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NOŽE Příbram
7. a 8. 9. 2019

Letošní výstava Nože 2019 byla již třetí v řadě, kdy se organizace ujal 
Viktor Cais. Výstava se opět konala na svém tradičním místě, v příbram-
ském kulturním domě Legionářů a  provázely ji dvě soutěže – o  Nůž 
časopisu Myslivost (vypsaná v celkem šesti kategoriích) a o cenu Asoci-
ace nožířů Bohemia Cultellatores. 

Deštivé počasí neodradilo ani vystavující, ani návštěvníky, což platilo 
i o venkovní části výstavy. V porovnání s loňským ročníkem přibylo vysta-
vujících, zejména potěšující byla účast nových tváří, před kterými ležely 
někdy až nečekaně kvalitní a kreativní nože. Ale mám dojem, že přibylo 
i  návštěvníků – hlavní výstavní plocha, sál kulturního domu, zejména 

v sobotu dopoledne doslova „praskala ve švech“ a projít kolem stolků ne-
bylo jednoduché. Na letošní výstavě v porovnání s předchozími ročníky 
přibylo mečů a jejich čepelí. Skoro by se zdálo, že se nám umění kvalitní 
čepele stěhuje z Japonska do Čech. 

Česká nožířská scéna je obecně specifická vysokým podílem ková-
řů. Bylo by ale chybou se domnívat, že jsou to jen takoví „bouchalové“. 
Čepel z divokého uhlíkového damašku se považuje za základ, ale čím 
dál víc se prosazují mozaikové damašky (špičkové například v podání 
Pavla Ševečka), nerezové damašky a damašky kombinující ocel s tita-
nem nebo zirkonem či s na zpracování tak náročným materiálem, jako 
jsou práškové oceli. Mám teď na mysli jabloneckou Futuron Forge, kde 
metalurgie začíná přecházet podle mého názoru až do nějaké moderní 
obdoby alchymie. 

Přesto je ale fakt, že když se podívám skutečně poctivě na vystavo-
vané nože, pak většina má čepel obsahující sice legovanou, ale nikoliv 
korozivzdornou ocel 19 312 (kdysi dávno slavná Poldi Stabil), v případě 
damašku doplněnou ocelí 19 655 („niklovkou“). Výhodou těchto ocelí je 
poměrně snadná zpracovatelnost, dostupnost a kalitelnost i v jednodu-
chých dílnách, bez řízené atmosféry. Přitom při správném zpracování 
i tyto oceli dokážou nabídnout vynikající řezivost. A neuplatní se jenom 
na loveckých nožích. Jako důkaz jsou tři kuchyňské nože tradičního ja-
ponského tvaru z damaškové uhlíkové oceli z dílny S. Mátla.

Narůstá i počet vystavovatelů polotovarů pro výrobu nožů. Dominant-
nímu Jataganu roste zdatná konkurence, letos jsem v Příbrami napočítal 
minimálně čtyři stánky. Byly jak v přízemí, tak v prvním patře (na balkó-
ně), kde vystavovali převážně prodejci komerčně vyráběných, sériových 
nožů. 

Na stáncích dnes najdete prakticky jakékoliv materiály, které potřebu-
jete na výrobu nože. Nejenom čepele, ale i na výrobu rukojeti, pochvy… 
Nabízí se i kvalitní nerezové damašky jako je Balbach nebo Zladinox. 

Samostatnou zmínku si letos zaslouží nečekaně velký počet seker 
všeho druhu. Dominovaly spíš středně velké či menší víceúčelové se-
kery, hlava je často stažená do podoby malého kladívka. Ale kdo hle-
dal, mohl venku najít i stánek Hultafors, kterému dominovala kanadská 
sekera s  dvoukilovou hlavou. Sám jsem viděl, jak šikovný návštěvník 
jen pomocí téhle sekery vyráběl z borového špalku o průměru dobrých 
40 cm párátka. Dobrá sekera je prostě i  době motorových pil a štípaček 
vynikající nástroj, mnohoúčelový, neřvoucí a nesmrdící. Pokud se s ní 
naučíte pracovat, tak je i zdraví prospěšná.

Na vnější výstavní ploše byly k vidění ukázky řemesel, zejména pak 
kovářského řemesla. Ale také jste si tu mohli pořídit kožené výrobky 
a dokonce si i vyzkoušet, jak se kůže ručně šije.

Obecně lze říci, že pokud uvnitř byly vymazlené nože, pak na ven-
kovních stáncích byly k vidění spíš nože rustikálnějšího, hrubšího pojetí. 
Jako tradičně zde byly vidět i stánky s různými suvenýry a také skupina 
vystavujících, která se situovala do doby dobývání Ameriky. A tomu od-

Vítězové soutěže Nůž Myslivost 2019 v kategorii pevný nezdobený nůž, 
1. místo J. Pajl (uprostřed), 2. místo K. Hons (vlevo), 3. místo I. Hric (vpravo).

Vítězové soutěže Nůž Myslivost 2019 v kategorii zavírací nezdobený 
nůž, 1. místo J. Pajl (uprostřed), 2. místo Š. Galovič (vlevo), 3. místo 
K. Hons (vpravo).

Držitelé ocenění Asociace nožířů Bohemia Cultellatores. Vlevo v klobou-
ku M. Kyslinger (zavírací nůž), uprostřed P. Ševeček (čestné uznání za če-
pele z mozaikového, figurálního damašku), vpravo M. Dlask (pevný nůž).


