
60 myslivost 11/2018

VÝSTAVA Nože 2018 v Příbrami
Druhý zářijový víkend v příbramském kulturním domě už dvacet sedm let 
znamená díky neuvěřitelně zapálené práci spolku Nože CZ (a druhým 
rokem i díky spolupráci společnosti Hefaistos) jediné – máme možnost 
navštívit největší nožířskou výstavu v České republice.

Na té letošní vystavovalo 78 nožířů z  České republiky a  zahraničí. 
Společně s výstavou ručně vyráběných nožů, která byla v hlavním sále, 
bylo možné zakoupit nože tovární, pestrou paletu materiálů pro výrobu 
nožů, výrobky z kůže a nepřeberné množství různých hraček pro malé 
i velké kluky. 

Po celou sobotu a část neděle probíhal v parku vedle kulturního domu 
zároveň i doprovodný program mistrů řezbářů, kovářů, několika šermíř-
ských a vojenskohistorických spolků, ochutnávky whisky a vystoupení 
několika hudebních kapel. Tradičně přátelskou atmosféru výstavy v Pří-
bramském kulturním domě si tak užilo na tři tisíce platících návštěvníků. 

Akce samotná je bez jakékoliv diskuze vrcholem nožířského roku pro 
všechny místní výrobce. Jako každý rok byla v sobotu dopoledne také 
vyhodnocena soutěž o Nůž časopisu Myslivost.  Jan VÁVRA

Vítězným nožem v kategorii pevný nůž byl vyhlášen nůž vytvořený ve 
spolupráci známé rytkyně Vlady Klihavcové a nožíře Miroslava Lindy. 
Vzácnou shodou náhod měly všechny tři nože na prvních místech na 
sobě motiv medvěda. Vítězný nůž měl na čepeli z oceli RWL-34 hlubo-
kou rytinu medvědice s medvídětem, záštitu z losího parohu zdobenou 
scrimshaw s přírodním motivem a rukojetí ze stabilizovaného dřeva.

Na druhém a třetím místě v kategorii pevný nůž se se shodným počtem 
bodů umístily nože Imricha Poprockého a Pavla Ševečka. 

Nůž Pavla Ševečka měl na čepeli a záštitě Pavlův typický mozaikový 
damašek s  motivem kráčejícího medvěda a  medvědích stop a  na 
pouzdru ozdobný prořez ve tvaru medvědí stopy a mědvědí dráp, ruko-
jeť z kavkazkého ořechu. 

Nůž Imricha Poprockého měl na bolstrech stylizovnou medvědí stopu 
(rytinu a zlacení provedl Lubomír Krňák), čepel vyrobenou z nerezového 
sendviče, střenky z mamutoviny a toulcové pouzdro zdobené medvědím 
zubem. 

Vítězem kategorie zavírací nůž užitkový se stal zavírací nůž slovenského 
nožíře Štefana Galoviče s pojistou axis lock a čepelí z oceli M390.

Na druhém místě se umístil zavírák Jana Hermacha s v Evropě velmi 
tradiční pojistkou backlock, s  čepelí z  práškové damaškové oceli Da-
masteel a střenkami ze stabilizované šišky.

Letošní soutěže se zúčastnilo 13 pevných nožů, pět zavíracích užitko-
vých nožů, čtyři zavírací zdobené nože a jeden tesák.

Porota byla tentokrát devítičlenná (Milan Cihelka, Tomáš Kuba, Štefan 
Hakeľ, Tomáš Rücker, Pavel Mach, Vladimír Drnec, Pavel Kumžák, Mar-
tin Helebrant a Petr Novák), hodnotila systémem 1–5 bodů parametry 
řemeslné zpracování, ergonomie, design, funkčnost a celkový dojen či 
výzdoba. 

V kategorii Pevný nůž bylo pořadí: 1. místo Vlada Klihavcová / Miro-
slav Linda, 2.–3. místo Imrich Poprocký a Pavel Ševeček, 4. místo Jiří 
Čurda a 5. místo Rudolf Matějka.

V kategorii Zavírací nůž užitkový: 1. místo Štefan Galovič, 2. místo 
Jan Hermach, 3. místo Jaromír Bareš, 4.–5. místo Jaroslav Brixi a Jiří 
Čurda.

V kategorii Zavírací nůž zdobený: 1. místo Michal Jarý, 2. místo Karel 
Hons, 3. místo Karel Hons, 4. místo Josef Pajl.

V kategorii Tesáky vyhrál Jan Hermach.
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