli, která se
rl lulrl pojistku zárove opírá jako o doraz v otevrené poloze.

nehetník
lr betní pojistka

I

l1l;lis rrrrŽc se h betní pojistkou



/,wírací nože Zavírací n<>tl'

111istka liner lock Ilájnr lok]
lt'n[o termín prevzaty z angličtiny je natolik vŽity, Že česk1i
t'l<vivalent je zbytečnii (česk1ich vyrazŮ pro tuto pojistku je více,
tltl boční, podp rné, prední po príloŽkovou)' Príložky vyrobené

dorazovy kolík p íložky distanční vloŽky

l'<llíl< pro otevífání čepele st enky

pojistka liner lock

l'rr;lis nože s pojistkou liner lock

z trvale pruŽného materiálu umoŽní pouŽití tohoto typu po1isl_
ky, která se díky predpruŽení nasouvá pri otevrení noŽe pod plrl
ku čepele opatrenou šikmou ploškou s uhlem 7-10'. Tím brání
jejímu zavrení. Čepel se současně u hrbetu opírá o doraz, větši_

. ,', ]i'1Í'"Í]l;:;]i] 
r

Smontujte hromádku součástek a získáte ....

l)t'lrril pojistky liner lock ...nrjž Korálovec



n()u staVěcí če p, ktery slouŽí ijako doraz p ijejím zav ení. Kale-
ná, většinou nerezová kulička umístěná v horní části pojistky
sniŽuje její t ení p i otevírání. P i zav e ní pak zapadá do dolíčku
v čepeli abrání tak jejímu samovolnému otev ení' Pojistka
ncmusí b1it součástí príložky, m Že b1it samostatnym dílem.
VŽdy ale platí, že otev ení i zav ení noŽe je moŽné jednou rukou.

Vc vyčtu rrizn17ch zptisobti jištění čepele v otev ené poloze jsem

vypustil prastaré zprisoby, kdy se čepel zajistila nap íklad vlože-
ním kolíku či klínu, dotažením šroubu a podobně.
Dirlší typy pouŽívanych pojistek jsou často kombinacemi pojis-
tck jiŽ popsanych, kdy se liší nap íklad zpťrsob odjištění čepe le

ncbo použité materiály. Tak se mrjžete setkat s vyrazy jako
riimová pojistka (frame lock), osová pojistka (axis lock)
it ptldobně.
Existují samozrejmě i pojistky vskutku originální, vŽdy ale platí,
Žc určity segment ne bo součást noŽe brání otevrené čepeli
v samovolném zav ení. Podmínkou pohodlného uŽívání noŽe je
ncjcn dlouhodobá spolehlivost pojistky, ale i moŽnost čepel opět
snitdno uvolnit a zav ít do rámu noŽe.

Zavírací nože

Vícedílné zavírací nože

Zvětšení univerzálnosti noŽe vede vyrobce ke zvětšování počtu

čepelí. Tyto v robky mají často až absurdní tvary, disponují
desítkami i stovkami čepelí a jsou prakticky téměr ne pouŽitelné.

Čepele jako nriŽky, pilníky, lupy, šroubováky, pinzety apod. zvět-

šují nejen hmotnost, ale i objem noŽe.

NoŽe dámské budou mít jinou velikost a sloŽení čepelí než nože

lovecké. Zde ovšem pilník na nehty a pinzeta nacházejí

u platněn í.

Detail uložení pinzety

a párátka

Ntiž otevíran'i levou rukou, to umožní pojistka liner lock

Značkov' dámsk' nožík se st enkami z rohoviny



i/lract noze

V 1lrípadě loveck17ch noŽŮ vŽdy platí, Že méně je více. Je sice
kr:rsné mít ,,hračku" s mnoŽstvím funkcí, ale je nutné si uvědo-
mit, kolik Čepelí skutečně pouŽíváte. Čim 1e mechanismus noŽe
sltlŽitější, tím většíjsou problémy s čištěním a roste i riziko
lloruch.
NcjŽildanějším vícedíln1im loveck m zavíracím noŽem je n Ž

s ť'cpclía pilkou, kde se obě čepele otáčejí na jednom čepu
lt vč'tšinou poUZe čepel je jištěna některou z pojistek.

N(iŽ lEX2 a Kasia2

lxistují i noŽe, kde se Čepel s pilkou otevírají kaŽdá na jinou
slr;tnu (čepel dop edu a pilka dozadu) a obě mohou b17t jiŠtěny

1lrtll i samovolnému zav ení.
l)rr1lln('ní této verze o párák (krátká čepel s obl1im a tupym hro-
lt'rrl), háček na pernatou zvě , v17vrtku, otvírák konzerv a lahví
tltl't svrlje príznivce, ale většinu ,,nadbytečn17ch" čepelí pouŽijete
r l1lrltvd u v1ij i mečně.

Zavírací nože

N ŽR2aFox2

Mezi zavírací lze počítat i noŽe tzv. prodluŽovací, kdy čepel
v zav eném stavu p esahuje rukojeť tak, Že ji lze p ímo pouŽívat.
Po jejím odjištění a otevrení se nrjŽ ,,prodlouŽí" o délku rukojeti
a nabude rozměr spíŠe tesáku. Současně se větŠinou VySune
záštita pro ochranu ruky. Čepel je v zavrené poloze jištěna větši-
nou vahadlovou pojistkou a v otevrené poloze pojistkou hrbet-
ní. Tyto noŽe jsou hlavně zajímavé, ale jejich pouŽitíje omezené.

DrileŽit, detail zavíracích nožrj - hlavní čep (pivot) a kluzná
loŽiska čepele
Hlavní čep, na kterém se otáčí čepel zavíracího noŽe, m Že byt
tvo en kovovym n17tem, nejčastěji ocelovym, nebo dutym čepem
s vnitrním závitem a dvěma šrouby, které tvo í hlavy čepu. Tato



,lvr rltct iv.*tgri.4!y pr_o_ uy'_robu ntlŽii

|'rrtrllrržrlvací n Ž

rlttlltli varianta se pouŽívá zejména u noŽrj s pojistkou liner lock.
lt' 1lrtlvcdením presnější co do slícování čepu, otvoru v čepeli
;r 1li'íltlŽkách. Zaručuje také větší tuhost konstrukce noŽe, umoŽ-
rlrrit' 1lrcsnější serízení vr]rlí a chodu čepele.
Alry lclrktlst chodu čepelí byla dlouhodobě zaručena, pouŽívají
st' l<lttznzt ložiska umístěná na hlavním če pu, z kaŽdé strany
t't'1lt'lt' jedno. -Jsou to ploché podloŽky o tloušťce 0,3-0,5 mm
;t ;tt-ťittlt1ru cca 12 mm, které jsou většinou vyrobeny z teflonu
nlllr l [trr)nzu.
S;jttt llllrl loŽiska pouŽívám u vŠech zavíracích noŽri, které vyrá-
lritll, tt Č'cpelí i pilek a jako bonus i u noŽrj nytovanych.

telné, mnohdy velice zjednodušené informace a termíny, jelikoŽ
tato kniha není určena poUZe odborníkŮrm, ale zejména uŽivatc_
lrjtm noŽÚt.

Základním a nejd leŽitějším materiálem pro vyrobu noŽe je
ocel. .Je to materiál dostupny a dobre zpracovatelny, kter je

k dispozici v široké škále druh a poskytuje vyváŽené vlastnosti
zejména čepelí noŽri.

Prvním skutečnym Železem na Zemijsou ale železné meteority.
Tvoríje čisté Železo a cca 7-10 o/o niklu. Stopové množství
ostatních kovŮr není vyznamné, ale dokládá ptivod, druh a stárí
meteoritu.

Meteorit Gibeon z Namibie

Dlouho jsem se Železnymi meteority zabyval, protoŽe z nich
vyrábím některé součásti luxusních noŽŮr. To pro jejich krásu
a tajemstvíjejich pťtvodu. Někdy dokonce meteorit ve vyhni
zava ím (zakovu) do damascenské čepele noŽe. To pak n Ž dis
ponuje kouzlem a silou hvězdy..'

Materiály pro v robu nož

l\4ttsitttt' začít skutečně od začátku,
;stttt ttttŽe vyrobe ny.

lrŽ v tÓttl chvíli se omlouvám všem

1;rii, ltlc[alurgové a lide podobnrich

a tím jsou materiály, z nichŽ

odborníkťrm, jako jsou stro-
profesí, za obecně pochopi-



Vi1razná st íbrná kresba uprost ed čepele noŽe Pers je z meteoritu, rukojeť
z cbenu a mamutoviny

Rád bych o meteoritech psal, bylo by to však na pťll knihy... ale
Vc Zkratce? Vlastně proč ne?

Žclezné meteority (kamenné meteority téŽ) pocházejí ve většině
prípad Z prostorU meZi Marsem a JUpiterem, kde jaksi ,,chybí''
planeta. Nachází se tam však obrovské mnoŽství ,,materiálu'' -
ltsteroidtj a menších těles, kte ré zejména na začátku 4,6 miliardy
lcL trvající existence sluneční Soustavy ,,pobraly" mnoho sráŽek
s tlstatními tělesy. Neuvěritelně vysoké teploty a tlaky pri sráŽce
v nich ,,slily" rozptylené částečky Železa v jádra tuhnoucív kos-
nlickych podmínkách několik dní, ale moŽná i miliony let.
Pri další, ale ;iž fatální sráŽce, mající za následek destrukci jed-
nrlho nebo obou těles, se jádra uvolnila a energie sráŽky je
dtlnesla vesmírem aŽ naZemi, kam dopadla jako meteorit.
Mimochodem, nedovedu si predstavit rychlost, kterou vlétá
mcteorit cca v 90 km nad povrchem Země do atmosféry. Ta je

Barringer v kráter v Arizoně vytvoren meteoritem p ed cca 50 tisíci lety

minimálně 11 km/s, coŽ Znamená 40 000 km/hod! Maximální
rychlost je uváděna neuvě itelnych72 km/s.... To pak není divu,
Že meteorit p i pr letu atmosférou odtává a ho í. Díky obrov-
skému pnutí, vzniklému rozdílem teplot mezi jeho jádrem
a povrchem, se často rozpadne na více me nŠích kusrj (naštěstí
pro nás). Jsou však zdokumentovány i mnohatunové železné
meteority! Největší nalezeny leŽí v Namibii a váŽí 60 tun!

Jeden z nejkrásn(j-

ších meteoritrj -
Pa llasit. Železná hiizc

s olivíny



Na souš dopadne jen minimum meteorit z těch, které vstoupí
do atmosféry Země. Jen 10 o/o z nich jsou ,,Železnáky'', většinou
se totiŽ jedná o meteority kamenné (chondrity, achondrity).
Větší část meteoritťr sho í v atmosfé e nebo skončív mo ích
a oceánech.
Nejčastěji pouŽívám železné meteority Gibeon z africké Namibie
a švédsk1i Muonionalusta.Oba disponují po naleptání krásnou
stru ktu rou nazriva n ou Wi d ma nstátten ovy obrazce.

První člověkem vyrobené železo pochází nejprve z jamky
vyhloubené v hlíně s vloženou Železnou rudou a zasypané d e-
věn1im uhlím. Později z kamenn17ch či hliněn ch pecí.

Zde se železná ruda proloŽená d evěn m uhlím za soustavného
prívodu vzduchu (pomocí měchrj) ,,p eměnila" v hrudky Železné
houby (někdy též nazyvané houbovité Železo).

v.*tsÍí!y nP'ytg-qy

Železná houba

Tento produkt ale skutečně jako houba na mytí auta vypadá.

Jen je ze železa plného okují, nečistot, zbytkti vyzdívky a strus-
ky. Tyto hrudky bylo nutno spojit ve větší kus, a to sva ením ve

vyhni' jedin m tehdy moŽnym zp sobem sva ování. Kováním

zploštělé hrudky, umístěné na jakési lopatce tvorené větším roz-
kovan17m kusem Železné houby, se vloŽí do v1ihně a zah ejí se na

svárecí teplotu (cca 1 30o 'C). Údery kladiva na kovadlině se

spojív jeden kus. Ten se dále kuje, prekládá a zase sva uje, aby

se promísil nehomogenní materiál. Pomocí kováníse téŽ vytěs-
ují nečistoty a vměstky. Proces trval poměrně dlouho (uměrně

poŽadavku na čistotu materiálu) a v17sledek závisel na zkušenos-

tech dávnych železá ťr a ková rj. Takto vznikalo svo kové železo
nebo svrÍrkov ocel. Cena získaného polotovaru byla pochopi-

telně vysoká (z těch dob pochází pověra, Že najít podkovu - kus

Železa - p ináší štěstí).
Vedlejším produktem tohoto zptisobu v1iroby byla viditelná

struktura vrstev oceli - kresba na povrchu čepele daná nestej-
nym obsahem uhlíku jednotlivrich vrstev' Stejn' zprisob v robyExperimentální slovanské hliněné železá ské pece



vt *tg r!'í!y n n "ytg_b-y''n 
g:9

se taví, vápno vytvá í strusku chránící tavbu p ed okysličováním.

Vzniklé surové Železo má obsah uhlíku 2,5_4,5 o/o. Je to materiál

nekujnri a k ehk,. Abychom získali ocel, je nutno obsah uhlíku

redukovat. To se provádí nap íklad v Thomasově nebo Besseme-

rově konvertoru. To jsou za ízení, kde vzduch probublávající teku-

t1im Železem spaluje uhlík a tím sniŽuje jeho obsah na požado-

vané mnoŽství, tj' nejvíce na 1,7 olo'Ze surového železa je ocel!

Atomy jsou ve struktu e oceli usporádány do krystalické m íŽky,

ze které lze mechanicky,,vytrhnout" malé částečky - tím se pak

n Ž tupí.
Pokud se ale ocel obohacuje dalšími kovy (p idávají se do tavby)'
jako jsou chrom, mangan, k e mík, vanad, molybden, wolfram

a kobalt, pak tyto kovy vytvo ís uhlíkem velice tvrdé sloučeniny

- karbidy, které v krystalické m ížce ,,drŽí" velice pevně. Tyto

p ísady naz váme legury a vyrazně vylepŠují vlastnosti oce li.

Druhy oceli

IJhIíková nebo také uhlikatá ocel vytvá íjemnou strukturu, lze

ji velice jemně nabrousit a vzhledem k obsahu uhlíku je poměr-

ně tvrdá. Ne ní korozivzdorná' Dodnes z ní noŽí i vyrábí eznické

noŽe.

strljí za tajemstvím v1iroby damascenské (damaškové) oceli a její
struktury, ale o tom později.

ocel1e směsí Železa a uhlíku, ale d íve popsané svá kové Železo
mělo uhlíku Žalostně málo.
Aby se ocel dala ztvrdit (zakalit), je nutné, aby měla obsah uhlí-
ku od 0,1 do 1,7 olo.

Tcprve p iobsahu uhlíku o,4olo lze ocel pouŽít na vyrobu čepele
nrlŽe nebo meče. JelikoŽ v těchto dávn ch dobách nebylo moŽ-
nrl Že lezo zkapalnit, bylo jej moŽno pouze uhlíkem obohatit -
nauhličit' Železné tyče byly vkládány do hliněnrich nádob
naplněnych mlet m d evěn m uhlím, které byly několik dní roz-
Žhavovány. Do Železa pronikal uhlík, ale opět nerovnoměrně -
hlavně na povrchu tyčí. Tyče bylo nutno opět zdlouhavě kout
lr homogenizovat (sjednotit obsah uhlíku v celém prťr ezu). Cena
kzrlitelné oceli vysoko p evyšovala cenu již tak drahého Železa.
()pustme v1ivoj hutnictví Železa a zmi me se o jeho současném
zprisobu vyroby ve vysoké peci. Vsázka do této pece se skládá
zc Železné rudy, koksu a vápna. Pri vhánění velkého mnoŽství
vzduchu predeh átého na teplotu 400 "C koks ho í, Železná ruda

Dctail damascenské oceli

Řeznické nože z uhlíkaté nástrojové oceli ,,drží" ost i
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Jirponsk kucha sk n Ž

V Japonsku tradiční kucha ské noŽe h čo.
Jitponští mečí i upravují kovárskym zprisobem tradiční ocel
lomahogone pro vyrobu japonsk ch samurajsk1ich mečťr a i nej-
lt:pšímu ost í ,,stačí" ocel s obsahem uhlíku o,7-1 olo!

Poznomko; Kvalitu ostrí neurčuje jen sloŽení oceli, ale vyznam-
ntlu měrou i zprisob te pelného zpracování (kale ní a popouštění),
tvar a kvalita provedeníost í!

Slitinové ocelí disponují vyššími obsahy nejen uhlíku, ale i legur
jlrko mangan, k emík, chrom, vanad, molybden pro zv1išení pev-
nrlsti, tvrdosti a trvanlivosti ostrí.
Ani ty nejsou korozivzdorné.

Damascenská ocel- damašek - fenomén po tisíciletí
lutrl ocel vyrábělijak Vikingové ve Švédsku známém svojí vyni-
klljící Železnou rudou, tak Frankové a na v chod od nás pak
v dneŠníSyrii, lndii, Persii... Se zbraněmi vyrobenymi z této oceli
sc čile obchodovalo v Damašku, odkud pocházíjejí ,,obchodní''
nlizev z dob krížovtich vyprav.

Čepele meč vyrobené pouze z tvrdé oceli se snadno lámaly,

a tak aby čepel byla i dostatečně pruŽná, vyrešili to vyrobci
geniálním zpťrsobem' Spojili vlastnosti tvrdé oceli a měkkého

Železa tak, Že je st ídavě vrstvili v základním polotovaru - tzv.

pa ketu.

Základní balíček pro vyrobu damascenské oceli (paket)

Po kovárském sva enítohoto balíčku ve vyhnijej dále vykovali

na délku, preloŽili, opět svarili , aŽ obdrŽeli polotovar s dostateč'-

ně tenk1imi vrstvami. Ten mohli eve ntuálně zkroutit ve Žhavém

stavu do spirály, aby získali tzv' torznÍ damašek.

Polotovaru pak dali na kovadlině tvar budoucí čepele.

Lze také pouŽít dalŠí z mnoha technik včetně v1iroby mozaikrr-

vého damašku.
Zde se polotovar skládá z jednotlivych damaškovych prutri do

rriznych vzor a následně se ve vyhni svarí.

Damascenská ocel se vlastně dodnes vyrábí témě stejně jako vc

stredověku...



Ktlis:r struktury damašku vynikne po nale ptání povrchu čepele
kyst'linami nebo napríklad chloridem Železitym. Vrstvy s vyšším
rlllsllhcm uhlíku jsou tmavě šedé a vrstvy s menším obsahem
rllrlíku světlé. Největšího kontrastu vrstev se dosahuje tak, Že
jt'tlttlt z ocelí disponuje určitym obsahem niklu.

Kromě vlastností vychozích materiáltj, tzn' tvrdosti na jednc

straně a pevnosti na straně druhé, mají čepele i vyjimečnoL;

rezivost díky rozdílné strukture jednotlivrich vrstev strída-1ících

se v ostrí.

,/;rlli'liti paketu na svárecí teplotu Ková ské sva ování
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Ková ské sva ování pod bucharem

Zkroucení (torze)

polotova ru

N;rst'kliván í sva eného polotovaru

lt'llrr 1tr't'kllidán í
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Vrstven1i damašek, cca 300 vrstev

Nťtž Nixx, čepel tvorí 3 damaškové pruty sva ené svisle na sebe, horníjc
torzní, strední torzní s niklem a spodní prut tvorící ostrí je vrstvenyVykrrvliní damaškového polotovaru do tvaru čepele
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ffiYr1$t;ilrl

l)r l.rll i't'1rt'lc z nlozaikového darlrašku, strední 1lrut zvrirazněn pridánínr niklu

,/t';trtť'tl;r na záštity a kováníse pouŽívá niklov damašek. Tento
rltttlt tl;ttllllscenské oce li netvorí dva druhy oceli, ale ocel s Vyš-
',ittt rr(ls;thenr uhlÍku a čist17 nikl.
Nrl<l ziistlivti stálc světle zlaty a spolU S tmavou, nejle pe černě_
rlrrtt rtt't'lí poskytuje krásny kontrast.
Vyt r rl r; t tlll tlascenSké ocel i nen í jed nod uclrá zá leŽitost, vyŽad uje
ttr';t'tt lrlrtel a zkušenosti, ale isoustredění, kdy iclrvíle nepozor_
ttrr.'li tlrtrŽe zničit dílo několil<a hodin či dnrj.

V,tt'ttv;ittí:
|..v; t I t l ;t ( l rva n l ivost) ostrí da mascenske oceli N EN í sa mozrejmos_
li l rrsltr1i nejen čepele ,,ozdobené'' pouZe leptanym dekorem
;,tlrr l t l;ttrlltsccnská ocel, ale i damašky pouZe dekorativní, které
ll('|,'()lt vllrldnc k praktickému pouŽití' Jsou vyrobeny z oce |í

rt,rritlt'1i svlrritclnych, ale nedostatečně tvrd1ich. To je dnes
rlrltttť'trrrtt zejmÓna Pákistánu a lndie _ internet je těchto deko_
t,rl tvt tit'll rlrlŽťr plny.

B.F
F

7"

RriznÓ dckrlry niklovélrtl darnaŠku

N Ž Sedm vln s kováním z

-brynri rovlr n ínl

ivl*tgrl4!y pt- v robu rltl7íi

n i klové da rrrascenské ocel i zvyrazněné černčrr i r l l



l rriiŽ Mys má brynrirovaná kování z niklového damašku a st enky zmamu-
l ovi ny

l)lttnascenské svárkové oceli nejsoU korozivzdorné a je nutno je
tlt'lttlvávat V sUchU a konzervované. Pokud noŽem reŽete jídlo,
slltč'í i nesolené sádlo.

l xistuje ještě jeden typ damascenské oceli zvany prav1i nebo lity
ll;ttttltšek, nazyvany bulat, fulat, ale nejčastěji Wootz.
lltlrl tlcel se vyrábí nap íklad v šamotové cihelné peci v keramic-
kť'rrl nebo grafitovém uzavreném kelímku. Pri experime ntech
lri1kdy poUZe ,,po StarU" v dťrlku v zemi zasypaném hromadou
p;rliv:r.

rVage{{!y Prg "y|oby 
nt1žu

Vsázkou jsou kousky oceli, litiny a rŮzné prísady chránící tavbu
(drcen1i mramor, kremičit1i písek) a zajištující tvorbu struktury
(vanad). Palivem je drevěné uhlí, dnes spíŠe koks nebo plyn. Pri
použití koksu a vháněnívzduchu do pece se ocel v kelímku
dostává do kašovitého stavu - nezkapalní a právě po dosaŽení
tohoto stavu dochází k tvorbě žádané dedritické struktury.
Tavba se nechává v kelímku zchladnout. V1isledkem je polotovar
(tzv. lupa), ktery tavbu od tavby disponuje rozdílnym obsahem
uhlíku, závislym na surovinách, zkušenostech Železá e a mnohlr
dalŠích faktorech'
Vznikly ingot se velice pracně pre kove do poŽadovaného tvaru
čepele, ale vysledek stojí za to! Z těchto ocelí byly pravděpo_
dobně vyráběny starověké legendární meče.

Vrstvená ocel (sendvič)
Tento materiál má nejméně 3 vrstvy. Jedná se v podstatě o vel_
mijednoduchou damaškovou ocel, kdy strední vrstva je velmi
tvrdá a boční vrstvy jsou z houŽevnaté aŽ měkke oceli. Typickynl
príkladem jsou švédské noŽe. Japonská verze sendviče se nazyvá
ta kefu-su m i nagash i.

Vrstvené oceli nebyvají korozivzdorné, takŽe vyŽadují zvyšenou
péči'

Woolz Sendvič
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Korozivzdorné oceli

Za korozivzdornou ocel je povaŽována ocel s obsahem chromu
vyšším neŽ 13 o/o.

Jclikož jeho dominantní mnoŽství změní vlastnosti oceli směrem
k pevnosti a houževnatosti, korozivzdorné kalitelné oceli pro
č'cpele noŽrj musí b t v razněji legovány, a tudíŽ mít i větší
tlbsah uhlíku, aby dosáhly reznych vlastností če pe lí z ocelí
nástrojovych (nekorozivzdornych). Mají ovšem drjležitou a pre-
[e rovanou vlastnost - NEREZN0U, a tudíŽ celková ridrŽba je
snazŠí.

Práškové oceíí (oceli vyrobené práškovou metalurgií)
l ,,tldborníci" nebo lidé za ně povaŽovaní vysvětlují princip vri ro-
tly tohoto druhu oceli často špatně' TakŽe skutečnost je taková:
Ocel vyrobená jiŽ zmíněn1im konvenčním zp sobem,,pojme",
tcdy udrží jen určité mnoŽství uhlíku (1,7 olo) a legur. ,,P ebyte č-
n('" legury se z oceli pri tuhnutí ingotu oddělí (ingot - poloto-
vltr o hmotnosti i mnoha tun). Aby v oceli všechny poŽadované

1lrvky zristaly, ocel se z tekutého stavu rozpráší v ochranné
irl'mosfé e (aby neoxidovala) do jemné mlhy, která se rychle
rlchladía snese ve formě jemného prášku o velikosti cca 60 tisí-
t'in mm. Tato prášková ocel m Že b t dále mleta a t íděna tak,
irby velikost jednotliv ch částeček byla stejná.
Icdy nikoliv v míchačce smíchaná prášková ocel s p ísadami, ale
tlc[initivní ocel p esného sloŽení ve formě prášku je v1ichozím

llokrtovarem pro tento zprisob vliroby.
lirkto totiŽ v oceli ztjstanou fixovány všechny požadované prvky
v ncb1ival1ich mnoŽstvích.
Vc formě se prášek za tlaku cca 2 000 bar slisuje a vzniká tzv'
kitpsle, která se slinuje (spéká) v polotovar. Nedochází k tavbě
tlccli, ale ke spojeníjednotliv ch částic prášku. Tento ,,ktJs oceli"
st' pak dále válcuje do poŽadovaného tvaru, pro v1irobu čepelí
nrlŽ většinou do ploché tyče. Tato informace je d leŽitá, jak
sc ukáže dále.

Touto technologií lze získat ocel, která by ocelí vlastně jiŽ b}it

neměla, jelikoŽ obsahuje aŽ2,7 o/o uhlíku. P i konvenčním zp -
sobu vyroby by to byla k e hká litina. oce l tak obsahuje neb1ivalé

mnoŽství karbidotvorn ch prvk , zejména vanadu a molybdenu,

jejichŽ karbidy jsou velmi tvrdé. Že tím vzrostou i v, kony čepele,

zejména tvrdost a trvanlivost ost í, je nasnadě.

Prášková metalurgie je proces, p i kterém nejen vzniká ocel

s velice jemnou strukturou, homogenním sloŽením a jemně roz-

ptylen'imi karbidy jiŽ zmi ovanych legur, ale zp sob v1iroby

zaručuje i v1irazně vyšší pevnost v ohybu oproti ocelím vyrobe-

nym klasickou metodou.

Rozdíl v jemnosti struk-

tury běžné a práškové

oceli

Ale pozor!
To bylo rozdělení ocelí podle zprisobu v1iroby. Stejně drjležité

(ne-li drjleŽitější) je rozdělení dle rjčelu, vhodnosti nebo,

chcete-li' vyuŽití oceli.

KaŽdá ocel má sv j rozsah použití. Proto máme oceli konstrukč-

ní (dráty, profily, trubky, šrouby), oceli pérové na pruŽiny, oceli

nástrojové na nástroje.

Není ovšem nástrojjako nástroj. Kde lisovací forma má ,,ostrí"

90'a je extrémně stabilní, tam v p ípadě použití stejné oceii

na čepel noŽe bude ost í velice k ehké. Ocel na nástroje do

sbíječky je vynikající, ale pri správném subtilním britu je také

chou lostivá.



Oce li rychlorezné jsou určené pro obráběcí nástroje, jako jsou
stlustružnické noŽe, frézy, závitníky, vrtáky. Jejich vlastnoiti
,,stojí" na vysok1ich obsazích uhlíku, wolframu a kobaltu.
Jsou sice velmi tvrdé (66 HRc), ale pro správné subtilní ost íjsou
NEVH0DNÉ.
Použití ,,nějaké'' ocelijen proto, Že je levná nebo snadno
dostupná, je krátkozraké a pro uŽivatele aŽfatální. Čepel mriŽe
b\it k ehká a ost ítak musí b1it spíše sekyrové, aby sice vše vydr-
želo, ale rezat se s ním bude těŽko a těŽko se bude i brousit.
V následující tabulce je uvedeno je n několik jakostí oceli určené
pro čepele noŽrj. Technik m, milovníkrjm nožŮ a vědcrjm se
tlmlouvám, ale rozdílná značení dle technick17ch norem r zn1ich
stát a stovky ocelí by situaci spíše zamlŽily:

Tabulka noží sk1ich ocelí

Z chemického sloŽeníocelíje patrné, Že oceli s obsahem uhlíku
rlktllo 1 o/o jiŽ poskytují p edpoklad kvalitní čepele, ovšem za
vydatného prispění legur. NezáleŽíjen na jejich množství, ale
ltjména na jejich kombinaci ve vztahu k uhlíku.
/ Lirbulce je pouŽito obecně známé a používané značení; kdo

Materiá

bude mít pot e bu v této proble matice dále pátrat, necht proslídí
technickou knihovnu a internet. Na internetu uváděné vlastnos-
ti ocelí ale často neodpovídají skutečnosti a dajťtm z odbor-
n1ich publikací.
Z odborné literatury i z m ch vlastních zkušenostíje patrné, Že

největší pevnost ve vztahu k nejvyšší tvrdosti mají oceli vyrobe-
né práškovou metalurgií.
Obecně lze íci, Že jsou oproti konvenčním zp sobem vyrobe-
n17m ocelím houŽevnatější, pevnější, mají jemnější strukturu
a díky vysokym obsahťrm legur podávají i vyšší v1ikony.
Vyrábějí se i noŽe s čepelemi keramickri mi, zde je pak pevnost
nejniŽší.

Keramické materiály, užívané dnes s velkou pompou u nožrj
kuchy sk1ich, nejsou nic nového, je to jen oprášená technologie,
od které se ustoupilo i u obráběcích nástroj (b itové destičky)
z drjvodu k ehkostijejich ost í.

Základním materiálem pro v robu polotovaru če pele je kysličník
zirkoničit1i - brusné zrno, které je po vytěŽení čištěno, drceno
a t íděno, aby ve formách bylo za vysokych tlakrj slisováno do
tvaru budoucí čepele' Je vyskládáno po mnoha stech kusech
a v peci slinováno (spékáno) v plochri polotovar. Ty jsou ve vib-
račních bubnech obroušeny do hladkého povrchu, následně je
na nich proveden v1ibrus pomocí diamantov1ich kotoučri. Čepele
jsou osaze ny většinou plastov mi rukojetmi. Ručně pak pracov-
ník vytvorí finální ostrí na diamantov1ich brusn1ich pásech.

Pravdou ztjstává, Že keramické noŽe jsou jedněmi z mála továr-
ních noŽ , které jsou skutečně ostré a krásně eŽou. Je to tak
nezvyklé, Že to uŽivatele navyklého na běžnou tovární produkci
ohromí. Není to dáno jen provedením ostrí, ale zejména struk-
turou materiálu: eŽete v podstatě velice jemn1im a tenk1im
brouskem.
Problém, ale zato zásadní, je s Životností ost í a jeho držbou.
P i pouŽívánístejn17m zprisobem jako pouŽíváme noŽe ocelové
se na něm záhy vytvorí zoubky. Tyto nože doma nabrousíte jen

n':;,n molYbden "Xl;o kobalt privod

tlccli nerezavějící vyrobené konvečním zp sobem

0,85-1,2 16-18 I 
1
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tt'lit't' tčžko, a to jedině pomocí kvalitního diamantového
l r.r l usku.
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objednat. D inu spojenou s formátováním polotovaru zajistí na

profesionální rjrovni válcovny. Pokud mne ovšem proces pretvo_
enítyče, která je náhodou k dispozici, v čepel fascinuje, ni.c mi

v tom nebrání.0hen a Žár v hně mám totiŽ také velmi rád.

Získat sloŽitější vykovek napr. pro tzv. integrální nŮŽ (čepel,

kování a stopka z jednoho kusu) je kol zejména pro zápustkové
kování. Zde v zápustce - dvoudílné ocelové formě - dostane kus
oceli tvar nože'

Hrub1i a ostriŽen polotovar pro zavazák vyroben1i kováním v zápustce

Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché, náklady na vyrobu
zápustek jsou vysoké a vyplatí se jen pri sériové v1irobě, v1isledny
polotovar však má tvar a proporce budoucího nože.

Voln' m kováním rozumíme proces, pri němŽ kovár polotovarU
z oceli pojeho oh evu ve vyhni nebo peci dá tvar budoucí čepc
le noŽe, a to pomocí kovadliny, kladiv, sedlíkrj, sekáčrj' bucharu
a ostatního kovárského náčiní.
Pro predstavu čtená e bez technickych znalostí nutno uvést, Žc

pri ohrevu oceli ve vyhni dochází k okysličováníjejího povrchu
a tvorbě okují. Část okujíodpadává ve formě šupin;ty jsou znt'-

7-pracování oceli - w roba polotovar
'yjrlt'nrc-liz historie a polotovaru oceli ve formě ingotu _,,kne-
líktl" vzniklého svarením více kus Železné houby, j:e patrne, Že
rrvlir llyl pri zpracování železa a oceli zásadní remeslník, ktery
;iv;rl Žc'lczu poŽadovany tvar. Ať jiŽ to byl nriŽ nebo radiice plu-
tr. jistč', byli specialisté jako mečíri, platnéri...ale tajemství spo-
'rt;i s vyroboU a Zpracováním oceli provází kovárstvljiž od sia-
rvirl<rr...

rllly 1trrltltovarťt ve formě ,,knedlíku'' a jejich horentní ceny jsou
';tk jt,tlnrlu provŽdy pry_č a současnost vypadá tak, Že potrébuji-
i 1ttllttlrtvar dané tloušťky, šírky, délky a druhu oce li, stačíjej



Pol otova ry d a ma škov1ich čepe l í vyroben1ich ková sk1im zprisobem

hodnocenou částí materiálu, kter1i stejně jako samotny opálcny
povrch budoucí čepele postrádá vlastnosti vychozího materililtr
a musí byt odstraněn.

|'rrr,,l<tlvit inu" pot ebujete nejen kovárnu s dobr1im komínem, ale i adu
rl;ii';rrlí lr r-ráčiní

Vrstva okují na polotovaru budoucí čepele
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/l'ylky okují na povrchu čepele

Allsrllutně nezastupitelné místo ve vyrobě nožŮ mají dodnes
krlv;irsl<Ó technologie pri v1irobě svárkové damasceníké oceli.

Vylepší se vlastnosti čepele jejím ková sk,im zpracováním?
To je otázka, která z ejmě vyvolá nejvíce diskuzí.a rozdílnych
názorŮ, protoŽe i odborníci se ve svych názorech dosti liší; ona
totiŽ, jak ríká m j kamarád, ',Kovaná čepel v sobě nese určité
mysterium _ nŮŽ se zrodil v ohni'i S ohněm je od pravěku
spojeno okouzle ní, bezpečí, teplo a riprava jídla - samé príjemné
věci, Že?

Pokusím se shrnout mnoho stran odborného textu, článkrj,
pojednání a rozhovor s odborníky z vysok1ich škol i kovári
(včetně vlastních zkušeností) do několika rádek.

Na kvalitu čepele a jejího ost í majívliv následují faktory, a to
v po adí, jak jsou napsány:

1 chemické sloŽení oceli a její vhodnost na čepel noŽe,

2 optimální tepelné zpracování (kalení a popuŠtění),

3 bezchybná geometrie ostrí a drsnost povrchu čepele,
4 zprisob vyroby oceli - konvenční nebo prášková,
5 zp sob v1iroby polotovaru - válcováním za tepla, za studena,
ková n ím.

Zásadni vliv mají body 1 ,2 a 3. Pokud není splněn p edpoklad
dany sloŽením oceli a dodrŽením p edepsaného tepelného Zprtl_

cování, aby ocel získala poŽadované vlastnosti, pokud není ostrí
bezchybně provedeno, další faktory dané body 4 a 5 její kvalitu
sice také ovlivní, ale jen málo. Dokonce v p ípadě príliŠného
prokování (zhutnění) m Že dojít k defektrjm ve strukture oceli.
Okolo kovárského zpracování oceli a zejména jejího tepelnéhrl
zpracování bylo odjakŽiva plno tajemna aŽ magie, ale u součas_
nych vysoko legovanych práškov17ch ocelí jsou vŠechny tyto
postupy p esně dané a jejich nedodržení se krutě vymstí.
Vylepšení vlastností čepele jejím dodatečnym priměrenym prtl_

kováním lze p ipustit zejména u ,,jednoduch1ich'' nízkolegovzr-
nrich uhlíkatych a slitinov1ich nástrojovych ocelí nedostateČnč
zhutněnych z vyroby.
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Polotovary h součástek noŽrj se vyrábějí dále
běŽn17mi e yslov1imi postupy, jako jsou:
stríhání na cích n Žkách,
lisování na
prŮmyslové presné lisování GiffiT;il'rapr. lisy Finetool(Mikov Victorinox, Wenger...) a reza,Áivoonim paprskem, plaz-
mou, laserem ( ízeno počítačenr).

Lisovací nástroje mají tvar součástek, v tomto prípadě zavíracího nože

Polotovary lze samozrejmě vyrobit i za pouŽití vyhradně ručního
ná adí, jako jsou pilky, pilníky, ruční vrtačky a podobně, bez
jejichŽ pouŽití se stejně remeslník neobejde, ale na hrubou práci
je v hodnějŠí pouŽít alespon ruční uhlové brusky.

KaŽdá ocel určité jakostije vybavena technickym listem, ktery
popisuje nejen její chemické sloŽení, ale také její te pelné zpra-
cování.

l)č.lcní materiálu na pákov ch nrlžkách



Tepel né zpracování

Tcpelnym zpracováním rozumíme hlavně kalení, popouštění
a žíhání.

Presné kalicí teploty, vydrŽ na této teplotě (u noŽťl cca
20-30 min), zpťrsob a rychlost ochlazení udává technick1i list
nebo tabulky. Zde lze najít diagramy a doporučené kalicí teplo_
ty.0h ev na kalicí teplotu se dnes provádív pecích zejména
elektrick1ich (odporovych), často s ochrannou atmosférou, takŽe
povrch čepele je na rozdíl od kalení v běŽn ch atmosférick ch
pecích bez okují, je jen mírně matnější než pred vloŽením do
pece.

0chlazení se provádí ve vodě, oleji, solnych lázních či v proudu
vzduchu a dochlazování také v parách tekutého dusíku (-B0'C).
Mražení čepele pri jiŽ zmíněné teplotě však není vhodné pro
všechny druhy oceli. MraŽení čepele dokončí ztvrzení oceli, ale
zisk tvrdosti vzhledem k technologick1im problém m spojenrim
s tekutym dusíkem je maly, a to cca 1-2 HRC.

Zkoušky ve stylu ,,co to udělá" nemají p i kalení čepelí noŽri
místo. ,,ZiSke m" pak totiŽ mriže b1it tvrdá, ale krehká čepel
s hrubou strukturou a nízkou pevností. Pokud má b t vysledek
na vysoké rovni, i p ístup noŽí e musí brit Vysoce profesionální
a na st edověké,,čáry" okolo kalenízde není místo. Dalším kro-
kem bezprost edně navazujícím na kaleníje popouštění.

Popouštěni ocelije proces, jehoŽ v sledkem má b t odstranění
tepelného stresu po kalení a z něj plynoucího pnutí. Toto pnutí
m Že v p ípadě neprovedení nebo pri nedostatečně provedeném
popouŠtění zp sobit prasknutí čepele. Popouštění sniŽuje kreh-
kost ve prospěch pevnosti také změnou struktury tvrdého mar-
tenzitu. Popouštěcí diagram a tabulka uvedená v technickém
listu nebo strojnickych tabulkách udává popouštěcí teploty
(prakticky p ibliŽně v rozmezí 100-500'C), vydrŽe na této tep-
lotě a počet oh evťr a ochlazení. Pri popouŠtění ,,nabíhají" na

povrchu čepele takzvané popouštěcí barvy, dané vznikem oxidrj
Železa na jejím povrchu. Konkrétní barva určuje poměrně presně
popouštěcí teplotu. Následující tabulka platí zejména pro uhlí-
katé a slitinové nástrojové oceli.

Ktlttttlrit pcce nah átá na teplotu l o50 .c
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Ptlpouštěcí barvy v ,,reálu'' na čepelích zavazáku
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Kovanou nebo ze svá kové damascenské oceli vyrobenou čepcl
je t eba ,,změkčit" k dalšímu opracování a zároven eliminovat
nebezpečí vzniku prasklin zpťrsobenych pnutím plynoucím
z opakovanych ohrevťr a ochlazení' Čepel musíme Žíhat' Uvedu
pouze Žíhání na měkko.

Žineniie proces, p i kterém se ocel zejména po tvá ení (kování,

lisování) za tepla vrací do opracovatelného stavu díku změně
struktury (opačn proces neŽ pri kalení). Spočívá v oh evu na

danou teplotu, u nástrojov1ich ocelí na CCa 650-B90 "C. Náslc_
duje v drŽ na této teplotě a predepsany pomal17 zpťrsob ochla-
zení, nejčastěji ve zvolna chladnoucí peci. To trvá treba cely
den. Jako u kalení a popouštěníjsou teploty Žíhání na měkkrl
pro danou jakost oceli presně stanoveny v tabulkách.
Technicky zdatnym čtenárrjm se omlouvám za silně redukovan('
vysvětlení tak zásadní technologie, jako je tepelné zpracování.
Jistě se však shodneme, že na experimenty pri tepelném Zpra('()-

vání není místo a je ,,zločinem" tepelné zpracování z jakychktrliv
drjvodrj ošidit (neznalost neomlouvá).
Jsou však situace, kdy zejména silně p etvá ené, nap íklad
damaškové oceli pri kalení a popouštění ,,nedělají'', co by mčly,
a zde si musí noŽír umět poradit. Nikoliv zkusmo, ale vŽdy
v rámci znalostí a zkušeností.
Jedná se většinou o změnu kalicí teploty, vydrŽe na této teplrltil,
změnu zprisobu a rychlosti ochlazení' Toto ,,lavírování" je ovšt'ttt
signálem, Že někde je něco v neporádku, napr. špatn17 regulá[tlr
teploty v peci, neodpovídajícísloŽení oceli, velká ztráta uhlíku
pri zpracování ve v17hni a podobně.
Pri nutnosti zv1iŠit pevnost čepele je moŽno její h bet popustil
na vyšší teplotu, ,,vyh át" jej. Tak klesne jeho tvrdost a zvyší st'
pevnost. Tak vznikajÍ takzvané ,7 ny tvrdosti".
Ost ívšak po celé délce musí zrjstat tvrdé. Tato technolo9ic st'

pouŽívá u méně vhodnych ocelí na čepele noŽrjr a u noŽri

extrémně namáhanych.
Tepelnym zpracováním projdou nejen čepele noŽrj - těmijstttr
i pilky, páráky a ostatní nástroje jako šroubováky, otvíráky,

Teplota
do 200

210
220
240
250
260
270
2BO
290
300
310
320
330

.C
Popouštěcí barva
žádná
slabě žlutá

...červená,purpurová
' . . fialová

....slámověžlutá

....tmavoŽlutá

.''.Žlutohnědá

....hnědočervená

....tmavomodrá

....chrpověmodrá

....světlemodrá
. . modrošedá
. . šedá, šedozelená

l1lprluštění 1e nezbytné a jeho nedodrŽení zvyšuje
1lrlškození zejména ost í. Nap . ocel CPM S 30V se
)x po 2 hodinách p i teplotě 1Bo .C.

llychlorezné oceli s vysokymi obsahy wolframu
(rr;r čepele noŽrj nevhodné) se někdy popouštějí
.tx po 2 hodinách.

riziko
popouští

a kobaltu
dokonce
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vyvrtky a podobně - ale také další součásti hlavně nožŮ zavíra-
cích, jako jsou pera, pojistky a kování.
Je nasnadě, Že čepel po tepelném zpracování musí b1it tvrdá
s odpovídající pevností a trvanlivostí ost í. Pera musí vydržet
trvalé namáhání a hlavně musí b1it pruŽná'
To si vyŽaduje nejen odlišné materiály, ale ijiné tepelné Zpraco-
vání.
Našeljsem kdysi na internetu jako doklad o kvalitě noŽe, Že

,,čepe l je pětkrát kovaná a t ikrát kalená"; k smíchu, Že?
Myslíte , Že jse m zapomněl na mě ení furdosti?!
Na tak zásadní kritérium kvality čepele, které se sleduje po
celou dobu její v roby, ne lze zapomenout, je n jse m si je schoval,
aŽ toho bude o noŽích napsáno více.

Prvním odhadem tvrdosti m Že b t zkouška jemnějŠím pilníkem,
kdy se snažíme zakale nou oce l pilovat. Pilník se musí po poloto-
varu čepele smekat, nikoliv jej ubírat.
Zprisobťt mě ení tvrdostije pak několik. NejběŽnějším v kalír-
nách i noŽí i pouŽívan1im zprisobem je zkouška tvrdosti podle
Rockwe lla, v zápisu vŽdy ve formě dvoumístné číslice a značky
HRC. Ta udává tvrdost podle Rockwella, takzvany počet
,,r0kvel " (napr. 58 HRC).
Vc speciálním p ístroji zvaném tvrdoměr se silou 1 500N
(t so t<g) do měreného polotovaru čepele vtiskává diamantovy
kužel o vrcholovém hlu 120'. Podle hloubky vtisku je p ístro-
jcm vyhodnoce na tvrdost odečtená na jeho stupnici. Pro
vyloučení chyby se měreníještě opakuje na jiném místě mě ené
č'cpele.

A tcd'tedy, proč jsem si nechal mě ení tvrdosti až sem' Pro n Ž

1c d leŽitá tvrdost ost í, která m Že odpovídat zvolené oceli, ale
tirké mrjŽe b1it nešetrn m broušením a leŠtěním díky vyhrátí
vyrazně snížená.
lměrit tvrdost vlastního ost íje díle nsky témě nemoŽné, proto
nrč' ení probíhají na plochych částech čepele' Zde ale mohou b1it

uplirtněna zpracování mající za následek v predchozí kapitole

r':e g-! l É- rn Í1-9-o_Yá 1 l

Tvrdoměr Lucznik
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á!í Broušení a leštč'rrr

popsané zony tvrdosti' Neznáte-li stoprocentně zprisob tepelnť'_
ho zpracování čepele (to víjen vyrobce), ne musí brit vaše even_

tuální kontrolní měrení relevantní. Prakticky to znamená, že

měkk hrbet neznamená ještě měkké ostrí a naopak.
BěŽně ale b1ivají vŠechny části čepele pribliŽně stejně tvrdé.
Hraniční tvrdostí podle Rockwella, kdy se jiŽ dá hovorit o trvan
livosti ost í, je 53 HRC, hodnota 58 HRC je jiŽ velice dobrá.
Tvrdost nad 60 HRC je považována za vynikající. Tvrdost nad

63 HRC pak jiŽjen neÚměrně zvyšuje k ehkost čepele.

Broušení a Ieštění

Máme zakalenou a popuŠtěnou čepel, která je po tepelném
zpracování pokryta vrstvou okují.
Je nutné tuto znehodnocenou vrstvu materiálu dokonale
odstranit (obrousit). V minulosti se čepele brousily na plochyt'lr

brusnych kame nech, na kotoučích vyrobenych z pískovce
a poháněnych ručně (noŽně), vodním kolem nebo parním strtl_
je m. To je jiŽ minulost, dnes jsou brusné kotouče vyrobeny zc
syntetickych brusnych materiálr]r jako umělého korundu Alr0,
nebo karbidu kremíku (SiC).

l_].,á;1 :ť'iif

N;r stupnici prístroje se odečte p ímo naměrená tvrdost okuje mají r znou tloušťku a vzhled
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Brusnc pásy, černá čty |rranrrá Eunrová tyčl<a slouŽí l< čištěni zancsenÓhrl
hrusnÓho pásul

Fásová bruska s pr rměrerm

kola 380 nxm
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l]rusne pásy pásov17ch brusek pak disponují širším vi7běrem bru-
siva od keramického korundu a zirkonu po diamant či kubick1i
nitrid boru.
Pro dutiny, malé poloměry a sloŽitější tvary se pouŽívají brusné
ktltouče s kaučukov1im pojivem, tZV. ,,9umovky;: Jejich obvod se
t|á snadno vybrousit do požadovaného tvaru. V bér vhodného
tlrusiva a nástroje z něho vyrobeného je trochu věda, protoŽe

!ažd1i materiál vyžaduje ,,SVé" a neexisiuje univerzálni rešení.
Pri nevhodné volbě nedostaneme pat ičn1i v kon a Životnost
niistroje. Pohon těchto strojri - brusek zajištují elektromotory
r zného vykonu. Hrubost brusiva se udává eiilem. To je stejné
j:tko počet otvor trídicího síta na čtvereční palec
(zs,+ x 25,4 mm)' Čim 1e číslo vyšší, tím je zrno jemnější.

Broušení je trískové obrábění, kde jednotl ivá brusná zrna
tlclstranují p ebytečnri materiál. Broušeny p edmět dostává tvar
s patričnou drsností povrchu, odpovídající hrubosti brusného

Broušení a leštt\rtÍ

kotouče či pásu (u hrubého broušení cca 50). Následuje jemnť'

broušení - pulírování (z německého ,,polieren"). To lze rozdělit
rekněme na tradiční pulírování na filcovych kotoučích s nalept'_
nym brusnym Zrnem rriznych hrubostí (většinou odstup ova-
n1ich 120,24o,320, 400, 500 aŽ B00).
Druh m zprisobem je oblíbené suché broušení a leštění na
pásovych bruskách. Rozepisuji se o těchto zptisobech proto, Žt'

leštění na pásovych bruskách p ináší nemalé riziko pro če pe l

noŽe pracně zakalenou a popuštěnoU, a to tím, Že hrozí ,,vyhrli_
tí" tenkého ostrí, coŽ vŽdy znamená zhoršení eznych vlastností
noŽe' Toto vyh átí ost í se projeví změnou barvy povrchu
,,stríbrné" Čepele postupně se vzrristající te plotou (viz jiŽ popsil-
né popouštěcí teploty). Zabarvení nemusí b17t vri razné _ Vysocc
legované nerezavějící oceli odolávajívyhrátí delší dobu, a i kdyŽ
popouštěcí barvy nejsou znát,změny ve struktu e se jiŽ dějí.

Tradiční pulírování na filcov1ich kotoučích s nanesenou vytvrdi_
telnou vrstvou tvo enou směsí brusiva a pojiva probíhá pri

nanesení lešticí pasty. PouŽívá se pasta na ocel - červená prrl
hrubost 120 a čistá lojová pasta pro hrubosti ostatní. Pasta
nejen zjemnuje leštění, ale odvádíteplo a do určité míry brz1ní

vyhrátí čepele.
Proces pulírování (jemného broušení) spočívá v postupném
zjem ování drsnosti povrchu. Dosahuje se ho změnou hrubrlsIi
následného brusného (lešticího) nástroje.

Změna barvy čepele vždy signalizuje změny jejích vlastností

(iurrrovky, filcové pulírovací kotouče a ostr1i lešticí kotouč



Broušení a leštěnÍ
roušení a leštění

Lcšticích past je více druhrj

l1lstupuje se nap íklad od hrubosti 120 pres 240,320 a 500
t'vcntuálně aŽ k 600 a B00. Je vhodné směr pulírování měnit,
jt'liktlŽ Stopy po nástroji se pri broušení k íží a dokonalost
rrlisledné operace se zviditelní. Tyto drobné triky dávám ,,k dob-
rtl" pro adepty našeho emesla.

VllrsLní Ieštěnído zrcadlového lesku se provádí nejd íve po
tr1lrltcování nástrojem hrubosti 500. Provádí se nejčastěji na

,,rlstrych" lešticích filcov1ich kotoučích hnědé barvy, vyrobenych
zt' směsi hrubé ovčívlny, srsti jakťr, Žíní aj' 0blíbe né jsou látkové
krlIrluče tvorené prošitou vrstvenou tkaninou rrjzného sloŽení,
lltlušťky a tvrdosti. Říká se jim hadrovky.
Vytlčr lešticího kotouče se opět rídí leštěn m materiálem
;l 1trlŽadovanou drsností povrchu. Tyto kotouče jsou ovšem také

1ltlkryvány malou vrstvou lešticí pasty'

Látkové kotouče-had rovky

Vynikající zelená lešticí pasta české v' roby



Jroušení a leštění

|' írtldní včelí a karnaubsk1i rostlinn1i vosk

|Jrtl ocel a barevné kovy se používá tzv. zelená lešticí pasta, jejíŽ
tlikladní sloŽkou jsou kysličníky chromu. Tato pasta právě leště-
ttí do vysokého lesku umožní' Má také více hrubostí'a podle ní
st' pak rozlišuje jejívhodnost. Lešticích past, jejich značení
lt v robcri je mnoho. Některé speciální pasty si dodnes ,,va ím,,
ilirn. Základem jsou p írodní vosky.
l t'štění ovšem ukáŽe všechny nedostatky predchozího broušení
lr 1tulírování, takŽe většina velk1ich v1irobc nenívzhledem
l< sc'riovosti v roby schopna tyto povrchy nabídnout a nutno
i'ít'i, Že ani většina noží Ů se do těchto povrch nehrne.
ť)írrr jc povrch hladší, tím snáze čepel ploniká rezan1im materiá-
lt'ttt il vyrazně se zvyšuje i odolnost proti korozi. V mikroskopic-
kyt'h ryskách se tolik nedrŽí voda, kyseliny a další korozi poápo-

rující látky jako treba krev zvěre (mysliveckou mluvou barva).
To se ti7ká zejména čepelí vyrobe nych z nástrojovych, svá ko-
v ch damascensk1ich ocelí a ocelí s niŽší korozivzdorností.

Broušení a leštění se uplatnuje i na ostatních částech noŽe
a čím je díltj více, tím se proces prodluŽuje. Zejména zavírací
noŽe mívají i desítky součástek, které jsou broušeny a leštěny
a jsou vyrobeny z rŮznych materiálťr majících ijiné nároky na

brousící nástroje.

PoZoR! Pro vyběr nože vzhledem k ričelu a vlastním zvyklos_
tem je nezbytné poctivě p ečíst tuto kapitolu, jelikož pro ez-
né vlastnosti noŽe a trvanlivost ost í je stejně d leŽitá jako
v'iběr oceli a tepelné zpracování. Navíc jste schopni geometrii
a provedení ost í posoudit pouh' m okem.

Geometrie čepele a b itu - ost í
Hned na začátku této kapitoly musím zvolat: ,,Se kyrou Se ne_

oholíš a b itvou nenasekáš d íví." Tento slogan zahrnu1e nutnost
zvolit správny tvar čepele a ostrívzhledem k čelu a pouŽití
noŽe.

Tlouštka, délka a šírka čepele noŽe jsou dány typem noŽe, poŽa-
davky a zvyklostmi lovce, nicméně vyška hrotu čepele stojí za
poprs.

Hrot horní (reznické, kuchorské noŽe)'
Hrot sníženÝ (lovecké univerzolní noŽe).
Hrot typu bowie-hrot sníŽeny, prohnuty (stylové o tabornickc
noŽe)'
Hrot stredovy (dyky, tesaky).

Málokdo p i v běru noŽe p e myšlí nad p íčn m ezem čepclí, zc
kterého je patrné, jaké rezné vlastnosti asi bude n Ž mít'
XCepelje v príčném rezu klín. Cím je klín štíhlejší, tím snáze prrl-
niká do rezaného materiálu.
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nepravé ost í

Tvary hrotri čepelí

obl',i v brus ost í

Klínov'li v brus ost í

To lze VySVětlit tím, Že čepel nemusí p i ezánítolik rozhrnovat
materiál do stran. Takové štíhlé čepele ale zase mají menší pev-
nost a stabilitu díky své subtilitě. Jsou vhodné pro noŽe kuchy -
ské, eznické a některé nožezavírací, kde se tlouštka h betu
pohybuje okolo 2,5 mm a p edpokládá se šetrné zacházení'
To je klínow v, brus ost Í'

Aby čepel p i tloušťce ve h betu 3 mm nebyla p íliš choulostivá,
musí noŽír na čepelivytvorit více hltj a zv17šit pevnost ost í.

Tomuto poŽadavku vyhovuje částečně klínou w brus ost í.

Z obrázkuje patrné, Že s tím, jak se mění podíl ploché části če pe-
le v či v17brusu ost í, měníse i Úhel vybrusu ovliv ující pevnost
a stabilitu čepele, z pohledu funkce pak ,'snadnost" eZu.

Obl' v'brus
NoŽe pouŽívané spíše jako sekáče pot ebují nezbytně stabilnější
čepel. Tomuto čelu nejlépe vyhovuje obl, vybrus.
V príčném rezu tudíŽ nenívybrus tvo en p ímkami, ale opisuje
krivku podobnou části kruŽnice'Za ost ím tak zŮrstává dostatek
materiálu pro odolnost ostrí.

NriŽ opinel má tradičně klínové ost í
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Pozn.'. Pri pouŽití oblého,,sekáčového" ost í na čepeli noŽe uni
verzálního je nutno vynaloŽit větší sílu p i re zání. To se bude
v drisledku opotrebení a ost eníjen zhorŠovat. DalŠí nevyhody
uvedu v kapitole o udrŽbě a broušení noŽrj.

Dut v brus
Opakem oblého vybrusu 1evybrus dut .

Plocha v17brusu opět není prímkou, aleza ostrím je vybrouŠena
dutina ve tvaru krivky, nejčastěji kruŽnice nebo elipsy. Tento ty1l

vybrusu umoŽnuje vytvorit jemné ostrí s malym reznym uhlem,
takŽe čepel se stává ostrejší. Typick m predstavitelem tohoto
vybrusu je britva _ nŮŽ velice ostrri, ktery snadno a lehce holí
VoUsy. Ostríje ale velice citlivé a pro lovecké noŽe absolutně
nevhodné.
Tloušťka listu čepele měrená 3 mm za ostrím je pouze 0,15 mm!

(':'r s l t'č'nč klínovri v1ibrus ost í

lv;tt ttslt'í kuchy ského sekáče - obl1i v brus Britva s brouskem a obtahovacím emenem



Tvar ost í b itvy

Varianty ,,pseudodutlich" v brusri ost í

Vyrazně častěji Se ale
setkáme s pseudodu-
t, m vybrusem, kterli
Ize považovat za
v1irobní vadu zptiso-
benou mal1im prrimě-
rem kotouče, nevhod-
nou technologií
vyroby nebo opatr-
ností plynoucí z obavy
zvyh átí ostrí pri
broušení a leštění.
Jasnym a neklamnym
znakem tohoto v17bru-
su je dutina precháze-
jící v širokou fasetu -
plošku viditelnou těs-
ně pri ost í, která
vlastně ostrí tvo í.

Na první pohled patrné nedostatky ost í levn'ich noŽ

Někdy v1ibrus dokonce
tvorí krivku plynule p e-
cházející z dutého ve
v1ibrus vypoukl1i se vše-
mi nerovnostmi plynou-
cími z tohoto provedení.
Témě nikdy nedisponuje
vysokym leskem, ktery
vady těchto ,,vybrus "

1en zvyraz uje. Posledně
jmenovaná varianta je
pop ením všech zásad
pro provedení ost í,

vtloukanym noŽírsk1im

tovaryš m do hlavy po
celou dobu učení. Dut'i v'ibrus precházející do v brusu obléhtl
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Zoubkovaná ost í na loveckém noŽi nejsou žádána' Je zde
problém p i ost ení a s Životností ost í. Jsou vhodná pro noŽe
speciální, na pečivo a p íbory.

Pilky loveck'ich noŽ jsou speciální čepelí slouŽící zejména
k vyvrhování ulovené zvě e - otevírání zámku (pro člověka, kte-
ry není lovec: otevírání zámku je oddělení pánevních kostí).
Pokud p ekáží větev na posedu nebo pot ebujete pevnou hril,
tak se pilka také hodí. Pilky se liší nejen rozměry, tvarem,
počtem a sklonem zubtj, ale hlavně v17brusem ost í.

Velice prostě:Aby pilka dob e ezala, musí mít ,,šra k'i Zuby
musí b t širší neŽ zbytek čepele. Jedině tak není pilka svírána
a nehrozíjejí zlomení.
Tlouštka pilky určuje, kolik ,,materiálu'' musí byt ezem odstra-
něno - čím méně, tím lépe.
Jako optimální tlouštka se jeví 2_2,5 mm a délka do 10 cm.

H bet pilky je tenčí neŽ zuby

Zkušenostilovcr]hovo íjednoznačněpropilkysesymetrick' -

mi zuby, které eŽou dop edu i vzad a mají vrcholovri rihel

zubu 6b". Takové pilky se nezanášejí a podávají vysok' v' kon.

Pilky vyrobené na h betech čepelí pevn' ch noŽrl jsou vhodné

',*i'atncprotábornickénoŽe.Lovcťrmposkytujívíceproblé-m neŽ poŽitkťr, raději ty problémy vyjmenuji:
oMusíbytvyrobenyv1ihradněnačepelisklínorn most ím,

nikoliv na ploché části čepele, jinak se pilka "duSí'" 
Zuby

nemohou dosahovat aŽ ke špičce, hrot by se mohl snadno

odlomit api ezání ostrá Špička i'eŽeza zámek'

o P i ezání máte ost í čepele nebezpečně otočené proti sobě.

. Zuby pilky poškozují pouzdro pevného noŽe'



V'iběh v' brusu ost í

Tento detail prechodu v17brusu ost ív plochu čepele se většinou
nezmiriuje. KaŽd vybrus někde končí, a to tam, kde začíná plo-
chá Část čepele navazující na kování - záŠtitu a rukojeť.

ltLizné typy vtiběhri ost í

Mohlo by se zdát, Že na tom nezáleží, ale opak je pravdou.Zmi-
nuji tento detail proto, Že má vliv zejména na moŽnost nebo
snadnost naost it nriŽ po celé délce ostrí.

Kuchynsk17m, reznickym a vlastně i seversk1im pevn1im noŽ m

,,mizí" ostrí p ímo v rukojeti, at již je ze d eva či plastu.
[J severskych noŽ ost í mizí v kovové objímce, kterou začíná
ru kojet.
/lrvírací noŽe mívajív běh vybrusu nejčastěji kolmy k ostrí
lr ukrlnčeny zoubkem, kter1i odstra uje rádius vi7běhu danri
lrrtlusícím nástrojem a usnadriuje ostrení ,,aŽ do konce b itu'i
Stcjn1i vyznam má ukončení ostrí u noŽ typu bowie.
()1lrrrti tomuto reŠeníjsou ostatní tvary nevyhodné, jelikoŽ lze
1t'n velice těŽko naost it brit,,do kouta'1 NriŽ pak časem pri

1lr:rvide lném ost ení vykazuje typick1i ,,opot ebovan17" vzhled'
N:r1lravit tento stav doporučuji svěrit noŽí i, nejraději v1irobci
tlt lŽc.

Seversk'i-finsk, nriž bez v běhu ost i

V' běhy ost í zavíracích nožrj
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V ltč'h ost í pevného nože typu bowie

Nlt Lvaru v1iběhu ostrí nezáleŽí u noŽŮ sběratelsk1ich, umělec-
kych nebo těch, u nichŽ se časté ostrení nepredpokládá.

tltrct uritu - ost í již p ímo ovliv uje ezné vlastnosti noŽe
;t ttrč'uje jeho pouŽití, kde platí, Že čím ostrejšíje uhel, tím snad-
tti1ji n Ž reŽe, ale šetrnější musí b1it i pouŽití noŽe.
lrllrl ostrí se také nazyvá fasetka - ploŠka v ší ce několika dese-
lirr nrilimetru tvorící vlastní b it.
llrrrl, l<de britva má uhel 5', skalpel cca 10-15'a noŽe pouze pro
sllllttlvání20', musí univerzální loveck nriŽ disponovat hlem
lrritu od 35' do 40".
()t'rlmetrie ost í čepele prostě musí odpovídat zprisobu pouŽívá-
ttí tttlže.

Fasetka má rrjzné hly b itu dle typu nože

Doporučení
Pro univerzální lovecky nŮŽ, ať již pevn'i nebo zavirací, se dlt'
zkušeností generací lovc nejlépe hodí čepel se sníženym
hrotem, klínov''m nebo lépe částečn m klínov m v brusem
ost í a hlem b itu 35-40'.

Vlastní ezné ostrí je tvo eno ploškou-fasetou
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Úhel ezu

Tajemství spočívá právě v rjhlu ezu.

Závěrem této kapitoly vyjmenujiještě několik dalších vad
čepelí, které jste schopni posoudit pouh1im okem a zatím jsem
je nezmínil;jsou to:
a) ohnutá čepel,
b) šikmo provedeny h bet,

c) proleštěné ost í (p ílišná subtilita ost í vzhledem k vlastnos-
tem ocele. Pri oprení b itu o nehet palce nebo o d evěnou

Sikm'i hrbet

ohnutá čepel

P íliš tenké (choulostivé) ost í

Rcz pouze tlakem je obtížn'i

lit'z tahem vlastně zmenší rihel b itu a prisobí i ,,pilovitost" ostrí
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ostatní materiály pro v robu nož -
kovy

N Ž nenívyroben jen z oceli, ale je kombinací materiál , kter('

mají funkci nejen estetickou, ale zejména praktickou'
Jako je ocel nejrozšírenějŠím kovovym materiálem a každy

)i zná, kov a jeho slitiny, které nejsou príliš rozšíreny a známy,
je titan.
Není sice vhodn1i na čepele loveckych noŽrjr, ale ostatní peVn()Sl_

ní součásti noŽe, pokud jsou vyrobené z titanu, vykazují nejvyšší
užitné vlastnosti' To platí v prípadě pouŽití legovaného titanu
Ti6A14V (6 0/0 hliníku a 4olo vanadu). Čím tento titan vyniká?
Pevností, houŽevnatostí, trvalou pruŽností, nízkou měrnou
hmotností (+,st g/cm3) a chemickou odolností. Je korozivzdtlr_
ny, nemagneticky, a pokud je anodizován, tak je i krásn1i.

Čim 1estc vyniká? TěŽkou zpracovatelností, špatnou dostupnrlslí
a vysokou cenou.

'I ! [t T 1 -GA1--*v
Í}t}t]2()Irltyčku za vyvinutí mírného tlaku nesmí na ostrí vzniknout

,,vlna", ostrí nesmí jít prohnout),
tl) silné ost í _ široká faseta pri správném hlu b itu,
t') rlrsná faseta (drsnost hrubŠí neŽ 400 poskytuje zubaté ostrí,

jlrko univerzální se jeví drsnost minimálnc oj ooo v Še) aí) u pilek loveckych noŽ pak tupé a p íliš huste zuby'

|'t'íliš tenké (choulostivé) ost í na kuchynském noži

Titanové plechy a nože s p íložkami z titanu



Záštita (kování)
Záštita je ukonče ním čepele, chcete-li, začátkem rukojeti.
JelikoŽ je čepe l plochá' záštita zajištuje ochranu ruky, brání
jejímu sklouznutí na čepel a zlepšuje chop. Jsou če pele, kde
záštita je prímo jejísoučástí, a je tudíŽ i ze stejného materiálu.

Jinak se záštity vyrábějí z oceli uhlíkové a nerezavějící, kon-
strukční i nástrojové. Často také z mědi a jejÍch slitin, jako jsou

mosaZ, alpaka (také naz1ivaná bílá mosaz, německé či nové
stríbro) a bronz'
Dalšími materiály jsou dural, titan, damasce nské oceli svá kové
i ne rezavějící, meteorit a drahé kovy' jako jsou st íbro a zlato.
Posledně jmenované větŠinou ve formě pokovení záštit z barev-
n ch kovri.

U noŽtj pevn ch rozlišujeme záštity navlékané na trn - stopku
uŽší neŽ čepel, kter je skryt1i v rukojeti.
Krlvání nytovaná se pouŽívají pro čepe le s plnou stopkou. Tato
ktlváníjsou s noŽem spojena ,,ztracenymi" n1ity, které v ploše
ktlvání nesmÍ b t vidět. Toho se dosáhne totoŽnym materiálem
ktlvánÍ, n1itri a pečlivou prací. Nejlepšího v17sledku se dosahuje
tr nytovanych kování z mosazi a alpaky, jelikoŽ n ty se p i shodě

o statn í m ate ri ály'. p.r.9 -"yrg-| 9'..l.g1_Y.. -_ !:"Y)

Damaškov nriŽ s rukojeti z rohu antilopy a navlékanou záštitou z alpaky

materiál dokonale zaleští. Že kování mohou byt zdobena ryti-

nou či le ptem nebo byt, jak jiŽ bylo uvedeno, vyrobena

z damascenské oceli ori9inální svojí kresbou nebo b1it odlitke m

se sloŽitějším reliéfem, je z ejmé'

Zavazák má záštitu ze stejného materiálu jako čepel

Nrjž Baribal s ryt'imi kovánimi
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(|list jílce (záštita lovecké šavle)

Jt' jcn otázkou pečlivosti a trpělivosti zajistit presné slícování
l<tlviiní a dodrŽet minimální vŮrle. Mezery jsou evidentní ledaby-
ltlstí.
lsrlu i noŽe kování postrádající, záštity jsou součástíjejich ruko-

;t'tíze dreva nebo dnes nejčastěji z plast . Jedná se hlavně
tr nrlŽe kuchynské a reznické.
l rlrlŽc lovecké zcela vyjimečně postrádají záštity a kování, ale to
st' 1cdná o noŽe velmi jednoduché.
Mt'zi pcvné lovecké noŽe počítáme i tesáky s r zn1imi typy
zljštiL, o kterych ale bude samostatná kapitola.

/:rvírací lovecké noŽe mívají kování pájena cíne m, stríbrem,
tlyltlvána, šroubována, bodově navarována na jejich príloŽky
,, rlt'eli, mosazi, alpaky, duralu či titanu.

Řeznické noŽe

P íložky zavíracích noŽ
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Materiál pojistek čepel í
Existují samozrejmě i zavírací noŽe postrádající nejen pojistky,
lrle i pera zajišťujícíjejich chod, to se však jedná většinou o noŽe
staroŽitné a jejich repliky nebo o noŽe, které nejsou určené pro
pouŽití lovci.

KdyŽ jsou pojistky součástí p íloŽek zavíracích noŽri systému
liner lock, pak jsou většinou i ze stejnych materiálrj. VŽdy ale
musí zajišťovat trvalou pruŽnost a pevnost pojistek.0ptimální
sc jeví zušlechtěná korozivzdorná ocel a titan.

U systému se h betní pojistkou back lock je pojistka podpírána
pcry - listovymi pruŽinami vyrobenymi z pérovrich ocelí.

Čepele jiŠtěné v otev ené poloze pouze pery (nemají pojistku)
jsrlu také z pružinovych ocelí.
NtlŽe se dále skládají z čep , dorazŮ, kolíkrj, rozpěrnych krouŽktj,
n1it a šroubtj, které jsou větŠinou zhotoveny z oceli, mosazi či
ltlpaky. Je z ejmé, že nŮŽ vyroben17 z korozivzdorné oceli by
nt'měl mít pera a pojistky z oceli rezivějící, a to nejen z estetic-
kÓho hlediska'

Materi ály rukojetí
lluktljet noŽe je moŽno vyrobit vlastně z čehokoliv; známe ruko-
jt'ti z korku aŽ po rukojeti vyroben é zvyrezávaného mrožího
ttt'lttl narvalího klu u noŽŮ eskymáckych.

Ncič'astějším materiálem jsou rrizné druhy tvrdého dreva, struk-
lttrtlu a barvou v1ijimečného (to z estetickych d vodri), coŽ ve

lndiánsk'i n ž Thathanka

většině prípadťl znamená d eva zahraničnía exotická. Druhrj
d ev je opravdu mnoho, a tak na následujících obrázcích uvedu
jen rizk1i vriběr prírodních materiálrj a pro uplnost uvedu
i některé syntetické materiály.

D evo je dostupné v r z-

nlich polotovarech

a odstínech



Amboina - jeden druh d eva se často liší odstínem a strukturou

Amarante (Strední a JiŽní Amerika)

Amboina (Filipíny, lndonésie)

Krajkové d evo (Austrálie)

oliva (Španělsko, Řecko, ltálie...)

Jalovec - ko en (Evropa)

Královské d evo (kingwood - Jižní Amerika)



Bruyěre (st edomorí) Thuya (Severní Afrika)

Crlcobolo (Strední a Jižní Amerika) Zirikote (St ední Amerika)

Prluštní železné d evo (desert ironwood - Arizona) Makasarsk eben (lndonésie)

llirdí d evo (snakewood - Fr. Guyana, Surinam) Africk'i eben
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Akát

Korál

Fosilní kosti rrizn1ich

druhrj zvě e

Mamutovina - mamutí kel, kosti a zuby (stoličky) poskytují exkluzivní
st enky

Tyto rukojeti, tzn. rukojeti pevnych noŽtj, mohou b t iz taktl-
vrich materiálri, jako je slonovina, mroŽí kel a ostatní tradiční
materiály, ale je nutné mít ově ení privodu materiálu, aby bylrr

vyhověno mezinárodní umluvě C|TES o ochraně volně Žijících
Živočichrj a rostlin. Na mamutovinu - mamutí kel a mamutí
kosti - jako ostatně i na ostatní fosilie se omezení nevztahujt'.

Prozradím další trik, a to jak poznat slonovinu od mamutoviny,
které často mají stejnou barvu. Tyto materiály se liŠí strukturtlrr

- viditelnou jako kríŽící se vrstvy pri p íčnem rezu klem
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(rlcsLičkou). Jak vypl1ivá z obrázku, u slonoviny se vrstvy zubovi-
rry kríŽí v uhlu i15', u mamutoviny to je okolo 90".
|\nŽívají se také rŮzné kosti zví at, rohy antilop, pe rleť bílá
i čt'rnzi, korál rŮznych barev.

Mamutovina

Zkameněliny - dinosauri
kost

Pro loveck1i nriŽ pak zejména vysady shoztj jelena, at jiŽ naŠchtl

evropského nebo karpatského, indického Sambara, losa nebtl

soba.
Jsou i materiály exotické aŽ príliš, jako je t eba penisová kost

mrože...

Zuby, rohy, lastury (perlet)
Slr lttovina



Pokud je rukojet pevného nože tvo ena plnou stopkou o celé
šírce nože, pak párové destičky z v še uvedeniich materiálrj
nazyváme st enky. Pro rrjzné noŽe mají rŮzné rozměry,ale vŽdy
platí, Že barvou, strukturou či perlením by se v1irazne tisit nemě-
ly. St enky jsou k noŽi n17továny, Šroubovány, ve v,yijimečn1ich
prípadech i lepeny, ale posledně jmenované rešení bych neviděl
jako dlouhodobě trvan livé'
Zavírací nože mají rukojeti tvoreny skoro v1ihradně st enkami,
návaznost a presné slícování bez vrjlí pak vypovídá o pečlivosti
remeslné práce.

Je nutno zdŮraznit, že materiál na rukojeti i st enky p írodního
privodu musí byt dokonale vyzrály a vysušeny.'P i použití naprí-
klad nevyzrálého shozu, a tudíŽ následně i nedokonale suchych
st enek, mriŽe dojít k jejich zmenšení (seschnutí) io 1 mm
zkaŽdé strany noŽe!

Na rukojeti noŽťr se pouŽívají i materiály syntetické, coŽ je

doménou zejména továrnív1iroby. Tyto materiály jsou pro sério-
vou vyrobu vyhodné nejen cenou, ale i snadnou zpracovatelnos-
tí a stabilitou dodávek těchto materiálťr (st enky z plastové des-
ky se vyrobí snadněji neŽ z krivého rohu či parohu).
Plasty, guma - neopren se uplatní v místech, kde je vyžadovánrl
dodrŽování hygienick1ich p edpisťl, jako jsou kuchyně, maso-
kombináty apod.
Snadná drŽba, nenasákavost a nízká cena jsou pro ,,spotrební"
noŽe optimální.
Dalšími materiály jsou nap . vrstvená tkanina prosycená prysky_

icí, totéŽ platí o vrstveném papíru, kter1i mriže b t i r zn1ich

barev a poskytuje po obroušení do oblého tvaru aŽ poutovy
efekt.
0proti těmto materiálrjm st ízlivě šedočernri uhlíkov' laminát
s vyraznym lomem světla ve vrstvách je nejen pevn1i a stabilní,
ale i ,,technicky" krásn17.

Uhlíkov'il laminiil
(carbon fibrc)

Nťiž Ginkgo se st enkami z hadího d eva
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Syntetick ch materiálrj je spousta, ale pocit z p írodního mate-
riálu, byť by byl stary t eba 65 milion let jako zkamenělá dino-
sau íkost, mi často dává zapomenout na prostor a čas'...

P edejít smrštění či bobtnání p írodních materiálrj (hlavně
porézních měkčích druhrj drev) lze tzv. stabilizací.
Proces spočívá v odsátí vzduchu i z por nap . suchého d eva ve
vakuové komore. Pory jsou následně zaplněny plničem, v mém
prípadě dvousloŽkovou polyuretanovou směsí. Lze pouŽít i akry-
lát a podobně. Jedná se v podstatě o podtlakové napouštění.
V prípadě použití plniče v nějaké barvě získá ptivodní drevo
nebo kost ,,dramatičtější" vzhled, ale já zastávám názor, Že

materiál v pťrvodní prírodní barvě je vŽdy nejhezčí.

Jednotlivé díly nože vyrobené zejména z uhlíkat1ich ocelí mohou
byt bryn, rovány neboli černěny. Tato technologie je dob e

známá u paln1ich zbraní, kde neníjen povrchovou pravou este-
tickou' ale chrání proti korozi a odstra uje lesk oceli tak
nevhodny pro zbraně lovecké i vojenské.
V lázni silně alkalické (zásadité) o teplotě cca 135 'C získává
ocelovy p edmět tmavy povrch, od hnědé po modročernou
a černou. R zné druhy oceli dávají i rŮzná zabarvení povrchu.
l černěn17 povrch je nutno ošet ovat olejem, aby se p edešlo
korozi, jelikoŽ černá vrstva je tenká.
Brynyrování s spěchem pouŽívám u kování z niklového
damašku.
PouŽívá se i u ocelí nástrojov1ich nebo u svárkového damašku,
kter1i, pokud je vyrobe n z dostatečně odlišn1ich ocelí, poskytne
i rozdílné barvy jednotliv1ich vrstev'
Dokonce i oceli nerezavějícíje moŽno černit, ale je to obtíŽnější
a jedná se o dekorativní záleŽitost, je likoŽ tyto oceli ochranu
proti korozi nepot ebují'
Některé technologie pouŽívané starymi mistry jsou natolik jedo-
vaté, Že se dnes nepouŽívají, i kdyŽ je lze jen velmi těŽko nahra-
dit současn1imi bezpečnymi metodami.
Príkladem za všechny je,,zlacenív ohni'i Mnoho lidío tomto

N11ž Lord se st enkami z perleti a černěnrimi kovánimi

zprisobu slyšelo, málokdo však ví, jak se provádí, a je uŽ jen

několik lidí, kterí ho ovládají.
Tato metoda spočÍvá ve vyrobě zlatého amalgámu - slouče niny

ryzího zlata a rtuti -, ktery je nanášen na povrch zlaceného

p.l/.d'ětu,abysevŽárupece,vyhněčihorákuodpa ilaprurlcc
jedovatá rtut a predmět ztjstal pokryt stabilní, poměrně silntru

vrstvou zlata' Těch nemocnych a mrtvych zlatníkrj uŽ bylo....

Černěná záštita z damašku
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Barvy vytvorené na povrchu titanu anodizací

Skočím do současnosti. Je to krása takhle cestovat časem, abych
popsal technologii současnou, a tou je anodizace titanu. Titan
jako velice stabilní, chemicky stályi a pevn1i materiál se používá
zejména na p íloŽky zavíracích noŽŮ a na kování. Titan má sice
zvláštní Šedou barvu, ale také jednu specifickou vlastnost. Tou je
schopnost vytvo it na svém povrchu oxidy, které rozkládají svět-
lo do barev spektra, a to dle své tlouštky. Oxidy se tvo í v lázni
za pomoci stejnosměrného proudu. Se vzr stajícím napětím
povrch nabrivá zlaté barvy rrjzné sytosti, fialové, modré aŽ po
ze lenou a oranžovou. Barevná vrstva neníjen dekorativní, ale
také chrání povrch.

Značení nož

Pokud n Ž nemá značku (signaturu) svědčící o jeho ,,ptiVodL/'',
nebudí tato skutečnost dtjvěru. Většinou kaŽdy vyrobce svoje
dílo ,,podepíše", ať jiŽ se jedná o továrnu, nebo remeslníka.
Ttr se provádí radou zptisob :

. raŽbou
o leptem
o rytinou
Srlučasně se značkou je běŽně uváděn materiál čepele, někdy
1méno noŽe'

Značeníb itvy

ražbou

Leptaná signalurir

na noži R2 Carllrln

Rytá značka

v rukojeti -
mamutovinč



Broušení nožrj - držba ost í - ost ení

Broušení n ožŮ _ d ržba ost í _
ost en í

Abychom se věnovalijenom té činnosti, která má smysl, musím
začítzjiné strany, a to správnym pouŽíváním noŽe.
KaŽdá čepelje bud'vyrobena k učelu speciálnímu, nebo se jedná
o nŮŽ u n iverzá ln í.

Každ,;1 ovšem chápe vyznam slova unive rzálni rrjzně.
Univerzální loveck1i nŮž má nym činnostem spoje-
nym s vykonem práva mysli by se pouŽívat jako
sekáč, sekyra, páčidlo, dláto podobně. S noŽem se
[ahem reŽe, nepáčí, neseká, n Ž se nezabodává do dreva, do
zeminy, čepel se nevystavuje teplotám vyšším neŽ běŽnym. VŽdy
mějme na paměti, Že nám jde o dlouhodobou trvanlivost ost í.

lt'n1rl n ž z damascenské oceli byl pri pečení selete ponechán blízko ohně
;r vyhrát, o čemŽ svědčí modré zabarvení čepele a ztráta její tvrdosti

Broušení nožrj - ljdržba ost í _ ost cr

Myslíte si, Že takoví ,,uŽivatelé'' snad ani nemohou b t? BohuŽcl,
opak je pravdou a právě ti většinou nejhlasitěji volají a referu jí

o ,,špatnych'' noŽích.
Zkuste si predstavit, že na vašem noži závisí vaše p eŽití.
Vím, zbavit se zaŽitého zpŮrsobu pouŽívání noŽe není lehké, zrlt'
pokud se vám to podarí, budete pravděpodobně i s ,,obyčejnynr''
noŽem spokojeni.
Vě ím, Že čtenári této knihy do skupiny nešetrnych uŽivatelrj
nepatrí.
Velké mnoŽství zaručen17ch návod na jediné správné broušení
noŽe se prenáŠí Z 9enerace na generaci. KaŽd17 má nárok na svrlji
pravdu, ale nakonec stejně dojde na ,,lámání chleba'', totiŽ nlr

rezné vlastnostijiŽ pouŽívaného noŽe. S tím prímo souvisí
schopnost lovce si kvalitní ostrí dlouhodobě udrŽet'
Není vrjbec lehké srozumitelně sdělit jednoduch1i postup osLrt'rli
noŽe. Pri pr běhu tohoto procesu musíme brát v potaz mnohtl
aspekt , aby vysledek byl uspokojivy, takŽe vás prosím o trpčli
vost.

,,Ost " a ,rtupy"

l kdyŽ se k noŽi chováme ohleduplně, pouŽíváním se otupí.
0mezím se na pouhym oke m viditelné znaky ostré a tupé čc1lt'

le, jelikoŽ mikroskop nosí do lesa málokdo.

ostr' n ž Tup nriŽ

V
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Ostrí ,,ostré" není Vidět, vlastní brit tvorí plynulou linii bez
deformací, zvlnění a se sotva citelnou drsností a samozrejmě
podává očekávané vykony.
Ostrí ,,tupé'' je vlastně nepravidelně zakulacené. Pokud je to
otupení jižv'{1razné, je ostrí pri pohledu prímo proti němu vidět,
tZV. ,,svítí", a očekávané v17kony jiŽ nepodává.

Broušení nožrj _ ljdržba ost í _ os(ir

VŽdy závisí na Účelu, ke kterému ostrí pouŽíváme: tam, kde jt'

britva uŽ tupá, je sekáč nepriměreně ostry' Iaki názor na

,,tupost'' noŽe je subjektivní.
Zptisob ostre níse rídí mírou otupeníostrí. Pokud je n Ž létlr
používany a pr běŽně ost eny, lze predpokládat, že se uhel [li'ilrr

oproti prJrvodnímu stavu zvětšil. l kdyŽ je naostren, je potrc[lir
vynaloŽit pri rezu větší sílu neŽ kdysi. Tady bych doporučil tr[lr;i
tit se raději na vyrobce noŽe, aby ostrí opravil, aby, jak ríkánlt',

,,proved l ud rŽbu'i

Porovnání velikosti čepele nového a používaného nože

Porovnání stejně star1ich a pouŽívan ch noŽti. Na zvyklostech lovct' z;ivrsi

i životnost čepele
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Musíme si uvědomit, Že broušením a ostrením noŽe nám ub vá
materiál, čepel se zuŽuje a zkracuje. Čepe l noŽe se vlastně
v závislosti na míre pouŽívání, opot ebení a následně broušení
,,Ztrácí", coŽ je u noŽ , k nimŽ máme určit1i vztah, ne p íjemné.
Jinak to ale nejde.

oprava čepele spočívá:
- Ve Vyrovnání linie ostrí - to je pouŽíváním rrjzně deformová-

no, a to nap . i tvarem brousku, nebo je poŠkozeno (vylome-
no), na ost í jsou zuby,

- v opravě v1ibrusu ostrí broušením - návratem prrirezu čepele
do tvaru klínu,

_ v jemném broušení a leštění opravovanych ploch a

- v obtaŽeníost í - vytvo ení britu, pro univerzální n Ž cca
35-40'.

odstranění v' lom ost í či ulomen1i hrot si vyŽádá zmenše ní čepele

Broušení nož - drŽba ost í _ ost r

-

Volba stroie

mu.

které dále uvedu, bude hodit.

l toto ,,velké" broušení lze samozrejmě provádět pri velke dlrvt't'

trpělivosti na brusnych kamenech (viz tradičníjaponští noŽíri

a mečí i), ale trvá to velice dlouho a je treba mít cvik a pcvn()tl

ru ku.
Nebudu nabádat ke koupi speciálních noŽí sk1ich brusek, alt'

jako nejdostupnější se jeví pásové brusky rťrznych konstrukcí rltl

iuční, [terá se dá pevně upnout na pracovní stŮrl, po bt'usky slrl

janové.
Íento typ brusek umoŽní na jednom stroji udělat většinu op('|-ll

cí, protoŽe je snadné vyměnit brusny pás za hrubost, jeŽ od1ltlvi

(
H

Ulomen hrot čepele zavíracího noŽe

V1ilrlm na čepeli zavazáku
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Japonsk1i prírodní a syntetick brusnri kamen

ltuč'ní pásová bruska

Speciální noží ská pásová bruska

dá operaci, kterou provádíme. Je v1ihodné, pokud konstrukcc
brusky umoŽnuje brousit Z obou stran běŽícího pásu. Šíre pásu
je u brusek až na vy1imky neměnná a pohybuje se od ší ky 50 rltl

150 mm. Čim delsíje pás, tím déle vydrží, ale strojje zase větší
a draŽší'
Plynule volitelné otáčky - rychlost pásu - pomocí frekvenčníhtl
měniče jsou pouŽívány u profesionálních velmi drah17ch strojŮ,

takŽe vystačíme s rychlostí pásu maximálně 16 m/s.

Pro domácí použitíje vhodné napětí 240v.

Volba brusného pásu

Velice záleŽí na správné volbě brusného pásu, jelikož pásy bčŽltt1

dodávané velk1imi supermarkety typu Obi, Baumax, Bauhaus
apod' dodávají hlavně pásy pro opracování d eva a pouze piisy

h ru bé.



Nebudu príliš rozvíjet tuto problematiku, protoŽe sám pouŽívám
mnoho pásri lišících se typem brusného zrna, rŮznou tlouštkou
a materiálem nosného plátna, pojivy zrna, hustotou brusn ch
zrn na plátně, izolačními vrstvami nebo vrstvami odvádějícími
teplo.

Jako univerzální brusné zrno Se jeví uměl17 korund - Al,O.
s rŮzn(1mi obchodními názvy'
Nosné plátno pro větší hrubosti je vhodné tuhe (50- 12o), pro
jemnější pak st ední aŽ tenké (od hrubosti 180 vriše). Plátno
m že b1it bavlněné, ale lepší a trvanlivějšíje polyesterové.
V17hradně bych používal pásy s pojivem prysky ičnri m, jelikoŽ
odolává vlhkosti (jak čepel chladíme, neubráníme se námočení
pásu) a má dlouhou Životnost.
Dr)leŽit17m detaile m je zprisob spojení pásu, jelikoŽ na něm závisí
jeho Životnost a ,,drncání". KaŽdy emeslník má v oblibě rŮzny
typ' já větŠinou pouŽívám šikm1i podlepen17 spoj. Provedeníspo-
je se u rŮznych v1irobcri liší'

Broušení nožrj - držba ost í - ost er

MoŽná máte obavy z obtíŽnosti obstarání takov17ch pásŮr, ale
skoro všude se najde prodejce brusiva, ktery má dodavatele, jenž
vám pásy poŽadovan17ch hrubostí, délky a ší ky vyrobíjiŽ
v několika kusech a p ekvapivě p ijatelnyich cenách.

Hrubosti zrna brusného pásu ve vztahu k prováděné operaci
uvedu jen ve zcela základním roztrídění:
hrubost 50 - hrubování- razantní odstranění materiálu
hrubost 80 - hrubování- ÚČelné odstranění materiálu
hrubost 120 _ broušení
hrubost 240 _ jemné broušení
hrubost 32o _ jemné broušení
hrubost 400 - predleštění
hrubost 600 - jemné p edleštění
hrubost1200-leŠtění
Osobně si myslím, Že pro začátek vystačíte s brusnymi pásy hru-
bosti 120,240 a 400, jelikoŽ nťrŽ nebudete vyrábět, ale opravrl-
vat vyrazně poškozené ostrí.

Brusn1i pás hrubosti 36 a 24o

Rrlzdílné spoje brusnrich pásri
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Když jsme se již dostali k broušení na pásové brusce, uvedu pár
rad a zásad, které je dobré znát a dodrŽovat:
o pri broušení drŽíme čepel hol1ima rukama, abychom zvyšující
se teplotu p i brouŠenízjistili včas a čepel zchladili ve vodě;
o změna barvy povrchu čepele již signalizuje nárrist teploty
nebezpečny pro její tvrdost a další vlastnosti;
o čepel se tím více zah ívá, čím větší plochu najednou brousíme,
a p i pouŽitíjiŽ otupeného pásu;
. odlétávajícíjiskry jsou zptisobeny sho ením částeček materiálu
vytrŽenych brusn1im Zrnem.
Nástrojové oceli s velk m obsahem uhlíku vytvá ejí hodně t ísek
zakončenych na konci dráhy koncovou jiskrou. Podle tvaru jiskry
se dá usuzovat na druh oceli.

Nerezavějící oceli produkují málo jisker, oproti tomu u brouše-
ného titanu jiskry mají zá ivě bílou barvu , zhrubajako bychom
brousili kamínek do zapalovače. Značně osl ují a mají vysokou
tcplotu.

Broušení nož - držba ost í - ost eÍ

o Pokud má brusn1i pás na Spodní straně urče n1i směr pohybu,

dodrŽte jej;
o NlKDY nezapomínejte na bezpečnost a ochranu zdraví, což

znamená:
o pouŽívejte vŽdy ochranné br le;

o p i broušení legovan ch ocelí nebo nap . exotickych d ev

pouŽívejte respirátor či odsavač, protoŽe mnoho druh d eva

produkuje dráŽdivy, nebo dokonce jedovat prach (z našich

t eba tis);
o neodstra ujte kryty nebo neupravujte stroj a dodržujte poky-

ny k pouŽívání;
o dbejte na dobré osvětlení pracovního prostoru nap . v1ikonntlu

stolní lampou. Nejlepšíje ovšem denní světlo;
o broušenou čepel drŽte pevně, protoŽe si p i sklouznutí ruky

velice snadno ubrousíte b íško prstu;
o čepel p ikládejte na brusny pás nebo pulírovací kotouč vždy

ost ím po směru jeho otáčení.

,,oh ostroj" p i broušení titanu

Jiskry vznikající pri broušení oceli
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V opačném prípadě hrozí jeho za íznutí do pásu či obvodu
kotouče, vytrŽení zruky,zranění nebo zničení čepele. Extrémní
opatrnost je nezbytná p i leštění na ,,hadrovkách,i

A nyníjiŽ pristoupíme k vlastnímu broušení - opravě ost í' Máte
také trému? Já ano.

Srovnání linie ost í

Linie ost í r zně deformované ním a viilo-
my musíme odstranit tak, aby čka čepele
ostrá. Ost í rovnáme tak dlouh ,'do ost í',

Broušení nožri - držba ost í _ ost ct

Oprava v brusu ost í broušením
Dle mnoŽství materiálu, ktery musíme odstranit, volíme hrubosl
pásu a na stojícím pásu vyzkoušíme chop noŽe, jeho priloŽení
na pás a rihel' pod kter1im budeme brousit. Te n by měl odpoví-
dat proporcím čepele a typu v17brusu.

Lenlo mo|-eri I musi byL odsLroněn

Čepel prikládáme vŽdy od rukojeti a plynul1im tahe m pod stej-
nrim uhlem končíme broušením špičky (pozor, ta je nejnáchyl-
nější na vyh átí).
Brousit m Žeme na jiŽ popsané podloŽce, která nám umoŽní
udrŽet rovinu, nebo na kontaktním kole pásové brusky. To je
většinou kovov1i kotouč pokryt silnou vrstvou 9umy rtjzné tvr-
dosti.
x,
Cím většíje prriměr tohoto kola, tím lépe. 0bvod kola m že biil
i šikmo dráŽkovan1i ale to je opatrení pro větší uběr materiálu,
a to nás ažtakneza1ímá. Doporučuji první pokusy realizovat nlr

otupeném kuchy ském noŽi, kterého nebude škoda, kdyŽ budc-
me ,,ladit ruce", ne bo na kusu ploché oceli'
Chceme-li vytvo it klínov vybrus, musíme počítat s tím, Že

po vytvorení tohoto v1ibrusu nám musí ,,prebyvat" nějak matc-
riál - musíme si zachovat p ídavek na další opracování, jinak
bychom zbytečně ubírali materiál čepele a zmenšovali tak její
Životnost.

Srovnání linie ost í
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Kontaktní kolo pásové brusky prriměru 250 mm

Krlntaktní kolo pásové brusky prriměru 380 mm

Broušení nož - držba ost í - ost el

Tlak vyvíjen prsty ruky na broušenou čepel usměr ujeme tak,

abychom brousili preb vající materiál v blízkosti ostrí, protoŽe

tloušťka h betu če pele musí Zťlstat netknuta'
Provedeme první riběr materiálu na páSu hrubosti 120 a tlak na

čepel vyvíjíme takovy, abychom na čepeli udrŽeli prsty po celou
dobu rjrběru. Po každém uběru čepel zchladíme ve vodě a pre-

svědčíme se, Že plocha vybrusu není zvlněná, že nevytvá íme

prohlubně a ost í se ztenčuje, ale z stává tupé.

Pokud bychom p i broušení zaznamenalijakékoli změny barvy
povrchu čepele, broušení p erušíme a čepel okamŽitě ochladímc
ve vodě!
V okamŽiku, kdy se nám zdá, Že plocha v1ibrusu je rovná, brousí-
me druhou stranu stejn m zpťrsobem jako stranu první.

Na konci tohoto hrubého broušení nám zrjstávají rovné plochy

v1ibrusu nebo vribrus mírně obl1i pričemŽ v ost í zťrstává dosta-

Broušení na ruční pásové brusce
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tek materiálu pro dalšíjemné broušení a leštění - ploška tloušt-
ky tak 0,3 mm.
NlKDY nahrubo nebrousíme čepel do ostra!

Zjem ujeme povrch broušením na dalších hrubostech pásri
stejn1im zp sobem, jen se ztenčujícím se ostrím zv17šíme pozor-
nost a zmenšíme p ítlak na čepel.
Pro běŽn1i kuchyrisk nriŽ je drsnost povrchu z pásu hrubosti
400 dostatečná' ale pokud se nám zdá povrch hrub1i pokračuje-
me dalšími pásy hrubosti 600 a 800.
Zrcadlového lesku dosáhneme leštěním na filcovém nebo látko-

Na konci svého snaŽení máme čepel s klínovrim, rovnym, plynu-
l1im vybruse m odpovídající drsnosti a s tlouŠtkou ostri cca
0,05-0,1mm. Ostríje tudíŽ stále tupé!

Leštička-pulírka s látkov m

kotoučem prriměru 400 mm

V této fázi opravy čepele p ichází ke slovu ost ení noŽe, prlslu1l,

kter používáme i p i běŽné drŽbě noŽe jen mírně otupenÓhrl.

Jistě neuškodí zopakovat pravidlo, Že eŽe ostrí - brit, a tudíŽ jt'
zbytečné ostrit plochu vybrusu. To platí zejména pro nové
a zánovní noŽe, o noŽích se zdobenymi čepelemi ani nemluvč.
VŽdy platí, Že brousek musí b1it čisty, s nepoŠkozenymi hranlrnli
a neopotrebovany.

Nov'i a opot ebovanli (vy azen, ) brousek
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To platí pro brousky p írodní, syntetické i diamantové' a to bez
v17h ra d.

P írodní brousky z pískovce, mramoru a b idlíce (první brousek odshora jeptllotovarem druhého brousku na kosu)

Profesionální diamantové brousky firmy DMT a brusné karty

l}rrrusky mohou mít rozličné velikosti a tvary
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Diamantové brousky smáčíme Vodou: chráníme tím brousek
a voda odvádí obroušenou ocel.
TotéŽ platí pro brousky prírodní a syntetické, ale musí byt vtldrlrr
nasáknuty, aby p i smočení brousku voda na něm ,,stála'i
Pozor'' takto ,,napité" brousky nesmí zmrznout.
Smáčení brouskrj jak1imkoliv oleje m nemohu doporučit, i kdyŽ
jsou v brousicích sadách často dodávány.Olej se spojí s uvolnt1-
nym brusivem, obroušenou ocelí a brousek zalepí. Takov1i brrlu_
sek jiŽ nebrousí.

JelikoŽ rihel vybrusu je u kuchy ského noŽe ekněme 10'a prrl

univerzální kuchynsky n Ž budeme poŽadovat rjhel britu na1lr.

30", tak pod tímto uhlem ostrí ,,obtáhneme'' - vytvo íme vlasl-
ní ost í, a to nejspolehlivěji na stolním brousku hrubosti 400'
0btahujeme pod rjhlem 15" z kaŽdé strany, abychom dostali
vrcholovli hel - hel britu 30".
To je ovšem pro lovecky n Ž ost í choulostivé, takŽe dále sc
budeme věnovat pouze ost ím pro lovecké univerzální noŽc,
a to jsou ost í o vrcholovém hlu 35"-40" (primhou ím-li trktl,

tak i 45').

Univerzální nrjž brousíme pod uhlem 18-20' z každé strany

Ostríme (obtahujeme) tím zp sobem, jako bychom chtěli
z brousku od íznout plátek.
Čepel poloŽíme šikmo na brousek tak, aby jeho hrana zasahrlv:t
la aŽ do v běhu jejího ost í.

Čepe l svírá s povrchem brousku rjhel 20'' ,,ŘeZ" Vedeme bucl'1ltl
celé délce ost í najednou, nebo ostríme po částech'

llrrltrsicí sada f' Lansky zaručuje dodržení rjhlu b itu



- ost ení
Broušení nožri _ držba ost í tlslir

To provedeme několik rá,t z každé strany čepele a zkontrolujeme,je-li jiŽ brit ostr ' Po!.u9 není, postup zlopat<ujeme a clěláme totak dlouho, až je ostrí dle našich predstav.
Viditelná ploška (faseta) tvorící oitri Áuri b17t stejně širokáz obou stran.

Toto ostrí ovšem disponuje otrepem po broušení, takzvantltt
jehlou, kterou musíme odstranit.
JelikoŽ ostrí je ještě príliš hrubé, prejdeme na brousek hruIlr lsl r

600 nebo rovnou 1 200.
Stále pod stejn17m uhlem zjemníme drsnost fasety. Poslcr.lni
,,tahy" na brousku vedeme vždy po celé délce ostrí najecinrlrr
Díky jemnosti finálního brousku je většinou odstraněna
ijehla.
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otrep na broušeném ost í nože

l)rlkud tomu tak není, zvětšíme uhel obtahování na cca 25" p i

rllinimálním prítlaku. Čepel je V podStatě na brousku poloŽena
jt'n vlastnívahou a následuje opět obtaŽenív celé délce ost í.

|'rrlč musíme jehlu odstranit? Proč pri obtaŽení noŽe jej nakonec
vlllstně jaksi tupit?

()trcp - jehla je stále Spojena s ostrím, sice velice slabě, ale
rlrlstatečně na to, aby se jehla pri prvních rezech odlomila,
tlvšcm i s nepatrnou částí b itu (zjistitelnou pouZe mikroskopic-
ky), která jiŽ znamená skutečné ne ízené otupení.
Vírn, vše se ode hrává na ťrrovni tisícin milimetru, ale jde nám

1lrt'ce o dokonalé ostrí, Že?

N;rslcdně uveden1i fakt jen velice těŽko ově íte, protoŽe se jedná
tr tttikroskopické rozměry.
KlrŽrly ostry brit končíjak1imsi zakulacením. To je větší či menŠí

1lrltllc hrubosti posledního obtahovacího brousku a pečlivosti
rrllllrŽcnÍ. TotéŽ platí o pilovitosti ostrí.
|'rllkticky doporučuji brousit (obtahovat) na diamantovém brus-
rtť'ttt l<amenu hrubosti nejv1iše 12o0,-1emnější brousky jen těŽko
tlt't'ttílc, i kdyŽ jsou k dispozici o hrubosti aŽ 16 000!

Broušení nožrj - držba ost í o'slrt'rtt

Čím jemnější je poslcdní

brousek, tím menší jc

rádius ost í

obtahování na ocílkách
o.i]r,' je ve lice tvrdy oce vu ostrí noŽe' jt'

speciatnc určena rezník kdo pracují

s mastnotou. Ta klasicky ehodnocu.ie' nrtvit

,UV,f.V oceli a brusiva z brousk potraviny'

ocelové ocílky
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Nová ocílka disponuje velice jemnri mi podélnrimi dráŽkami
a i ubírá materiál, ale po čase se ohladí (takovou měli sta í ez-
níci nejraději) a v podstatě mechanicky rovná ostrí, nebrousí.
Na ocílce se obtahuje tak, Že n Ž vedeme po ocílce, jako
bychom do ní chtěli íznout, většinou od rukojeti noŽe k je ho
špičce. Čepel noŽe je vriči povrchu ocílky ,,postavena", opět pod
uhlem nejvíce 20" zkaždé strany. St ídáme obtahování ,,na ocíl-
Ce" a ,,pod ocílkou", chcete-li zprava a zleva, tak dlouho, aŽ ostrí
vyhovuje našim potrebám.

Vyrazně otupeny nŮŽ na ocílce nenabrousíte!

,,Za íZnete", pravděpodobně vylomíte ost í""()lltahování na ocílce
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,,Keramické ocílky" Čim lépe je nriž nabroušen, čím menšíje niše,popsané zakulace-
ní ost í, tím vyššíje tlak b itu p i ezáni a i p i rjhlu 35'snadno
,,p edvede" zkoušky kvality ost ení.

Jste zvědaví, jaké to jsou?
Tento obchodní název velice jemného tyčového brousku kruho-
vého prťrrezu je odvozen od stejného zptisobu pouŽitíjako ocíl-
ka. Na rozdíl od ocelové ocílky brousí a spolehlivě odstranuje
ot ep po broušení. Po ,,záběhu'' starším noŽem spolehlivě udrŽu-
je ost ívašich noŽrj v kondici. Keramické ocílky vyrobené zumě-
lého korundu, které dávám k noŽ m, mají hrubost cca 1 000.

Keramické tyčové brousky-ocílky

Plochri brusn káme n je vŽdy nejv1ihodnější, protoŽe nejenŽe
odstra uje otupení ost í, ale odstranuje i drobné deformace
(temer neviditelná zvlnění ost í) a zachovává plynulost
linie britu.

Zkoušky kvality ost í
Pohmat palcem po ost í: zachytává-li ost í - takzvaně ,,táhne"

- vyŽaduje zkušenost a srovnání (jak pocitově cítím ostrou či

méně ostrou čepel).
Test na nehtu spočívá ve svislém priloŽení ost í na nehet palce.

Ten je skloněn pod rihlem cca 45' a če pel na něm spočívá jen

vlastní vahou a nesmí z něho sklouznout. V p ípadě obavy o prst

pouŽijte plastovou propisovací tuŽku.

Test ost í na nehtu palce



oro_9i_9'1i.1_o-i!' úd{ba ostří- ostření Broušení nožů - údržba ostří os(i(.|

Řez běŽného kancelá ského papíru, ktery drŽíme svisle mezi
palcem a ukazováčkem, se provede tak, Že nožem skloněnym rrlr

cca 60'tahem rízneme do hrany papíru hned vedle prstri, ktt'r('
papk drŽí. Celá délka ostrí musí do papíru snadno íznout, cvt'rr
tuálně odríznout prouŽek. Pokud se to nedarí, m Že byt nedrl_
statečně naostren nŮrŽ nebo musíme ezání papíru trénovat.
Holení ochlupení bych príliš nedoporučoval, stejně jako priklli-
dání noŽe na vlasy v t1ile _ nŮŽ nesmíz vlas sklouznout; v lttttt
druhém prípadě hlavně z bezpečnostních d vodu.
Pokud vám tyto zkušební metody potvrdily ostrost britu, pak jt'

nriŽ správně a pečlivě naostren.

Speciální domácí brusky na noŽe jsou dnes zcela běŽně
k dostání v kdejakém supermarketu.

q*

Test ost í na plastové tužce

lt'st ostrí ezem papíru Elektrická domácí bruska
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Elektrická domácí bruska

Dovolím si vás up ímně Varovat p ed jejich pouŽitím, protoŽe
nŮŽ z téhož obchodu (sada 4 noŽŮ za 99 Kč) v této brusce klid-
ně zničte, ale nrjŽ určité hodnoty s v hledem na jeho dlouhou
Životnost chra te vlastním tělem!
Rozdíly mezi těmito bruskami jsou obrovské, ale základní nevy-
hody jsou stejné:
o bruska nemá cit, nevidí a ,,VeZme'' si vŽdy svtij díl cenného
materiálu čepe le,
o ostrí nenabrousíte nikdy aŽ k jeho konci (vriběhu),
. vysledné ost í b vá hrubé, často o p íliš velkém hlu b itu'
Nespornou v hodou je pohodlnost a rychlost broušení'Zobraze-
ná bruska pr dokáŽe nabrousit nejen noŽe, n Žky, šroubováky,
ale i noŽe se zoubkovanri m ost ím (to kdyz jste kouzelník
a eskamotér). Názor si jistě uděláte sami...
Existuje velké mnoŽství rriznych ,,udělátek" na rychlé, snadné
a dokonalé nabroušení noŽ , ale vě te mi, Že kvalitní ploch
brousek poslouŽí vŽdy nejlépe.

B it nelze naost it aŽ do konce, ost í je nepravidelné a hrubé

Aby zavírací n ž měl ost í aŽ k rn běhu, musel b't zbroušen i mristek čcpclc



Zdobené no;

Péče o n ž Zdobené nože
Pokud vám má nŮž slouŽit dlouhodobě, je nutné věnovat mu
alespoli minimální péči.
Ta spočívá ve vyčištěn í nože po pouŽití a j:ho konzervaci. To
platí zejména v p ípadě nožrj vyroben17ch z korodují."r' 

''t.-riál a nožŮ zavíracích. Nevyčištěníštěrbin a zámkŮ e.|.ri',iz.
zhoršit funkci pojistek.

lli Konzervace neublíŽí ani nožŮm korozivzdornym a promazání
mechanism u zavíracího noŽe je jistě samoz ejmosti.
0!ttžněji se pečuje o rukojeti z p írodních máteriálrj, kde se prijejich čištěnívyhneme hlavně dlouhému máčeníve vodě. Ruko-jeti ze d eva a p rovit1ich materiálrj je vhodné ošet ovaiprí-
grgvkv na bázi tvrd17ch vosktj, jako jsou nap íklad vyrooky ang-
lické firmy CCL.

Jako každri p edmět, tak izbran a lovecky nrjŽ mohou b1it zdo-
beny rŮrzn1imi technikami. To se t}iká jak čepele, tak rukojeti'
Zv šení estetického dojmu by ale nemělo b t na rikor uŽitn1ich
vlastností loveckého noŽe, nejedná-li se ovšem pouze o nrjŽ

dekorativn í.

Zdobení rytinami znáte z loveckych zbraní'Zobrazené rytiny
jsou od mistra Říhy.
Je z ejmé, Že toto umělecké emeslo vyŽaduje nejen vytvarny
talent, ale i značnou dávku trpělivosti a fortelu.
Rytiny do čepele noŽe se provádějí i strojně - danri vzor se dlc'

šablony p enese - vyryje do nezakalené čepele. Strojní rytiny
b,ivají někdy dotvoreny ručně'

Rytiny zámkou ch desek brokovnice



Zdobené nože
Zdobené ntl

Zdoben'i pevn loveck'i nriŽ, rytiny od mistra Říhy

Rytiny zámkov ch desek brokovnice

Tento typ rytin ovšem nem Že disponovat jemností rytin ruČ-
ních, kde je ,,kaŽdy chlup" stopou po nástroji Vedeném rytcov()tl

rukoU' P i teto práci se pouŽívají celokovové oceloVé rytecké

sekáče r zného profilu a tvaru britu. Jsou to nevelké nástrojc,

kter1imi se odstranuje materiál nahrubo Za pomoci ryteck1ich

klad ívek rŮzné vel i kosti.

Zavirací nriž s rytinou medvěda
llylt.cká kladívka, sekáče a r tka



Zdobené rr<lŽt

Nr]ž Dvě pera, predlohou rytiny je perokresba Zdenka Buriana

Mt'zi nejnáročnější pat í rytiny plastické pro ezávané. Prostoro-
vť' ztlbrazení umocnuje celkov1i dojem.

Pro ezávaná plastická rytina na čepeli nože Bazilišek, dojem dotvárí plaslic_
ká záštita

Niiž CrÓmagnon, pravěcí lovci obdivují skalní malby

Pro ezávané vlny v čepeli noŽe Sedm vln



Zdobené nožt
Zdobené nože

Rytina umístěná v ploše čepele noŽe disponuje po zakalení stej-
nymi vlastnostmijako samotná če pel, takŽe je stejně tvrdá
a odolná. Její poškození hrozí pouze p i neopatrném broušení
noŽe.

Le ptem jsou zdobeny hlavně větší čepele jako nap íklad
u loveckého tesáku'

Lcptané rostlinné motivy na čepeli loveckého tesáku

Mezi rytecké techniky lze zahrnout i scrimshaw. Touto techní-
ktlu se zdobí rukojeti a st enky noŽri vyrobené ze světlych mate-
rililťr, jako je slonovina, mamutovina, hroší a mroží zub. Lze je
vytvorit i na rukojetích z tmavych aŽ čern1ich materiálri, jako je
lluvolí rohovina. P edlohu rytec p enese na povrch hotové ruko-
jc1i pomocí drobnych vpichťr, jejichŽ hustota dává po vykrytí
ll:lrvou tmavší a světlejší odstíny ,,obrázku'i Techniku lze p irov-
nltI k tetování a existují na ni i podobné p ístroje.
Slcjn1im zp sobem, 1en za pouŽitíjiného ,,ná adí'', vzniká buli-
ntl. Liší se je n materiál, bulino se provádí do kovu, nejčastěji
occli.

P edloha Pro v zdobu...

a st enky noŽe Mys se scrimshaw



Zdobené ntlž

Bulino

Zdoben1i hrbet rukojeti noŽe Gingko

Pokud Se Zdobí Zavírací noŽe disponující menšími plochami,
jejich vyzdoba spočívá také v ozdobném pilování't rtr.t,i p ílo-
Že k, vloŽek a někdy per (tzv. fileworks).
Prlkud se jedná o pera nepruŽná (pojistná), pak nemám námitek,
lrle ,,ozdobí-li" se pera napr' pilky radou zá ezŮ,je moŽno hovo-
it o hazardu se Životností pera, kte ré pokud praskne, tak jistě

v místě,,ozdoby'l Řekněte, naYízli byste si pero U auta?
Ilrm, kde jsou zdobené h bety p íloŽek ,,civilního'' noŽe okrasou,
tnrrhou byt u nože loveckého na obtíŽ, jelikoŽ p i práci s noŽem
jstlu všechny Štěrbiny zaplněny barvou zvě e a z miniaturních
rlzdob abyste ji Šťourali hodiny jehlou...

ozdobné pilování (fileworks) príloŽek nože Sedm vln



Zdoben rro.,

Pera by neměla brit oslabována ,,zdobením,,

Pro vyzdobu noŽ Se pouŽíVají i drahé kovy, zejména st íbro
a zlato. Ze stríbra se Vyrábízáštity či drobné doplnky jako
destičky pro monogram UmíSťoVané Ve strenkách noŽrj.

Zlacen jílec a kování pochvy loveckého tesáku

Stríbrí se díly z obecnych kovri (mosaz,bronz): Zde se jedná
zejména o jílce loveckrich tesákťr. Ke stejnému čelu se pouŽív;i
i zlato a v obou prípadech zásadní měrou závisí na poctiVoSli
zlatníka či zlatnické firmy. TlouŠťka Vrstvy zlata či stríbra musí
byt dostatečná, zaručující dlouhodobou životnost povrchu
a odolnost proti prodrení.

Zlato i st íbro se používá téŽ k tausii, coŽ je plošná vyzdobnli
technika spočívající ve vykládání kovu kovem, u noŽrj do čt'1lt'lt',

nebo kování. Do r1ihy nebo mělké prohlubně v povrchu se vlt'_Sl íbrná destička s monogramem



pává drátek nebo plochy zlomek většinou ryzího drahého kovu
(ryzí kovy jsou měkčí neŽ legované), treba zlat1i dukát'
Ryteckyje pak nap . plasticky dotvo en do poŽadovaného tvaru.
Tausie se ale pouŽívají p edevším u paln1ich zbraní'

Drát z ryzího st íbra, zlata a zlaté dukáty

Detail rytiny se zlatou

ta usi í

Zdobené nož

Cizelér dnes jiŽ není samostatn17 emeslník, cizelováníje dnes
součástí rytecké a zlatnické profese' Spočívá v tvarování
a vrizdobě povrchu predmětu (v mém prípadě díl jílce loveckÓ-
ho tesáku) pomocí ryteck ch kladívek a čakan , coŽ jsou sekirč'-
ky s rrizn1im tvarem ostrí. Tvary mohou b1it čárka, více čárek,
obloučky, matovací čakany, perličky, krouŽky....

Cizelérské čakany

KoŽené pouzdro s raŽbou a zdobiči-čakany



P""rít*.lg=g Pouzdra ntlžt

Standardní a zdobená opasková pouzdra pro zavírací nože TEX2

Pro všechna pouzdra platí několik základních doporučení:
o pouzdro by mělo byt vyrobeno z kvalitních materiálrj, ncsnrí
se ohybat a deformovat;
o nŮž v pouzdre nesmí mítvelké vťrle a musí v pouzdre pcvnČ
d ržet;
o pouzdro disponuje vloŽkou všitou ve švu, chránícíjej prrlti
proríznutí (u pevnych noŽŮr);
o poutko' prrisek či klips pro opasek musí umožnit bezpeč'nc
noŠení bez možnosti ztráty noŽe i s pouzdrem;

Cakan je velmi mnoho, sám jsem nashromáŽdil mnoho tvar ,

protoŽe na novou vyzdobu potrebuji i nové Čakany, takŽe si je
jiŽ léta vyrábím sám, jako ostatně většina rytcri a cizelérrj.
Podobné, ale větší čakany pouŽívají sedlá i pro zdobení povrchu
napr. koŽen1ich pouzder nožŮ, kde ozdobou mr]Že b1it pár Žalu-
dri, čáry, pletení (košík) aŽ po lovecké v1ijevy.
Westernové zdobení sedel a holstr disponuje záplavou květtj,
propletenych arabesek a rostlinnych uponkri.

lntarzie se provádí velmi podobniim zprisobem jako tausie. Spo-
čívá ve vykládání ornamentu nebo vyjevu do d eva, a to barev-
ně odlišniimi materiály. Použlva1í se kovy, rŮzné druhy a barvy
dreva, kost, perlet, slonovina či mamutovina.

lntarzie z perleti ve st ence z ebenu nože Měsíc za mraky

Pouzdra nožťt

Prluzdro je nedílnou součástí zejména pevného noŽe' ale i větší
zllvírací noŽe jsou s oblibou nošeny v pouzdrech na opasku.
P'uzder a jejich variant je mnoho, od pouzder jednoduchlich po
1ltluzdra vykládaná a zdobená. K vykládání pouzder se pouŽívají
kŮže hadí, rejnočí, rybí, krokodylí, varaní, pštrosí nebo dokonce
Žltb í.

o



Pouzdra nožrj Pouzdra nož

. pokud pouzdro disponuje pate nty, olivkami, nebo jinlim zpri_
sobem zapínání, nesmíse snadno samovolně otev ít, aÚychom
n Ž neztratili;
o pouzdro má povrchovou pravu proti vlhkosti.

Mnoho noŽ je nošeno v nevhodnych pouzdrech nebo v pouzrl-
rech opotrebovanych a získat nové pouzdro není tak snadné.

Žaang remeslník - sedláll brašná nebo noŽír - není Zrovna
nablízku? CoŽ si vyrobit vlastní pouzdro?

Pokusím se vám poradit s v1irobou tulejového pouzdra pro pcv-
ny nŮž, které sice není vhodné pro všechny typy pevnych ntlŽŮ,

ale jeho vyroba ne ní tak náročná na vybavení.
Pot ebujete ostr17 špičaty nŮŽ, podloŽku na ezání (plast, mčkkÓ

drevo), dvě delšíjehly s kulat1imi špičkami, Šídlo, silnou nit -
dratev (lněnou nebo syntetickou) a krjŽi. Nejlépe hovězinu
(hlazenici) v tlouŠtce minimálně 2,5 mm (raději 3 mm). VětŠirru

těchto věcí koupíte v emeslnick1ich potrebách.

Rejnočí, krokod' lí a rybí križe

lultjtlvá pouzdra zdobená hadí a pštrosí kriŽi



Pouzdra nozu
Pouzdra nož

V, roba pouzdra

Prvním a d leŽit1im krokem je tvorba strihu - predlohy z tuŽšíhrl
papíru, podle které budeme ezatkŮŽi'
Vezmeme prouŽek kťrŽe ze zbytkti a v místě záštity nože - v ncj-
silnějším místě - nriŽ prouŽkem těsně obtočíme. Tím získámc
pot ebn rozměr pro tvorbu st ihu.

Na tuŽší papír nakreslíme svis_
lou osu, v místě záštity nakrcslí
me kríŽem prímku a na ni nilnt'
seme zjištěny rozměr. Na kaŽrltltl

stranu oSY '/' naměreného
obvodu.
Na nakreslenou svislou osu
poloŽíme n Ž ostrím nahoru
tak, aby záŠtitou leŽel v místč'

,,k íŽe", a ,,odvalíme" ho dt)

boku, aŽ bude leŽet naplochtl.
TuŽkou obkreslíme tvar če pclt'.

Špička noŽe je p itom od rlsy
vzdálena nejvíce 5 mm'
Takto bude mít čepel dostzrtck
místa v hotovém pouzdre.
Označíme si i délku rukojcti

Vyrtllríme si pouzdro...



Pouzdra rr<t}i
Ptluzdra nožrj

ll Cca o 4 cm níŽe Si na ose ozna-
č'íme horní hranu - ustí pouZdra.
Plynulou čáru vedeme 3 mm vně

1rtldél obrysu čepele a plynule ji
spojíme s bodem na ,,k íŽové"

1lrímce.
JclikoŽ nťtŽ musíjít do pouzdra
zltSUnoUt, musí mít pouzdro i nad

,,kríŽovou" p ímkou šírku jako
ktlvá n í.

Čáru vedeme rovnoběžně s osou
lrŽ do vyšky, kde pouzdro začíná,
tlrm ji kolmo ,,Zlomíme" a ukončí-
lne na ose. Aby nťtŽ v pouzd e

1levněji držel, prohneme svislou
č'áru směrem k ose nejvíce
o3mm.
Další čára, prídavek na šev, kopí-
ruje vnit ní profil pouzdra ve
vzdálenosti minimálně 10 mm
směrem od osy.

Htlrní hranu pouzdra mírně zakulatíme směrem k budoucímu
švu a doplníme ji o opaskovy závěs v ší ce cca 20_22 mm (u vel-
kych noŽrJr ivíce). Ten mrjŽe b1it na svém konci v místě šití ukon-
č't'n rovně, do oblouku a podobně.
Slrih preloŽíme podél osy a společně vystrihneme dle nakresle-
rrych čar. Získalijsme strih pouzdra, ale ten má dva závěsné pás-
ky. PoŽadujeme-li pouzdro na prav1i bok, odstraníme pravy

1lltsek, pokud bude pouzdro pro bok levy, tak pásek lev17.

My vyrábíme pravé ,,pouzdro'1 Na st ih si vyrazně napište ,,rub
kriŽe" a nezapomente na to'
Strih priloŽíme na rub k Že a obkreslíme jej měkkou tužkou'
()strym noŽem vy ízneme z kŮŽe tvar pouzd ra' Z téŽe nebo sil-
rrt1|ší kriŽe vyrízneme i vloŽku proti proríznutí švtj, její tvar si

rrltkreslíme dle hrany vy íznutého pouzdra. Ší ka vloŽky je jiŽ
zrninovanych 10 mm.

lo
\

ť
I



|)tluzdra nož
Pouzdrlt ttr,,,

KŮŽi z hladŠí lícní strany po Celé ploše mírně navlhčíme vtlrltltl,
preloŽíme napŮrl a sklad poklepem kladívka (nejlépe s hladkrltl
a mírně vypouklou plochou) zafixujeme zhruba do poloviny tlť'I

ky pouzdra od špičky. TotéŽ uděláme Se závěsnym páskem.
\:)



Pouzclr.t rt. tz r

'r lLrzcl ra nožti

|)tll'lzdro sloŽíme do budoucího tvaru a míSto, kde prišije me
zlivěsny pásek, lelrce tuŽkou na líC k Že obkreslíme. Pečlivě, bez

1ri'ctckťr naneseme kontaktní lepidlo (napr. Chemopren) na priší-
Villl()t] část poutka i na pouzdro. Vyčkáme cca 10 minut, pásek
slt'píme s pouzdre m a zaklepeme ' 0značíme si polohu švu na

zlivěsném pásku, rozměríme si délku švri a porrrocí Šídla uděláme
rtIvory pro švy.

. ,it

'il

irlil'rl

"v;

|'t-tlzradínr jeden trik:VloŽte šídlo do sklíčidla vypnuté male
slrr;lttlové vrtačky. Do svěráku upněte podloŽku z měkčího dreva
'. tt lvtlrent pro šíd lo.

|';tktltt vrtačky pak ,,pícháte" dírr-r za dírou. Pouzdro se ze šídla

1t'rr lt('trc stahuje , ale v Čechách sijistě kaŽdy poraclí. Tak vytvorí-
lt'rlIvtlry pravidelně, rovně a bez námahy.
('lrt't'ttlc_li mít Švy zapuŠtěné, musíme v místě švu predem udě-
lrl rlrliŽl<u, do které se šev,,schová'i K tomuto učelu vám

;rrrslrlLtŽí napr. uzké rydlo na linoryt (b1ivalo k dostánív papír-
rlit lví) Šícllo ve sklíčidle stojanové vrtačky



Pouzdra nož Pouzdra ntlžr

Oddělíme si cca 6x delší kus nitě, neŽ je délka švu (vŽdy je lepŠí
mít nit delší neŽ krátkou). Navoskujem e 1i _ 2xji protáhnemc
pres kousek nejlépe vČelího Vosku (nit se pak nerozplétá,
nekroutí a švy nepovolují) a navlékneme ji z kaŽdého konce dtl
jedné jehly.

Protáhneme jehlu a nit otvorem. Jednotlivé stehy šijeme strídir-
vě jehlou vŽdy zprava, Zleva, aŽ se dostaneme na konec švu, krlt'
nit z rubu zapošijeme - protáhneme ji 2x pod jiŽ hotovym Švt'nl

VloŽku proti proríznutí švu obkreslíme zkaŽdé strany na rub
pouzdra a nat eme vloŽku i označené plochy kontaktnínr lc1lirl

lem.
0pět počkáme cca 10 minut, aŽ lepidlo nelepí. Nalepíme vltlŽktr
na jednu stranu, pouzdro p eloŽíme a velice opatrně, presnč'

()tvory pro švy vytvo íte jiŽ snadno



Pouzdra nož Pouzdra rro.

I'

a lehce p iloŽíme obě poloviny k sobě. Pokud Se nám ptltllrrilrr
udělat to správně, nikde nic neprečnívá, pouzdro není zl<rtlttt't'ttt'

a podobně, pak celou lepenou plochu pro šeV zaklepemc nt'lrrr

zatlačíme.
Následuje opět značení linie švu, dráŽkování(není nuInÓ), rlztr;r

čenídélky jednotliv17ch švrj a,,propíchání'' děr pro Švy. Mlrlt' li

na sobě 3 krjže tloušťky 3 mm, je to 9 mm. To se jiŽ dčlli vt'lit't'
těŽko a udrŽet rlrhel ,,vpichU'', aby na druhé straně linie švrr lryl;r

plynulá, neníjednoduché. 0pět prijde ke slovu vrtaČk:t st' sítl
lem.
x,,
Sijeme-li zapuštěné švy, provedeme dráŽku ze spodní slr;ttly
pouzdra aŽ ,,pres díry" a mťrŽeme začít šít.
0pět platí, co jiŽ bylo rečeno o p ípravě niti. Začínámc u ťlsli
pouzdra, kde první Šev uděláme 2x a pak jiŽ šijeme šcv z1lt;tv;t,

zleva a nit poměrně silně utahujeme. KdyŽ se dostancnlt'ltŽ kt'



|)<luzdra !9Žg Pouzclrlt rt.rz

$

špičce pouzdra, zdvojíme opět šev a nit Ze Spodní strany zlt1lrlsi

Jeme.
Hranu pouzdra obrousíme napríklad na ruční pásové brust't',;rlly
povrch byl hladk17. Hranky k Že srazíme nástrojem zvanynl ltr-;r

norízek nebo velice opatrně ostrym noŽem' MťrŽeme lrranky sl;r

zit i na pásové brusce. Brousíme-li na plátnech, nesmí sc n;ittt

brusivo dostat dovnitr pochvy, poškozovalo by nťrŽ!

Nt]Ž dťtkladně zabalíme do obalove folie. Pouzdro na Lrt'ttlt',

nastríkáme nebo ponoríme do běŽně dostupného tmavšilttt ltltrr
vého moridla na drevo, necháme krátce oschnout a dtr jt'(lr'

mokrého pouzdra VSUneme zabaleny nrjŽ. Pokud chccnlt', l;rli

pouzdro dle tvaru noŽe prsty vytvarujeme.
Necháme pouzdro is noŽem dŮtkladně vyschnout, n Ž,; itrtt'ttrr
z pouzdra a pouzdro natre me i se závěsnym poutkenl |)l-() ()l);l

sek politurou na kťrŽi na bázi vosku. lmpregnaci prtlvt'tlt'tttt'

i dovnitr - kousek za hranu ustí pouzdra.
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Pouzdro je hotové. Sláva! Byla to ,,fuška", co?
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Kde se bere nápad, inspirace
Velice často nad tímto fenoménem - procesem vym1išlení nové-
ho tvaru a konstrukce noŽe - prem1iŠlím. Kde se ta inspirace
bere, Že člověk nevyrábí stále totéŽ? Jistě, všichni mají svtij
rukopis spočívající v mí e zručnosti, oblibě tvar , materiálrj
a zprisobu zpracování. Tak je moŽno autora noŽe dle stylu práce
snadno rozeznat.
KaŽdy vyrobce-tvrirce prochází fází učení - sbírání zkušeností -,
kdy je ovlivnován Úplně vším, co jej obklopuje, a závisíjen na

něm, čemu se věnuje raději.
Mě inspirují nože a zbraně historické, orientální, domorodé,
krásné tvary soch, obrazy, šperky, architektura, prostě vše v mém
okolí. Samozrejmě jsou mou inspirací i práce ostatních světo-
vych noŽí ťt, a ani o tom nevím. Všechny tyto vjemy pak mají
svťtj podíl na novém tvaru či funkci noŽe. Proto není ,,opisová-
ním" pouŽití stejn ch mate riáltj, pojiste k, komponent či
z ergonomie vypl vajících tvarrj. Takovou licenci - patent nemá
nikdo, nechci se rouhat.'. snad jen Pán B h.

Sám povaŽuji za čest, kdyŽ vymyslím nějak detail, něco, co se
ostatním nožírrjm líbí a co začnou používat. Všichni se prostě
inspirujeme navzájem, poslední slovo pak má zákazník;je ho
prání, pot eba a spokojenost jsou na prvním místě.

Nože na míru

KdyŽ jsem zmínil zákazníka:jsou muŽi s rukou jako lopata ne bo
naopak s rukou subtilní, chirurgové a rasi, lovci strílející drob-
nou zvě a jiní kusy kapitální. Všem je moŽno u remeslně vyro-
beného noŽe vyhovět, pokud jde o velikost rukojeti, subtilitu
nebo robustnost čepele, tvar ostrí, prostě ve většině aspekt
nutnych pro pohodlné a spolehlivé používání'
U noŽrj pevnych se pochopitelně v1iŠe uvedené parametry upraví
snadněji neŽ u nože zavíracího, kde vše souvisíse vším a změna
napr. velikosti znamená často i změnu mechanismu. Samoz ej-
mě nrjŽ ,,na mírll" je o něco dražší než nŮŽ,,konfekční'1

Jak n ž vzniká

Vznik nového noŽe závisí na nápadu, inspiraci' poŽadavku
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N11ž Tex2 ve skutečnosti

Vyše uvedené platí u zavíracích nož , pevné noŽe jsou ve srov-
nání se zavíracími jednoduché'

Rada na závěr: ,,Páni lovci a myslivci, nebojte se svě it sv,!m

ženám, p ítelkyním a matkám s tím, jaké nože, od jaké firmy
či noží e se vám líbí, jinak vám mohou snadno jako dárek
s láskou koupit n ž zcela nevhodny."

Bylo to dlouhé? Ano? Já jsem vás ale varoval, Že ta cesta
k dokonalému ost í nebude snadná ...

Loveck' tesák

Lovecká chladná zbra i pracovní nástroj, hodnostní označení,
ceremoniální p edmět? Kde hledat vznik tak specifické zbraně?
S jistotou se dá prohlásit, Že tesák vznikl jako pracovní nástroj
(dlouhri prímri nebo zak ive nl7 nrjŽ). Současně ale i jako lidová
zbra , kterou z drjvodu obrany na cestách nosil kaŽd1i dospěl
('lověk, sedlák apod. Nosit meč bylo vysadou šlechty.
Rrjzné typy a velikosti tesákťt se uplat ují iv armádách. Větši-
nou se jedná o dopl kovou zbran dělostrelc , Ženisttj a pěchoty.
V 1 5' století vzniká v Čechách krátká zbra l, tzv. česk17 tesák,
včtšinou zhotovenri z jednoho kusu oceli' kde širokou zak ive-
ntlu čepel zakončuje zpět zahnut záštitn oblouk. Tato šermí i
trblíbená zbra dala tesáku jeho současné jméno, a to i v okol-

Sedlák s tesákem, mědiryt
Hanse Sebalda z r' 1540

Arkebuzír s tesákem, listová

záštita kryje ruku
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Zenijní tesák z konce '|8. století

Stredověk';i česk tesák je pádná sečná zbra

ních zemích, zejména v Německu. Největší slávu zaŽívá tesák
v 16. století a mizí ve století 17'Zhruba v té době se setkáváme
i s tesákem loveck17m, a to i na obrazech či rytinách. Tam již
m Žeme nalézt plně vyvinuté lovecké tesáky na opascích mysli-
vcckého personálu.

Šermírská škola; šermíri používajíd evěné makety tesáku k v cviku, r. 157()

Mědirytinit jirtl:

ního myslivce

s ulovcnttu zvť'i'I
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V dobách, kdy loveckou zbraní byl luk či kuše a ranivost st ely
z predovky byla malá, bylo nutno zvěr po zásahu rychle a Spo-
lehlivě usmrtit, aby neodešla a nebyla ztracena. A právě zde pri-
šel ke slovu loveck1i tesák nebo loveck1i oštěp.
Největší rozvoj zaŽívá lovecky tesák v 17. století v době parfors-
ních honťr (kdy se rozvíjí i myslivecky cere moniál a mluva).
Parforsní hon byla záleŽitost spoleČenská a reprezentativní, kdy
cílem bylo ulovení vybraného jedince zvěre, zejména jelení nebo
rla nčí.
Po štvanici, kdy loveny kus byl zadrŽován psy nebo z stal vyčer-
páním stát či leŽet, bylo právem nejvyznamnějšího učastníka
honu jej usmrtit - provést mu záraz loveckym tesákem. Záraz
sc prováděl odzadu do srdce (na komoru). Teprve tehdy byl kus

1lrohlášen za uloveny. Predstava pro současného myslivce
vesměs nep edstavitelná, jelikož jelen nečeká, ale brání Se paro-
Žím a běhy. Bylo tudíŽ nutno jej znehybnit - pretít mu patní
šlachy zadních běhrj, k čemuŽ slouŽila lovecká šavle (o té pozdě-

]i). l tak byl záraz vysoké zvěri projevem odvahy, hbitosti a zruČ-
nosti.

Právo nosit loveck1i tesák měla v těch dobách šlechta a pravo-
tllrtnívyučení myslivci zab1ivající se lovem a péčí o zvěr. Tesák
llyl nošen na levém boku v závěsu p es pravé rameno, posléze
v opaskovém závěsu. Teprve ve století 19. bylo povoleno nosit
lt'sá k i hajn1im.
Nczabrednout do členění loveckych tesákŮr dle jednotlivych kri-
tcriía obdobíje velice obtíŽné, a proto se omezím jen na uplně
zl'rkladní rozdělení. Nejprve malá lekce terminologie.
ltlvccky tesák je zbra větŠinou s prímou čepelíse stredovym
ltt-tl[cm, druh1im ne pravym ostrím u hrotu a s odlehčovacÍm
i lli[lkem nebo bez něho. Ost í takovéto jednobrité čepele bylo
rrl'icntováno pri pohledu od jílce po čepeli doprava. Zajímavé je,

Žt'hrot neměl b1it špičat , ale ostry a mÍrně zaobleny' aby se pri
tl;irltzu na kost neulomil. Čepele byvaly zdobeny zejména lepty
;r rytinami zvěre nebo motivy rostlinnymi. O stárí tesáku nám
ttiit'tl napoví délka čepele. Tesák s leptem zdobenou čepelí, strední Evropa' r' 1 880
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Loveck tesák s ocelovou garniturou, r. 1 680

0 období vzniku konkrétního loveckého tesáku hodně napoví
také materiál, z něhoŽje zhotovena záŠtita a cel1i jílec. Nejstarší
tesáky pripomínají spíŠe meče, jejich jílce jsou vyrobeny z oceli,
jsou rozměrově vyraznější, vyzdoba je jednodušší a linie umož-

ují dokonal chop.
Největší sláva tesáku spadá do konce 19. století, kdy jsou jílce
vyráběny z mosazi, tombaku a jin17ch slitin mědi či st íbra, jsou

bohatě stríbreny nebo zlaceny. BěŽně se vyskytují v tehdejších
kata lozích.
Zmosazi a v prípadě honosnych tesákťt i ze stríbra jsou zhoto-
vena kování pochvy tesáku - obustek a nákončí. Ta disponují
často dokonalou cizelérskou prací a jsou p esně slícována s d c-
věnou, ktiží potaženou pochvou. Horní kování pochvy -obustck
- mívá z p ední strany vytvo enu ,,kapsu", tj. prostor pro doprtl-
vodny nožík, stahovák nebo zavazák. Mezi čepelí tesáku a tímlrl
noŽíkem je samozrejmě vloŽena vrstva k Že či dreva. Tato krlvii-
níjsou také často st íbrena a zlacena.
Další dělení loveck17ch tesáktj by mohlo b17t dle provedení a tvlt-
ru jílce, a to zejména dle tvaru záštity.
Lovecké tesáky dělíme na st edoevropské (tzv. německé), jejichŽ
jílec se vyznačuje typick1im záštitnym obloukem navazujícím nir

príčku a záštitny list-mušli. Ta zabra uje vypadnutí doprovod-
ného noŽe Z ,,kapsy'' pochvy - silnějšího a špičatějšího zavazáku

Tesáky v 17. století dosahovaly délky až70 cm' Postupem času
se jejich délka zmenšuje, aŽ ve století 19' a 20' dosahuje p ibliž-
ně 35 cm, kdy se jiŽ o ostr pracovnítesák dávno nejedná, jde
o čestnou zbra myslivcrj a součást stejnokroje.
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Rirrtlsleder, dir I'ein danrnsziertc IiLinge 02 n lirng und 21,ír, !rcit.

NtK SZ_.\ILER & co]IP, WIDN. RoTENTURIISTRÁSSE 18

NI. 121' Parade-Hirschfánger nlit weidmesser. Dct Gr1ÍIknopf el'n massiver Ebctschiidel, die
liťcuzstrnge \:orstehbundsch:kiel, lJcscblii3e echt l'crgolilet oí]cI dunliel o\}djc.|j miL Jtgdemblemcn_
Pri'ssung,en verzicrt, die -Šcheide nus gelbenL l(rokoclilletlel. dic danlrszielLc Klinge Js!i' lang. 2J r|rt brci|

per St0ck K 2d -lil. ]22. Parade-sta'dhaueÍ, l'ic obiger ]IjlEchlltlgcť. jcdoclr dic I(l'ingc 30fi lang; uncl 4c,4,l brcit
lerStiickKP.-

Nr 123 Hirschtánger fiií Privat_Forstbeatnte oder Jáger, nriť tlir.sclrhotngrill urrtl Degeikocb,
dic IieschLitgc Nil Jagrlcmblemer und Arnlleskcn verzierl. ecbL \ergoldet, die Schcide aus schwarzem

per Stiick K 27.-

\l 1!-l Hirschlenger fÍir k. k. FoÍstbeamte' mil \\altrrssknoclrcrrschxlcn, tur der Deckphlte
t)oppcLtLller: sonstige .\usliihrung l_ic c]ic des rtrbcnantrterr llils.lrliilllc15 . ' pcr StÚck K 2?'-

Nr 12 ' HiÍschÍaingeÍ Íiir das k. k. JagdpeÍsoíale, vorschriftsmassig' nrit IIilschhorngrill. rut
clr'l Dcckpllttc DoPLre'La.Llcl. gcnirllc Ýoťschril'tsmíissigc _\llsl'Ůlrrull3 , pel Stuck K 19 í()

{f IliNťhl'iin-qel und SLirrlr]lrluer. voll llnsetcl] ]|cschl cjbrrnqen abrvcichenil. n]il kiillereu oL1eE

[itrtr. cn l(lifgcrr rrcrdr:n arrl \\'urrsr:lr rrlclr Seprrrtrncrbc in ktirzeslcl Zcii Liilisst nngclcrlilL ai

Kuppeln ftir Hirschfanger unii Sta,nrlhauer,

Nť 126 Kuppe1 7tr tliťsclrl;ingel orltt SlrntlharLct lus qtiin.'n] scllxh ollgeÍllcht pr Sl K l,Bš
\r 19i, Díeselbe, tr1ls Scjilc. r)li| GoLLl odcl SiLbr'L durclrl'cbt .4-
\r 128 Kuppel rus schuirrzenr orlrr gclbcm Rinelslcder dlneLhnll ccrrbrrilet BAO
\r. 191) Paradektrppel, rllrs BL'hiilrg(. ails líLcnL oilcl {rLjlrcÍi Lc(lcl. nlit 1'clgol|||ten Silbcldrlltť-

l(!lrr beDiLht. dcr I-cibricnrcn aus \ltrrr-lillblcLll , . ,

\l 130 Dieselbe, tllrs T)ellÍirrge .jt'tloc]r nlil oclrlen [iolrlborIcn
1rcr -\tilr:li Ií G 5o

. l1-

' HirschťtiLngel uncl Stanďhauer, Prima_Qua,Iíttit'
mit Eisenhauefklingen und HirschhoÍngÍitf' massív gearbeitet' handsam geformt'

Nr lPl und IPP

rir r2S Nr 126 rr,1 12? Nr 129 unrl IBO

-> J. A. HE {CKELS, SO -INGEN. -+

IIirschfáriger

G161 ohnc Fangmesser.

IiiDge 221/2cm lang .

,36
,41

mit Fangnessc..
I(linge 221/2cm lang

rniÍ Tornbirc]r_Gftťnitur''

(r'ors clrr'it'tsnrássi ger'

l'Órster - I[il'sclrf iin ger').

rnit Nousilber-

G90t ohnc Fang ossor.
Iíinge 22r/2crn Jong

"3
u41
,48

mit Fangmcsscr.
I(lirgc 221/2cn lang.

,, 3o

,41
"48

fl 12,60.
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Katalog Z r' 1908, za povšimnutí stojí chyba tisku - tesákyjsou zobrazeny
ZrcadloVě p evrácené

Zeicrlnuralen ! 4 ?.qt?2r.Iicrlc (jr. ss c.

List z katalogu firmy J. A. Henckels Ze Solingenu, Založcn('r. 'l t|!)ll;
zajímavá je moŽnost volby délky čepele tesáku. Tattl [irmlr vyriil)í (l(Xlll(.\

luxusní nože
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í garn turou a kováním pochvy zc slt l ;Ce remoniální

2. polovina 1
l'irrltltlč' zdoben a zlacen1i schwarzenbersk' tesák, konec 19. stoletÍ
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tesák se záštitn' m obloukem tvo en1im etízkem, pouŽita čepel

nebo širšího tenčího stahováku. U tohoto typu tesáku je vllrslrrí

rukojet tvorena strenkami nytovanymi k rámu rukojeti vě[Širtrlrr

ozdobnymi nrity. Tyto strenky blTvaly vyrobeny ze dreva, plrrolttt,

rohoViny a u honosnějších kusrj z perleti či slonoviny.

Rakousko-uhersk tesák st edoevropského typu pro redníky císlrrskyt lr

lesri s ptivodním závěsníke m, r. 1886strední Evropa, Čechy, r. 1 7B5_1 80o
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Tesák pocházející prímo z Francie mívá uŽší čepel s obousIrlltt'
nym ostrím, dlouhym hrotem a subtilnějším jílcem.
Jílce obou typ t b1ivajízdobeny hlavami zvěre, psťr, dubrlvyrrli
listy, Žaludy nebo cel17mi loveckymi v1ijevy.

\li'il)l'(.n\i tesák francouzského typu, strední Evropa, 1890-1 910 Tri tesáky francouzského typu



tltlzdíly mezi německ1im a francouzsk1im typem loveckého tesá-
ku jsou dob e patrny z obrázkŮ.
/námé jsou itesáky hasičské s pilou na hrbetě čepele a tesáky
Červeného kríŽe s kulat1im hrotem.

/liŠlity tesáktj st edoevropského a francouzského typu se na první pohled

liši

Lovecl<y t t's. r

Slavnostní tesák, všechna kování vyrobena ze st íbra, rukojeti zhtlltrvt'lty zr

slonoviny, hlavice zdobeny grandlemi, pochva z rejnočí k Že, r. l tl(;()

/-š



Tesál< SLS, VLP a Lť

Zlacená část jílce repliky tesáku, p edloha Německo, r. 1890

Každy myslivec se alespo jednou S ,,pasovacím'' loveckym tesá-
kcm setkal. Mnoho z nich jej touŽívlastnit, a proto se lovecky
tcsák těší ve lkému sběratelskému zájmu. TouŽíte-li letmo spatrit
ncpreberné mnoŽství tesáktj, loveckych šavlí a sekáč , navštivte
stiitní zámek Konopiště (okruh se zbrojnicí), je jich tam tak
lri sta ...

l1ll<ud vlastníte stary poŠkoze ny lovecky tesák, nedoporučuji jej
tlpravovat svépomocí, jelikoŽ restaurace takovéto zbraně vyža-
tluje značné znalosti a dovednosti, aby byljako nov1i. Chtěljsem
ríci, jako star1i.

Tesák SLS, VLP a LcR
V roce 1937 bylo ustanoveno vystrojním rádem podniku Státní
lesy a statkyjako součást stejnokroje nošení loveckého tesáku _

poboční zbraně a zároven odznaku - symbolu (tesák SLS).

NiŽší 11 edníci a personál nosili SoUpravu tesáku a pochvy v tmlt_
vě morené variantě kování s pochvou v barvě černé. Tesák byl

inventárním majetkem evidovanym p íslušnou lesní správou.

a) obrázek kompletního tesáku z v strojního ádu SLS z r. 193-l

b) Detaily tesáku SLS

b)



Tesál< sLS, VLP a tČR Tesál< SLS, VLP a LČ

Zlacená Verze pro riredníky SLS,

vtir. Hynek Hojtaš' Praha

Hlavice tesáku SLS Zlacená hlavice tesáku SLS

Vyšší redníci si porizovali kompletně zlaceny tesák na vlastnÍ
náklady a byljejich majetkem.
Tesák byl nošen v závěsníku na opasníku. Závěsníkem je myšlcrrlr
ta část Soupravy, do které Se VsUne tesák v pochVě a ,,viSí" ZÍl

závěsny hák - smrkovou ŠiŠku, která je součástí obustku pochvy.

Zlacenli obristek - horní kování pochvy tesáku SLS

Zlacené nákončí pochvy tesáku SLS



Icsál< SLS, VLP a LCR Tesál<sLS,VLPa l( li

Závěsn ík

a opasník

z v strojního

rádu SLS

z r.^1937

()1rasník Se nosil pod blťrzou.
V1irobci tesáku SLS byli-l. Nowotn17,Praha, Hynek Hojtaš, Praha,
Wlirszlovits - Štos a Lověna, Praha.

Značka v1irobce -
Lověna, Praha

Značka vyrobce - Jirí Nowotn , Praha

Značka vyrobce - Hynek Hojtaš, Praha



Iesál< SLS, VLP a LCR Tesál< SLS, VLP a L('I

Značka vyrobce - Wlaszlo-
vits, Štos, Slovensko

Provedení tesáku od jednotliv1ich
vyrobcťr Se V detailech liší, ale veli-
kost, koncepce a vyzdoba jsou více-
méně stejné. Tesák SLS byl nošen aŽ

do druhé světové války, kdy za pro-
te ktorátu Čechy a Morava měl upra-
venu vyzdobu. Úprava spočívala
V tom, že ze státního znaku
na záŠtitě zmizel znak Slovenska
(spoločne so Slovenskym štátom)
a z rubové strany p íčky většinou
pribylo VyraŽené ,,P", někdy ,,U''
a navíc ,,punc" - česk1i lev.

Značené p íčky tesáku SLS z protektorátullištitn' list protektorátního tesáku SLS postrádá slovensk1i státní znak



fesál< sLS, VLP a LCR

Tesák slovensk' ch státních lesti,

r. 1939-1945

Existují i tesáky státních lesrj Slovenského štátu z let
1939-1945. Liší se Zejména délkou čepele a tudíŽ i pochvy.
Listová záštita disponuje slovensk1im znakem a dá se p edpoklá-
dat, Že existují ve variantě tmavě mo e né a zlace né.

Po skončení války bylo provedení tesáku SLS vráceno do p vod-
ního stavu a byl nošen aŽ do roku 1948, kdy skončilo nejen
noŠení tesáku, ale byl konec i občansk1im svobodám, podnikání
a začala doba temna (alespo z pohledu noŽíre - Živnostníka;
komunisti mělijistě )iny názor)'
Současně s tesákem SLS existoval ještě tesák VLP (Vojenské lesní
podniky), p ičemŽ velikost a koncepce byly víceméně shodné,
ale vyzdoba odlišná. Záštitn list tesáku VLP nedisponuje obiln -
mi klasy jako tesák SLS, klasy jsou nahrazeny lipovymi ratolest-
mi a stylizovanymi plody lípy. Reliéf hlavice tvo í plastická
písmena VLP. Provede ní a vyzdoba kování pochvy byly stejné.
7 obrázkŮ jsou rozdíly jasně patrné.
l tento tesák měl variantu tmavě mo enou s černou barvou
pochvy averzi zlacenou pro vyšší u edníky s pochvou v barvě
červenohnědé (stejně jako tesák SLS).

-le paradoxem, Že o tak ,,mladé" zbrani existuje ve lice málo sku-
tcčně doloŽiteln1ich informací.
Neví se, kolik tesákťt bylo vyrobeno, kolik kte r1im vyrobcem, kdo
první tesák pro Státní lesy a statky vyráběl. Na svědomí to má

tlruhá světová válka a následn1i chaos..'

Tesál< SLS, VLP a LČ

Zlacená verze tesáku VLP, rn robce Lověna, Praha

Z historie se p enesme do současnosti, kdy se rok 2005 stávli

rokem obnovení tesáku státních lesrj - v současnosti podniku

Lesy České republiky, s. p. (tesák poprvé ve ejnosti p edstavctt

na vystavě Natura Viva 2005 v Lysé nad Labem 27-5.2005).



lcsál< SLS, VLP a LCR

Stluprava tesáku LČR nezapre privodní predlohu a je jasně patr-
tlrl, Že Se Skutečně jedná o pokračování tradice symbolu lesnictví
lr myslivosti v Čechách.
AČkoliv na první pohled není rozdíl mezi tesáky SLS a LČR príliš
zjevny, každ jednotliv1i díl vykazuje odlišnosti ve vyzdobě
lr čepel iv tvaru a materiálu, nicméně rjrrove zpracováníje stej-
nč vysoká jako v roce 1937.

Tesál<SLS,VLPa l( l

(ir;rÍit'kii p eclloha tesáku LČR Tesák Lesrj České republiky, s'p.
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Hlavice tesáku LČR

Na rozdíl od tesáktj SLS a VLP současn1i tesák LČR nemá zlace-
nou podobu, zobrazen zlacen1i ,,u ednicky" tesák je v1ivojová
pracovní Verze. Uváděn je pouze pro p edstavu čtená e, jak by
tcsák ,,ve zlatě" mohl vypadat.

Tesák SLS, VLP a L(''l

Technick, popis tesáku LCR

Čepel tesáku LČR:
Materiále m čepele je martenzitická korozivzdorná ocel ČSN
17o2g. Čepe l je kalena a popuštěna, s vysokym leskem, se strt'_
dov1im vybrusem a u hrotu s v1irazn1im nepravym ostrím
navazujícím v polovině šírky čepele na Žebro tvorené vybruscnr
hlavního ost í.

Délka čepele: 350 mm; Šírka 24,5 mm; tlouštka 4,5 mm.

Jílec - rukojet:
Jílec tvo e n mosaznou
garniturou:
záštitn17m l istem-m uŠl í,

príčko u -záštitou,
objímkou-krouŽkem,
prstencem a

h lavicí.
Všechny díly jílce jsou

cizelérsky zpracová ny.

Mezi objímku a prste-
nec je vsazena rukojet
z vysady parohu jele na

evropského.

Detail jílce tesáku LCR
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Pochva
|)rlchva se skládá z částí kovovych, pasírsky vyrobenych z mosazi:
hrlrní kování pochvy - obrjstek s raŽbou,
rlrllní kování pochvy - nákončí s ražbou'
lčlo pochvy tvorí hovězí krlŽe (hlazenice) vyztuŽená d evem,
llarvená do černé polomatné barvy. KoŽená část pochvy je
vtlsková n a.

Všechny mosazné díly soupravy tesáku LČR';sou mo eny (pati-
ntlvány) do tmavé barvy.

l)t'liril tlbustku pochvy tesáku LČR

l(;tŽdy kus je na čepeli oznaČen leptanym vyrobním číslem
1lrltl zlištitnym listem a z rubové strany signaturou J.Pajl Sedl-
čltny.
l llt'itÓ mnoŽství tesákťl určené sběratelŮrm je bez vyrobního čísla.
l'i't'tlltlha tesáku LČn 1e majetkem Lesrj České republiky, s.p.
;r s;ttlltltny tesák byl vyráběn na jejich objednávku.

Detail nákončí pochvy tesáku LCR

Signatura na čepeli tesáku LČR - J' Pajl, Sedlčany
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S neskryvanou hrdostÍ mUSím UVést, Že k vyrobcrjm tesáku Stát-
rrích lesrj a statkrj a tesáku Vojenskych lesních podnikri z první
rcpubliky se nyní mohu počítat ijá...

o rig i n á l n í lovecké tesá ky
Rťlzné firmy nebo organizace mají vlastní originální tesáky, kte_
rc disponují nejen velikostí, ale i v1izdobou dle jejich predstav
;r potreb.
l.]kázkou takové práce je tesák lesnick ch škol v Písku darovany
škole absolventy a práteli školy v roce 2005. To bylo lesnickému
školství v Písku 120 let...

Lovccl<li š.rvl

Lovecká šavle
)ak jiŽ bylo uvedeno, ne vše, co nosil myslivec U paSU, byl ltrvt't

kti tesák; pikér (jízdní myslivec) často nosil loveckou šavli, tl;r
rozdíl od tesáku s velice ostre broušenou čepelí slouŽící k 1lrt'l('ti
patních šlach vysoké zvěre. Tato šavle měla téměr vŽdy zlrkrivt'

nou čepel o délce většinou cca 60 cm. Čepel nebyvala vyllltvt'tt;t

žlábkem a byvala tenčí a lehčí neŽ čepel tesáku. Jako čept'lt'

tesáku byla ičepel šavle vyhradně z uhlíkaté oceli, takŽc tllčl;r

vynikající ost í, ale podléhala korozi. Jílec - rukojet _ muse l

umoŽnit pevny a jist1i uchop šavle pri seku a byl vybavcn ktrvli

ními z mosazi, někdy zlacenymi, a rukojetí ze dreva, rohrlvirty,

parohu islonoviny. Pochva Šavle nebyla ani zdaleka tak hrltlrlstt.i
jako pochvy loveckych tesákrj, disponovala většinou jen 1lrtl

st17m, hladkym horním i spodním kováním. Jinak byla jakrl

pochvy tesáku vyrobena ze dreva a ktjŽe.

To vše dává lovecké šavli nezaměnitelny tvar, ale prestrl 1c vt'

většině prípadťr v muzeích a na zamcích označována ztl lrrvt't'ky

tesák. Obrázek vám pomŮrŽe loveckou šavli rozpoznat.

=i>-

Lovecké šavle okolo r. 'l 700 - čepel prevzata z vojenské šavle

a šavle ,,pandurské" (r. 1760)

Sllrvnostní tesák lesnick' ch škol v Písku

'ryp

Detail silně zla-

ceného jílce

téhož tesá ku
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l)ctail jílcri lovecké šavle a šavle ,,pandurské"

Loveck' sekáč - praxe
|'rltxe - omezím se na toto kratší, z němčiny pocházející ozna-
čt'ní _ nebyla poboční zbraní ani součástí stejnokroje. Byla seká-
i't'm slouŽícím ke zpracováníjiŽ uloveného kusu zvěre a pouŽíval

ii pcrsonál, ne jiŽ pravodatní myslivci a šlechta.
(|t'pcl praxe je skuteČně impozantní svojí tlouštkou. U jílce b1ivá

silnli nezrídka i 10 mm !

lirrvny hrbet a zakulacená ŠpiČka i 10 cm široké Čepele a její
vlihlr dávaly tomuto nástroji pádnost a vykonnost. Materiálem
i't'1tcle byla opět uhlíkatá ocel.
/l'rštity praxí jsou značně odlišné, většinou jsou zhotoveny
z tlccli a v první radě měly ochránit ruku, i kdyŽ často dispono-
vllly zdobením od prorezávání po rytecké techniky.

-Lov99_k'i ::fa. l)r.,rt

Praxe s honosnou zlacenou pochvou, 1 660-1 700

Čepel pokračovala stopkou v plném profilu rukojeti se slrt'ttl<;ttttt

většinou z parohu nytovanymi vyraznymi ocelovymi nelltl

mosaznymi nYtY.

Celková váha praxeje někdy i 3 k9I



Detail jílce praxe, jas-
ně viditelné ,,kapsy"
na doprovodné

nástroje

Pochva byvávyrazná, kovaná v ploše i po hranách a často vylllr
vená dvěma či větším počtem ,,kapes" na doprovodné nástrrljc,
jako byl nťrŽ-stahovák, zavazák, vidlička, ocílka, jehla na šiLí,

špikovacíjehla a podobně. Neviděl jsem praxi, někdy označ'tlvlt-
nou také jako lovecká souprava, která by měla kompletní vytxr-
vu, většina nástroj je navŽdy ztracena.

Lovci divočákti s praxemi a kančími oštěpy - ''kančími péry", z ete lnč'

zobrazeno nošení praxí a pochva vybavená mnoŽstvím nástrojri
Rytina z knihy císa e Maxmiliána l. z r. 151o - lovci kamzíkťr s oštěpy,
snč'Žnicemi a praxemi

--<



Údržb^ a l<onzervace Úa ržba a konzervac" (.L:jgl) -'.9Ly9ž!tntclr 
tttl)

ÚdrŽba a konzervace
sta rožitnr ch nož

Napsal jsem konzervace, a je to správně, protoŽe restaurace
(restaurování) staroŽitné chladné zbraně, kterou nrjŽ nebo tesák
je, klade daleko větší nároky na odbornost. Také na zručnost
a dodrŽení pťrvodních vyrobních postupti pri opravě a nahrazo-
vání poŠkozen1ich nebo ztracenych součástí. Po restaurování
musí predmět vypadat, jako by jej nikdo neopravoval.
Myslel jsem, Že tuto kapitolu vynechám, ale opět jsem dostal do
rukou kdysi krásn staroŽitny lovecky tesák, kterého se zmocnil
domácí kutil; co šlo, tak vybrousil, vyleštil, dobarvil'.. prostě
nádhera. V koutku jsem plakal nad ztracen1im jemnym reliéfem

1ílce, jeho starym zlacením a stopami po pouŽívání zbraně, které
ke mně hovorí pres stovky let... Takhle ne! Pokud máte staroŽit-
né zbraně, tak vám mohu doporučit zaručeny zpŮrsob, jak o ně
neprijít a nedopustit jejich zničení - nedávejte je z ruky! Jistě
t'xistují restaurátori (zejména v muzeích), ale je daleko více
,,odborník ", kte í se za restaurátory pouZe vydávají. Ti pak
[;rousí, leští, barví pod heslem ,,Co je lesklé, to je krásné'1

opak je pravdou, proto mám pro vás několik rad, jak zakonzer-
vrlvat stav vaší chladné zbraně:
. uchovávejte zbran v prostredí bez velkych v17kyvti teplot
ll vlhkosti (na kovovych věcech se vlhkost sráží a zprisobuje
korozi);
. pokud máte podezrení, Že je zbran navlhlá, vyčkejte, ažv běž-
rrť'm domácím prost edí vyschne;
. rldstrante volnou korozi - odlupující se Šupiny z ocelov17ch
rlilťr - napr. čepelí, a to velice šetrně ostrym noŽem, aniŽ byste

1lrlškrábali nepoškozené části ;
. tnenší korozi (tect<y) odstrante spolu se zbytky rozsáhlejší
l<rlrrlze napr. silichrome m, cídicí pastou běŽně dostupnou v dro-
r1t'rii. A jak? Čepel poloŽíme naplocho na podloŽku' Potreme ji

1lltsIou a korkovou zátkou cídíme. 0dstraníme zašpiněnou pastu,

(nejen)

StaroŽitné nože
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Dctail koroze čepele zavíracího nože

naneseme novou a postup opakujeme. Budete pre kvapeni, jak
č'cpel ,,prokoukne'i
Prl odstraněnízbytkri pasty technickrim benzinem aplikujte na

1lrlvrch čepele odrezovač.
Ale pozor, pouze čir1i odrezovač na bázi kyseliny fosforečné.
()drezovač T (tanin) zabarvuje povrch do fialovočerna ! Nejste-li
si jisti, vyzkoušejte odrezovač na kusu oce li. Dbejte, aby vám
rltlrezovač nezatekl do spár a mezer. Cídíme-li povrch bílrim
lllrvlněnym hadríkem, sleduje me jeho barvu. Pokud je Špinavy,
vymčníme jej. Čepel čistíme tak dlouho, dokud hadrík není čist1i.
l1lslcdní nátěr necháme na čepeli zaschnout'
N;tktlnec nat eme čepel impregnací, nejlépe voskovou politurou.
lllstllčí v benzinu rozpuštěny čist17 včelí vosk. Existují samozrej-
rrrč' speciální prost edky jako REVAX, obsahující kromě mikro-
krystalickych vosk navíc inhibitory koroze, ale nenítak snadné
jt'1 získat. V nouzi postačí méně trvanlivá vrstva oleje na zbraně.

Cídění čepele nože

Vrisledek vás p ekvapí
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Ostatní díly (napr. tesáku) vyrobené zmosazi musíme podrobit
d kladné prohlídce. To proto, Že většina dílt] zlaté barvy byvala
zlacena, at jiŽ byly vyrobeny treba z mosazi.
To platí pro jílec i kování pochvy. Doporučuji pomocí kartáčku
na zuby a destilované vody nebo benzinu vyčistit reliéf jílce
i kování pochvy, drjkladně vysušit a opět konzervovat včelím
voskem. Cíděním či leštěním odstraněné staré zlaceníje totiŽ
jednou provždy ztraceno a nyníjiŽ pouze mosazné díly budou
tmavnout _ získávat patinu.

Pokud je vše zlaté ,jen" z mosazi, mrjžete na vyčiŠtění těchttl
dílťl pouŽít opět silichrom a jemny kartáček na zuby. Chcctc_li,
aby v prohlubních (v reliéfu) zrjstala patina a zvyraznil sc ktttt

trast, pouŽijte bavlněn hadrík. Dokonale vymyjte zbytky jiŽ š1'i

navého (Černého) silichromu benzinem a povrch hned ptl vysrr

šení nakonzervujte voskem.
Kožené části pochvy zbavíme neČistot pouze vlhkym hadríkt'rrr,

dokonale vysuŠíme a nakonzervujeme prostredky na krjži, ir lrl

nikoliv na bázi oleje, ale na bázi voskrj'
Všem skutečnym konzervátorŮrm a restaurátor m se omltluvlittt;
vím, Že existují postupy a prípravky k dosaŽení profesionálrtít'll
vysledkŮr, sám je pouŽívám, ale snaŽiljsem se najít snadny z1lťi

sob a dostupné prost edky' 0no méně b vá často více.

Cestování s nožem

JelikoŽ většina skutečnych uŽivatelrj noŽ se s tím ,,svym" nt'tltr

káŽe rozloučit ani pri cestách do zahraniČí, uvedu na náslcrltr jí

cích ádcích jen ty nejnutnější zásady. Ty byste pri cestě dtl t'izirry

měli respektovat, abyste se vyhnuli problémrJrm, zdrŽení, ptll<tt

tám, nebo dokonce ztrátě noŽe či zadrŽení policií dané zcnlč''
KaŽdá země pristupuje k nošení a drŽení noŽe jinak a nitnl
nezbyvá, neŽ jejich zákony a zvyklosti prijmout. Pred cesltltt sr'

informujte na velvyslanectví země, do kte ré cestujete, prttttlžt'

rozdíly v ,,pohledu na věc" jsou často zásadní' Co vám pri1llrrlli

normální u nás, mriže b1it jinde naprosto neprijatelné.
Pokusím se tuto sloŽitou problematiku v jednotlivych zcmít'lt t'tl
nejjed nod ušej i ozrej m it.

1 P ipravte si odpověd'na otázku, z jakého drjvodu n ž nrlsílt';
nošení na vlastní ochranu není běŽně prijímáno jako lcqilrli
drjvod! Dtjvodem mriže byt lov, rybarení, potápění, kcm1ttlv;i

ní, čast na historick1ich akcích a podobně.
2 P eprava nože by měla probíhat tak, aby nemohl b t trk:lrrrŽi-

tě pouŽit, to znamená, Že by měl b17t zabalen napríklatl
v kufru či v batohu. To platí pro většinu evropskych zcnlí.

Zlacen košjílce slavnostní d stojnické šavle, r. 1910

Krlvání pochvy šavle se z etelně od en m zlacením



A ted' jiŽ některé země:

Německo
Co je zakázáno: balisongy (motri lkové nože), tlačné dyky, vyst e -
lovací nože s dvojit1im ost ím, 9ravitační noŽe (po odjištění
čepe l ,,vypadne" Z rukojeti vlastní vahou), vyst elovací noŽe delší
neŽ B,5 cm a nově také všechny onehandy (noŽe otevÍrané
jednou rukou). Pri ve ejn ch slavnostech, p ehlídkách, demon-
stracích a ve ejnych shromáŽděních jsou zakázány všechny
nebezpečné p edměty, tedy i noŽe.

Rakousko
Rakousk zákon o zbraních vlastnictví a nošení noŽri p ímo
nereší, pokud není nrjŽ konstruován nebo p ímo určen pro trest-
n1i čin.

Francie
Ve Francii existuje zákon, ktery umoŽ uje posuzovat veškeré
noŽe jako zakázané p edměty. V podstatě je povolen pouze nriŽ

ke kuchy skému použití. Vše záleží na situaci a rozhodnutí
uredníka, jak bude na ,,naleze ny" nŮŽ nahlíŽeno. NoŽe s auto-
matickym otevíracím mechanismem, noŽe, které se otevírajíjed-
nou rukou, a noŽe s délkou čepele nad 10 cm nejsou povoleny.

Velká Británie a lrsko
V Anglii platí ,,offensive weapon act", kter1i veškeré p edměty,
jeŽ by mohly b1it pouŽity jako zbra , klasifikuje jako zakázané'
Do tohoto zákona spadají jak všechny noŽe, tak i broušená
a špičatá ná adí. Tyto p edměty nesmí byt nošeny na ve ejnosti,
a zvláště ne ve městech. S tím samoz ejmě souvisí i zákaz
vyst elovacích noŽ ' balisong11, opaskovych noŽ , noŽrj z pevné-
ho plastu atp' Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího
noŽe bez pojistky do délky čepe le 3 palc (zo mm) nap . p i prá-
ci, ryba ení nebo kempování. P esto opět velice záleží na posou-
zení rj edníka.

Cestování s nožl

ltálie
Ve městech je nošení noŽ všeobecně zakázáno. Ačkoli je mtlžnÓ

v ltálii zakoupit mnoho druhťr vyst elovacích noŽrj, balisong ,

vrhacích noŽri' d k atp., k jejich vlastnictví musíte mít zvláštní

povolení. Pevné noŽe a i zavírací noŽe s pojistkou jsou za urči-

t ch okolností povoleny.

Řecko
V Řecku 1ezakázáno nošení noŽ p i ve ejn, ch akcích. OpatrnČ'

musí také b'it nakládáno s noŽi během transportu - nesmí b1it

uloŽeny tak, aby mohly brit okamŽitě pouŽity.

Šrn carsko
Ve Šv1icarsku platí velmi speciální pravidla t'ikající se vlast_

nictví noŽŮ.Zakázány jsou vrhací noŽe, balisongy a tzv. fantasy

noŽe. Dále platí, Že noŽe jsou povaŽovány za zakázané zbranč,

pokud majíjednoruční obsluŽny mechanismus (je jedno, zda

automaticky nebo manuálně otvíratelny) a jejich celková délklt

v otevreném stavu je více než 12 cm nebo mají čepel delší ncŽ

3 cm. To znamená, Že jednoruční zavírací nrjŽ s délkou čepclc

5 cm je zakázany'Je zajímavé, Že i některé zavírací nože od švy-

carské firmy Victorinox a Wenge r jsou v zemi svého pťrvodu

zakázány'

Belgie
V Belgiijsou ze zákona zakázány driky, d kám podobné zbritnč''

vrhací nože a noŽe pripomínajícíjiné predměty. V právních

ustanoveních není uvedena Žádnájiná specifikace zakázan1ich

noŽri, presto se dá jen těŽko íci, jak je ospravedlnováno vlilst-

nictví vyst elovacích nožrj nebo balisongri. Zvláštní poztlrntlsl jt'

věnována pri ve ejn1ich akcích. NrjŽ, a to izavírací nťrŽ bcz 1lrlji-

stky, mťrŽe b,it nap íklad p i fotbalov ch utkáních dťlvodcm

k zatčení a trestnímu stíhání. Z toho vypl vá, Že v Be l9iijc
vlastnictví jakéhokoliv noŽe povaŽováno za nelegální, pokutl

nem Žete prokázat dťrvod k jeho nošení.



Cestování s nožem

Nizozemí
Vlastnictví vyst elovacích noŽ , balisong ' d k a one hand je
zakázáno' Ve větších městech Holandska je všeobecny zákaz
nošení noŽ . Povoleno (kromě velk ch měst)je nošení zavíracích
noŽ , a to is pojistkou a délkou čepele do 7 cm. Také jsou
povoleny pevné noŽe s maximální celkovou délkou do 28 cm.
K tomu je zapotrebí mít tzv. legální drjvod, proč mít nrjŽ u sebe.

Španělsko
l ve Španělsku jsou určité typy nožri zakázány.Jsou to nap íklad
balisongy, nože s automatick1im otevíracím mechanismem, dále
tzv. fantasy noŽe, karambity (tyg í dráp), noŽe pripomínajícíjiné
predměty a d ky, jejichŽ čepel je delší neŽ 7 cm. Noše ní a vlast-
nictví pevnrich noŽ je povoleno. Zavírací noŽe jsou legální,
pokud je čepel kratší neŽ 10 cm.

Slovinsko
Zakázány jsou vrhací nože, vyst elovací noŽe, jakékoliv noŽe
s dvojit1im ost ím a také noŽe p ipomínajícíjiné p edměty. Rov-
něŽ jsou zakázány všechny predměty, které mohou vést k tjtoku.

Švédsko
Ve Švédsku platí zákaz pro balisongy, dyky, meče, šavle a vyst e-
lovací noŽe. Povoleno je tzv. rjčelné nošení - služební pouŽití,
rybolov, kempování a lov.

Norsko
V Norsku jsou zakázány balisongy, vyst elovací noŽe, d ky a také
nože, které mohou b t povaŽovány zajiné p edměty.

Lucembursko
V Lucembursku je vlastnictví většiny typťt noŽ zcela zakázáno'
Patrí sem vyst elovací noŽe, pevné noŽe, balisongy, bajonety,
meče, vrhací noŽe a nože, které lze otevrít jednou rukou. Pro
zavírací noŽe s pojistkou a délkou čepele 7-9 cm platí zvláštní
ujednání: pokud čepel tohoto noŽe je nejméně 14 mm široká

Cestování s nožt

a nevykazuje Žádnou ochranu, je vlastnictví a nošení kapesníhtl

noŽe legální'

Finsko
Pro běŽné nošení noŽri je bez jakrichkoliv omezení.

Dánsko
V Dánsku 1sou zakázány noŽe s automatickym otevíráním, bali-

songy, vrhací noŽe a d,i ky. Pak platí zákaz v otev e n1ich prosto-

rách a ve vozech pro zavírací nože otevírané jednou rukou nebtl

zavirací noŽe s pojistkou nezávisle na délce čepele' Povoleny jsrlu

pouze zavírací noŽe s maximálnídélkou čepele 7 cm, které nemají

pojistku. V' jimky jsou možné v prípadě vykonu povolání, spor-

tovní činnosti, lovu či rybarení. V těchto p ípadech mohou b1it

pouŽívány také zavírací noŽe s pojistkou a pevné noŽe do 12 cm'

Kanada
Skryté nošení nože je v Kanadě zakázáno' Dále jsou zakázané |y

typy nož , jejichŽ čepel mriŽe byt otev ena automaticky nebo

pťrsobením gravitace. Vlastnictví noŽťr s jednoručním otevíracím

mechanismem je legální.

USA - Kalifornie
V USA se situace stát od státu r zní. Vybraljsem pro p íklad jcn

Kalifornii. V Kalifornii jsou zakázány vyst elovací noŽe a balistln-

gy s délkou čepe le větší neŽ 5 cm' Rovn ěŽ je zakázáno skrytÓ

nošení noŽe-zbraně, které umoŽ uje její p ímé a okamžité pttu-

Žití. Vlastnictví noŽe bez automatického otevíracího mechanis-

mu je povoleno.

Česká republika
V České republice se v současné době chladn'imi zbraněmi žiitl-

n1i zákon nezabyvá. Platn zákon o zbraních se věnuje pouzc

st eln1im zbraním. NoŽe, i ty skrytě noše né, nejsou omezeny

Žádnym p edpisem, kter1i by stanovil délku čepele nebo vyluč'tl-

val nějak konstrukční mode l. Země zaslíbená...



Společenstva noží ťl
Jako ve většině obor se i noŽí i sdruŽují ve společenstvech
a asociacích'
Jde ve většině p ípadri o sdruŽení lidí nejen noŽe vyrábějící, ale
mající k nim blízki1vztah'
Vstup do takové asociace b1ivá podmíněn ,,prokazateln m',
zápalem pro věc, dosaŽením určité rovně ve v17robě noŽ ,

doporučením (zárukou) několika stávajících členrj a prijetím
odsouhlasenlTm valnou hromadou.
Taková sdruŽení existují v Evropě i na americkém kontinentu
a jejich statut, stanovy a prestiŽ se liší.
V České republice má hlavní slovo Asociace noŽí rj Bohemia
Cu ltellatores.
Cílem činnosti této asociace je zejména napomáhat rozvoji
noží ského emesla a príbuzn1ich uměleck ch emesel v Čésré
republice. Toto je pak znak (logo) Asociace noží Ů Bohemia Cul-
tellatores, kte r17 m Žete najít na webovrich stránkách noží Ů
(pokud jsou čle ny).
Setkáte se s ním i na vystavě NoŽE, porádané vŽdy začátkem
zá í v P íbrami, kte rá je svátkem pro vŠechny milovníky noŽri.
Sejde se zde nejen většina česk1ich a slovensk ch nožíi , ale
není tu nouze ani o emeslníky souvisejících nebo príbu zn ch
obor , jako jsou napr. sedlári, sběratelé nožŮ a staroŽitníci. Živá
country hudba po cel17 den, indiáni, Keltové a traperi, kovári

a zbro;í i spolu s občerstvením jen dotvá í skutečně je dine čnou
a ojedinělou atmosféru této vystavy. Na této vystavě se udílejí
tituly NťrŽ roku...

Tituly N Ž roku a Nrjž časopisu Myslivost

Na většině noŽírsk1ich Wstav a to i na vystavách malych, se

noŽe často hodnotí a udělují se jim rŮzné tituly. NejprestiŽněj-
ším česk17m titulem je bezesporu
NrjŽ roku udělovany Asociací noŽírrj Bohemia Cultellatores od
roku 1993, a to na vystavě konané začátkem záií v P íbrami.
Je n pro ujasnění situace uvedu hlavní zásady,jak jsou noŽe htlrl-
noceny. NoŽe hodnotí odborná t íčlenná komise ustanovená
Asociací noŽír Bohemia Cultellatores ve dvou základních katc-
goriích:

1) Řemeslně vyrobené nože
V této kategorii se hodnotí noŽe:
Pevné v podkategoriích:
NrjŽ roku lovecky: noŽe myslivecké, tábornické, univerzální,

tesáky a noŽe bowie
NťrŽ roku pracovní: kuchynské noŽe, reznické noŽe a nože re mt'-

sln ické
Nt]Ž roku bojov17: bojové noŽe a d1iky, včetně noŽ bojov ch

zavíracích
N Ž roku zavírací'' všechny typy zavíracích noŽ
Ntjž roku zdobeny: všechny typy noŽri zdobené libovolnou lt't'h

nikou, kde na noŽi pracovalo více osob.
NťtŽ roku uměleck1i: všechny typy noŽri zdobené libovolnrlu

technikou, kde na noŽi pracovala pouze jedna osoba.

2) Továrně vyrobené nože
Tyto noŽe se hodnotí ve stejn1ich kategoriích jako noŽe vyrrlbt'_
né emeslně, vyjma noŽrj zdoben17ch a uměleck1ich'Logo Asociace noží ti

Bohemia Cultellatores
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N Ž časopisu Myslivost
NoŽe hodnotí odborná t íčle nná komise ustanovená redakcí
č'asopisu Myslivost (predseda komise + 1 člen) a Asociací noŽírrj
Bohemia Cultellatores (t elen) od roku 2010 ve dvou základních
kategoriích:
l. oTEVŘEruÝ ruŮŽ - všechny typy pevnych noŽrj s ohledem na

praktické pouŽití - vykon práva myslivosti, včetně pevn17ch

noŽťr se sklopnymi čepelemi v rukojeti, včetně noŽri zdobenych.
ll. ZAVíRAcí ruŮŽ - všechny typy zavíracích noŽrj s ohledem na

praktické pouŽití - viikon práva myslivosti, s neomezenym
počtem čepelí, včetně noŽri zdobenych'

V obou skupinách je hodnoceno emeslné zpracování, funkčnost
lr vhodnost pro praktické myslivecké použití.

z jtlÉ!:-q._:g-vi !y : j"-eonsl<y r l r r

Z jiného soudku - japonskl meč
JelikoŽ jse m se pokusil oz ejmit problematiku materiál (rrt't'li),

jejich tépelného zpracování a geometrie ostrí, musím st' ztttírtil

o-nejdokonalejší sečné zbrani, kterou člověk vyrobil, a trrtr jt'

japonsk'i meč (chcete-li samurajsky).

Japonsk meč wakizaši



z jtlÉhg :gyd|y - 
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Cepel japonského meče je vyrobena z oceli, a to z oceli svl'r l<tl

vé, jejímŽ polotovarem je nehomogenní surovina zvaná tttnta_
hagane, vyrobená v tradiční peci tatara p i pouŽití drevč'n('llrl
uhlía Že lezné rudy ve formě Železitych pískŮt. Mečír vybt'rt'rlt't'I
s vyšŠím obsahem uhlíku, drobné kousky oceli vyskládá nlr jt'rlt'rl

větší ploch1i kus a s pomocníky vše ve velké v1ihni za pouŽili
drevěného uhlí kovársky svarí. Tento základní polotovar tlíky
porovitosti suroviny jiŽ po prvním svarení disponuje i tisít'i vrst

vami. Homogenizace a čištění oceli od vměstkrj se proviitlí 1li't'

kládáním a ková sk1im sva ováním, p ičemŽ se nečistoty z rlt't'li
kováním vytěsní. S kaŽd1im pre loŽe ním se počet vrstev ptlltrlrl
varu zdvojnásobí. Struktura se sjednocuje a zjemnuje, z1liisrrll
a orientace prekládání určuje pak strukturu (kresbu) svlirkrlvť'
oceli zvanou hada. Těchto preloŽení b1ivá nejčastěji 10-1!l.
To je ovŠem teprve Část práce.

Stejn m zpŮrsobem je sva ena ocel s niŽším obsahem uhlíkrr
a menším počtem vrstev aby poslouŽila jako měkčí, hrluŽt'vtt;tlri
jádro budoucí čepele, kde plášt tvorí ocel s obsahem uhlíkrri

lnalci mijistě prominou záměrnou ,,neodbornost" - vedla mě
snaha ozrejmit drjleŽité základní pojmy.
M1ity a tajemno se okolo jeho v1iroby ší í jižstaletí a okouzlení
límto predmětem je velice rozšírené, ale jen málo lidí mělo ori-
t1inální meč v ruce, aby pochopilo, v čem spočívá jeho ,,koUzlo',
;r charisma. Velice krátce popíŠi pouZe čepel a jejíviirobu, proto-
Žc pri popisu dalších součástí by se jiŽ jednalo o samostatnou
knihu.
/jcdnoduŠeně se japonské meče rozlišují dle délky čepele, a to
na katana, wakizaši a tanto, kde katana je nejdelší. Omlou-
v;im Sc, Že opomíjím meč tači, soupravu meČŮ daiš a ostatní
j:r1lrlnské zbraně.

houževnoté jodro

tvrd pldšť

Jilcc japonského meče

kolené ostrí
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Mrzí mě to, ale myslím, Že je čas se rozloučit. Pokusiljsem se vlis
uvést do světa zejména loveck1ich noŽ . Vím, Že informacíje
hodně, ale presto jich pro někoho bude ještě'Žalostně málo.
Budu končit' protoŽe nemohu o noŽích jen psát, musím je hlav-
ně vyrábět... pro vás.

S rictou Josef Pajl

vyšším' Na rezu čepelíje vidět nejen její konstrukce, ale ijejí
geometrie.
V1iroba základního.polotovaru majícího nahrubo tvar čepele
meče je věcíjednoho dne, na jehoŽ konci m Že mít poloiovar
skutečně i statisíce vrstev.

Cást čepele japonského meče s iasně patrnou kalícíliniíhamon
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