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Gerhard Strohbach, pracovní nože na stolku tohoto vlašského nožíře do-
kazovaly rozmanitost přírodních materiálů. Oba uvedené nože mají střen-
ky z beraní rohoviny. První má čepel z autorem oblíbené oceli D2, druhý 
z nerezového damašku Balbach. Celková délka obou nožů je 210 mm.

Igor Hritz, mladý slovenský nožíř, měl na svém stolku rozmanitý výběr 
pěkně zpracovaných nožů. Jako první uvádíme nůž s čepelí z práškové 
oceli Elmax, se záštitou a patkou z patinované konstrukční oceli zdo-
bené hlubokou rytinou s basket motivem na záštitě a hvězdou na pat-
ce a rukojetí ze stabilizovaného javorového nádoru. Druhý nůž s čepelí 
z wootzu má opět záštitu z konstrukční oceli a rukojeť z jeleního parohu.

Imrich Poprocký, lovecký pracovní nůž s čepelí ze sendviče uhlíkového 
damašku a uhlíkové oceli, záštita měď, rukojeť stabilizovaná lípa. Celko-
vá délka asi 265 mm. 

Martin Ulík je mladý kovář a nožíř ze Slovenska. Na svém stánku měl nožství 
zajímavých kousků, namátkou přinášíme pracovní nůž ve vikingském 
stylu a  hlavici kančího kopí. Oba výrobky jsou vyrobené z  kombinace 
damaškových a uhlíkových ocelí kovářsky svařovaných na kant.

Bohdan Chalupný, měl ve svém stánku několik velice krásných a k tomu 
perfektně funkčních břitev. Kromě nich byl jeho stůl doslova zaplaven 
množstvím pracovních nožů. Příkladem budiž nůž v  bowie stylu s  ru-
kojetí ze stabilizovaného jasanu, záštitou z mosazi a čepelí z damašku 
kovaného z řetězu motorové pily. Celková délka asi 230 mm.

Tomáš Trenčínský, dvojice pracovních nožů. První je stahovací nůž typu 
nessek s čepelí z oceli Bohler N690 a příložkami ze severské břízy, dru-
hý je pracovní nůž s čepelí z nerezového sedviče, záštitou z mědi a ru-
kojetí z ebenu.

Michal Jarý, zavírací nůž se sedláckou pojistkou, rukojeť jodizovaný ti-
tan, čepel senvič oceli 19312 s niklovou ocelí a celokovový pracovní no-
žík z parciálně kalené uhlíkové oceli C130.

 Stolek Zdeňka Janči zdobila dvojice elegantních 
subtilních nožíků s  čepelemi z  parciálně kalené 
oceli 19356, oba se střenkami ze stabilizovaného 
dřeva a pouzdry z hovězí usně.

Filip Kurota, gentlemanský zavírací nůž v  lehce drsném stylu. Čepel 
z práškové oceli vanadis extra má povrchovou úpravu acid stonewash, 
bolster zirkonium, spacery a liner z titanu. Na příložky je použit kompozit 
z jutového pytle a epoxypryskyřice autorovy vlastní výroby.
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