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Na třetím místě se umístil s netradičním překlopným (revolverovým) no-
žem Jaromír Bareš, čepel i pilka jsou z práškové oceli ELMAX, střenky 
jelení paroh. 

Vítězem kategorie zavírací nůž zdobený se stal Michal Jarý z Benátek 
nad Jizerou s gentlemanským zavíracím nožem s pojistkou linerlock. Če-
pel z uhlíkového damašku vlastní výroby má otevírací kolíček zdobený 
safírem a střenky z mamutoviny. Nůž samotný vynikal neuvěřitelným ci-
tem pro detail a podle očekávání odborné poroty se prodal ještě během 
výstavy.

Na druhém a  třetím místě se umístila dvojice zavíracích nožů Karla 
Honse, který tentokrát díky loveckému výletu do Norska na výstavu 
vyslal svou dceru. Oba jeho nože mají stejně jako vítězný nůž pojistku 
liner lock, první má čepel z oceli Damasteel, bolstry z  titanu zdobené 
jednoduchým motivem křížených čar a  střenky ze stabilizované žirafí 
kosti. 

Druhý nůž opět s čepelí z nerezového damašku má bolstry zdobené 
zlacenou rytinou s motivem srnce a střenky z parohu jelena sambar. 

Na stánku nožíře Romana Adámka byl k vidění nůž, který je tak trochu 
hybridem mezi stahovákem a bojovými noži inspirovanými blízkým vý-
chodem. Měl čepel z práškové oceli Vanadis, příložky ze stabilizovaného 
dřeva a pouzdro z kožené usně zdobené kůží hroznýše.

Kamil Hurník, zavírák se selskou pojistkou, tvarově inspirovaný 
vikingským saxem. Střenky ze dřeva zimostrázu jsou zdobené nýty 
s  květovým motivem, čepel z  uhlíkové oceli je zdobena autorovým 
jménem vyvedeným v  runovém nápisu. Nůž dotváří stylové toulcové 
pouzdro, ve kterém je možno nosit nůž na krku.

Jako druhý přinášíme pracovní nůž s čepelí s povrchovou úpravou acid 
stonewash, záštita i patka bronz, rukojeť z baheního dubu je ozdobená 
vložkou ze dna nábojnice 10 mm Auto.

Arkadyi Dabakian měl na svém stole soupravu severských nožů 
v zajímavém dvojitém toulcovém pouzdru. Materiál čepele švédská uhlí-
ková ocel, rukojeti z kombinace kavkazského ořechu a kůže.

Kovář a nožíř v jedné osobě, Miroslav „Miveko“ Veselý, holínková dýka. 
Materiál čepele kovaná pružinová ocel, záštita mosaz, rukojeť složena 
z kombinace ořechu a buku. Celková déka asi 220 mm.
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