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ruční palné zbraně : bakalárska práca. Ostrava : VŠB – technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2010, 62 s. Vedúci práce: 
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Účelom bakalárskej práce je pojednať o vplyve rytín na kovových a drevených častiach 

zbrane. V rešeršii uvádzam stručný prehľad ryteckých technológii, používaných pri výrobe 

rytín. V ďalších kapitolách som zvlášť uviedla rytie do kovových a drevených častí zbrane. 

Podrobne v nich popisujem technologický postup tvorby rytiny, doložené obrazovým 

materiálom. S uvedením potrebných pomôcok a nástrojov pri prevedení samotnej rytiny. 

Na konkrétnych príkladoch analyzujem, aký má rytina zásah do konštrukcie zbrane, ktoré 

majú vplyv na pevnosť, alebo ovládateľnosť samotnej zbrane. Podrobnejšie som vplyv 

rytiny na pevnosť hlavne rozviedla na príklade guľovej a brokovej hlavne. Text 

posledných kapitol je venovaný vplyvu rytiny na hodnotu zbrane. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS  

KOLNIKOVA, E.: Influence of Engraving of Metal and Wooden Parts for Features and 

Value of Small Arms: Bachelor Thesis. Ostrava VŠB Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2009, 62 p. 

Thesis head: Procházka, S 

 
My thesis deals with  engraving  impact on metal and wooden parts of  weapon. In the 

background research there is  a brief  summary of engraving technologies which are used 

nowadays. In following captures I have mentioned the process of engraving into metal and 

wooden parts of weapons. I have described this technology in detail with pictorial 

enclosures. There are also small engraving implements introduced.  I have analised  

engraving influence over weapon construction (fitness and weapon handling) on concrete 

examples. These examples are rifle and shot barrel. In the last captures I have put attention 

to influence of engraving on weapon value.  
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

 

Latinská abeceda 

Veľké písmená: 

pK  [ - ] veľkosť súčiniteľa autofretáže 

 

Malé písmená: 

pK [MPa] konštrukčný tlak  

pmax  [MPa] maximálny tlak  

pSN [MPa]  maximálny tlak pre náboj 

pT [MPa]  tormentačný tlak 

r  [mm]  skutočný polomer 

r2min [mm] vypočítaný polomer 

 

Grécka abeceda 

Veľké písmená: 

 

αA [ - ]   hrúbka steny  

σDA [MPa]   dovolené napätie  

Kσ  [MPa]   medza sklzu 
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Úvod 

 Rytie zbraní, na ktoré som sa v tejto práci zamerala beriem ako estetické, ale 

v mnohých prípadoch aj praktické skrášľovanie zbraní. 

Technologické znalosti a skúsenosti sprevádzajú ruku v ruke každé zhotovovanie rytiny, či 

už do dreva alebo do kovu.  

Čisto praktické využitie rytiny vidím pri rytí častí zbraní, ktoré si vyžadujú zdrsnený 

povrch. Ako pažba zbrane, rytie temennej kľučky alebo záverovej kľuky guľovnice. 

Zdrsnený povrch uľahčuje manipulovanie. 

Čisto estetické využitie, ktoré často víťazí nad praktickým využitím vidím v tom, že sa 

ľudia radi odlišujú. Čím je zbraň viacej porytá, tým stúpa jej hodnota a jedinečnosť. 

To že estetický vzhľad nevíťazí len v posledných desaťročiach dokazujú rôzne expozície 

zbraní. Jedna z najvýznamnejších a najcennejších expozícií v Európe sa nachádza na 

zámku Konopiště. Jedná sa o tzv. Esténsku zbrojnicu, ktorá obsahuje zbrane chladné 

i palné, z obdobia 15.-19. Storočia. 

Vystavované zbrane sú nádherne ryté, zdobené perleťou i gorálkami. Použité techniky by 

mohli hrdo konkurovať dnešným rytinám. Zvláštnosťou je, že vystavované zbrane sú 

farebne omnoho pestrejšie a použité techniky sa dnes uplatňujú len ojedinele. Dnešné 

zbrane sú z môjho pohľadu oproti tým vtedajším fádne, bez nápadu. Väčšinou ich zdobí 

len rytina, sem tam použité zlatenie. 

 V mojej práci sa snažím použiť fantáziu, využívam všetky získané schopnosti počas 

štúdia rytectva zbraní. Snažím sa priblížiť technologický postup rytia do kovu, ale aj do 

dreva a to všetko dokladám obrazovým materiálom. 

Poukazujem na dôležitosť dodržania bezpečnostných požiadavkou, a to s dôrazom pri rytí 

hlavne zbrane. Ako guľovej, tak i brokovej. 

Pretože každý nepremyslený zásah, odobranie materiálu čo i len o milimeter môže mať 

nepredvídateľné, ale hlavne nebezpečné následky. 
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1 Stručný prehľad ryteckých technológii 

V tejto kapitole sa snažím stručne rozdeliť rytecké technológie. Základné 

rozdelenie ryteckej technológie je na ručné rytie a strojné rytie. Podrobný popis 

a technologický postup vytvárania ručnej rytiny je uvedený v nižšom. 

Strojné rytie sa neustále zdokonaľuje, rovnako ako iná moderná technika. Strojné rytie je 

oproti ručnému rytiu časovo menej náročné. Rytinu, ktorú rytec vytvára niekoľko týždňov, zvládne 

laserová vypalovačka za niekoľko hodín. 

Strojná rytina je však od tej ručnej poznať voľným okom a z ďaleká sa jej nevyrovná napr. 

v prevedení detailov. 

 

 
1.1 Ručné rytie 

 Je časovo náročnejšie, za ručnú rytinu zaplatíte viac, ale je vyhľadávanejšia  hlavne  pre 

svoju originalitu a pravosť. 

V dnešnej modernej dobe, je ručná práca vysoko cenená, nie len u nás, ale aj v zahraničí. 

Hlavné rozdelenie ručného rytia je na rytie plošnej a plastickej rytiny. Detaily zhotovenia a rozdiel 

prevedenia je podrobne rozobratý v nižšom. 

 

1.2 Strojné rytie  

 Pantograf 

 Strojné rytie sa osvedčilo hlavne pomocou Pantografu (Obr.1.1), stroja pre obvodové 

a plastické rytie. 

Menšie a jednoduchšie stroje sú výrobne obmedzené na určitý úsek práce. 

Veľké a výkonné stroje sú prispôsobené pre viac druhov rytín. Môžu sa použiť pre plastické, aj 

obvodové rytie. 

Rytecké stroje majú zariadenie iba pre zmenšovanie alebo pre rytie v rovnakej veľkosti ako je 

šablona. 

Šablona je pôvodná rytina, podľa ktorej rytecký stroj kopíruje ďalšie rytiny. 

Najpoužívanejšie je zmenšovanie 10:1. Zmenšený pomer napr. 2,8:1 nastavíme podľa tabuľky, 

ktorá je priložená k stroji. Pomer zmenšenia je veľkosť šablony, ku veľkosti rytiny. 

Pantograf používa ako pracovné náradie rameno, v ktorom je upnutá fréza, ktorá vytvára rytinu 

podľa vodítiek na materiál, ktorý je upnutý na pracovnom stole. 

Vodítka teda opisujú šablonu, a vytvárajú na protiľahlom pracovnom stole, na materiáli kópiu 

rytiny.  

Vodítka sú oceľové, kalené a na každý druh rytiny majú iný tvar. 

Na priloženej fotografii je zastaraný pantograf, ktorý sa ešte ovládal ručne. Dnes ho nahradili 

počítačom ovládané stroje, ktoré pracujú samostatne. 
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Obr.1.1 Pantograf 
 
 
 Laserové vypalovačky 

 Ďalší spôsob strojného rytia je pomocou laserovej vypalovačky, ktorú môžeme 

použiť ako na kovové, tak i na drevo rytiny. Laserové vypalovačky pracujú pomocou lúča, 

ktorý vypáli rytinu podľa predlohy do materiálu. 

 

 CNC gravírovacie stroje 

 Sú rovnako ako laserové vypalovačky riadené počítačom. Do počítača sa nastaví program 

rytia rytiny a CNC stroj už pracuje sám.  

 
 
              
1.3 História rytectva 

 Rytina  je jednou z najstarších techník, ktorou už v dávnoveku prenášal človek svoje 

prežitky a predstavy do kameňa alebo kovu. 

Časom sa rozrastala do širokého oboru, ktorý dnes zasahuje do rôznych odvetví nielen 

umeleckých, ale aj technických. 

Celý obor rytectva sa preto rozčlenil na špeciálne odvetvia. Základom zostáva aj dnes 

prevažne ručná práca. 

Predpokladom úspešného zvládnutia tohto oboru sú kresliarske a modelovacie vlohy, 

zmysel pre kompozíciu a vytrvalosť v práci. Rytiny nikdy nemôžeme robiť šablónovite, ale 

musia sa riešiť individuálne ako po stránke grafickej, tak aj technickej. 
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Špecializácia rytectva sa rozvinula do týchto odvetví: 

 

Rytec drahých kovov - zdobí výrobky zo zlata a striebra 

Rytec pre ocelotisk - zhotovuje rytiny z oceli, pre tisk razený z hĺbky 

        ( napr. poštové známky, papierové peniaze, vizitky...) 

Rytec pre zlatotisk – zhotovuje rytiny zo zlata, pre tisk razený z výšky 

        ( napr. dosky kníh, drevorytiny...) 

Rytec foriem – zhotovuje lisovacie a raziace formy  

Rytec nôt 

        ( zhotovuje rytiny nôt a textov do kovových dosiek, najstaršie sú zachované  z 15. 

Storočia ) 

Rytec oceli  

( zhotovuje plastické razidlá, značkovacie razidlá, vypalovadlá, raznice pre razbu mincí, 

medailí ... ) 

Rytec zbraní 

( rytie loveckých zbraní je špecializované odvetvie plochej rytiny, ktoré si vyžaduje značnú 

zručnosť   a umelecké schopnosti rytca ) 
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2 Rytie kovu  

 

2.1 Kovové časti zbrane  

 

2.1.1 Baskula brokovnice 

 Baskula (Obr.2.1) je najväčšia kovová časť zbrane.  Preto je možné vytvoriť tu 

rozmerné rytiny, ako napríklad hon psov na kačice, život jeleňov a sŕn... 

Zbraň rozložíme a oddelíme pažbu od baskule.  

Baskulu upneme do zveráku najlepšie pomocou nejakých podložiek. Aby sme predišli 

poškrabaniu.  

 

 

Obr.2.1 Baskula [3] 

 

2.1.2 Lučík 

 Ako u všetkých  ďalších častí zbrane je nutné venovať dostatočný čas upnutiu 

materiálu do zveráku.  

Obzvlášť lučík (Obr.2.2) je z tenkého materiálu. A keďže je aj tvarovaný, je dobré si voľný 

priestor na tesno vyplniť. Napríklad koženkou, alebo papierom. Dosiahneme tým, že nám 

materiál nepružní. 

Samotný lučík je oblý a je potreba často meniť sklon rýtka. 

Preto je dôležité dobre si premyslieť motív, aby bolo možné vôbec lučík poryť. 
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Obr.2.2 Lučík [3] 

 

2.1.3 Temenná kľučka 

 Kľučka slúži k zlamovaniu hlavne, preto je dôležité aby bol povrch zmatnený 

a nešmýkal sa. Kľučka (Obr.2.3) môže byť zmatnená už od výroby, alebo pokiaľ chceme 

kľučku ozdobiť rytinou, je dobré matný povrch zanechať. 

Najčastejšie sa kľučka zdobí plastikou zvieraťa, pretože má oblý tvar a ten je dobrý ako 

základ pri plastické rytine.  

Alebo je možné kľučku ozdobiť prerezávaním. Viz foto. To vytvoríme navŕtaním malej 

dierky a vypilovaním pomocou lupienkovej pílky. 

Práve tento spôsob zachováva tak potrebný drsný povrch.  

 

Obr.2.3 Temenná kľučka [3] 
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2.1.4 Bodka pištoľovej rukojete  

 Pokiaľ je možné ryť bodku (Obr.2.4) priamo na zbrani, ryjeme ju priamo na 

pracovnom stole. 

Samotná bodka je kruhovitého tvaru, preto je potreba vyrobiť si špeciálne svorky, 

pomocou ktorých  si bodku upneme do zveráku. 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.4 Bodky [3] 
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2.1.5 Záverová kľuka a záver guľovnice 

 Materiál kľuky je veľmi tvrdý, kalený. 

Je náročné takýto materiál ryť, pokiaľ je to možné, môžeme si kľuku vyžíhať  a po 

ukončení ryteckej práce materiál znovu zakaliť. 

Samotnú guľu záverovej kľuky (Obr.2.5, 2.6)je dobré upnúť do ryteckej gule, v ktorej 

môžeme meniť sklon. 

 

Obr.2.5 Záverová kľuka [3] 

 

 

Obr.2.6 Záverová kľuka [3] 

 

Záverová kľuka zdobená iniciálami z vloženého zlatého drôtu. 
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2.2  Rytecké náradie a nástroje 

 Za najdôležitejšie náradie pre ryteckú prácu považujem rôzne druhy rydiel, čakanov 

a sekáčikov. Každý rytec si svoje náradie väčšinou zhotovuje sám, hlavne pre to, že si 

potrebuje vytvoriť vlastný sklon rýtka. Sklon rýtka má každý rytec iný, záleží ako ho drží 

v ruke, akou silou na neho pôsobí, aký si vybrúsi uhol. Obvykle sa  kupujú len špeciálne 

rýtka, ako napríklad čiarkovacie. 

Každý kus náradia si vyžaduje starostlivosť, špeciálne zabrusovanie a uskladnenie.  

 

 

2.2.1  Rýtka na ručné rytie 

 Skôr ako začneme pracovať s novým rýtkom, musíme ho upraviť a nasadiť. 

Väčšinou sa náradie vyrába z oceli triedy 19- tzv.radeko. Tieto radeká majú rôzne 

priemery, najčastejšie sú však kruhového a štvorcového prierezu. 

Každý rytec si rýtko musí upraviť sám, podľa toho, s akým materiálom bude pracovať.  

Rýtko pre oceľ brúsime s uhľom 30˚, mäkšie materiály ako meď a mosadz brúsime 

s uhľom 40˚. 

 Rýtka sa brúsia na brúsnom kotúči. Je nutné mať pevnú ruku, lebo každé zaváhanie môže 

spôsobiť že sa nám vytvoria nechcené plôšky, v najhoršom prípade nám môže radeko 

vyletieť z ruky a spôsobiť niekomu zranenie. 

Kotúč má vysoké otáčky, preto sa brúsený materiál rýchlo zahrieva. Je nutné ho neustále 

chladiť vodou, alebo inou chladiacou kvapalinou. Pretože keď dôjde k prehriatiu materiálu, 

zmenia sa jeho fyzikálne vlastnosti, hlavne pevnosť a dochádza k štiepeniu špičky alebo 

rýchlejšiemu zatupeniu špičky. 

Po vybrúsení požadovaného uhľa je nutné radeko zaraziť do drevenej rúčky. 

Drevo by malo byť pevné, tvar si každý rytec uspôsobuje sám. Mne vyhovuje dlhšia, tenká 

rúčka, s ktorou sa mi dobre manipuluje. 

Pre radeko guľatého priemeru 4 mm, si do drevenej rúčky vyvŕtam dieru o priemere 3 mm, 

a hĺbky minimálne 30 mm. Vždy by sme mali dodržať pravidlo, že by mala byť väčšia časť 

radeka zarazená do rúčky. 

Po vyvŕtaní diery do drevenej rúčky si radeko hrotom do vnútra upnem do zveráku 

a drevenú rúčku na pevno naklepem na koniec neopracovaného radeka.  

Na koniec je nutné plochy radeka obtiahnuť na jemno, na obťahovacom kameni.  
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2.2.2  Tvar rýtiek 

 Rýtka rozdeľujeme podla profilu hrotu. Najviac používané sú rýtka (Obr.2.7) špicaté, 

ploché a polkruhové.  

Pre špeciálne účely požívame rýtka nožové, dvojáčky a matovacie rýtka.   

Špicaté rýtka sú základom každej rytiny. Používajú sa na prvopočiatku, k základnému 

obrytí motívu. 

Ploché rýtka sa používajú k vysekaniu materiálu pri plastických rytinách. 

Špicatým rýtkom si obryjem obrysy rytého motívu a plochým rýtkom si vysekám okolitý 

materiál. 

Polkruhové rýtka sú veľmi dôležité na tvarovanie uší, papule a svalov zvieraťa. Je možné 

ho nahradiť aj iným tipom rýtka, avšak nezískame dôveryhodný vzhľad.  

Nožové rýtka používame na rytie jemnej plošnej rytiny, napríklad pri rytí 

známok.Nevýhoda nožového rýtka je, že sa špica často láme, aj pri správnom používaní. 

Čiarkovacie rýtka uľahčujú rytcovi prácu pri vytváraní srsti zvieraťa, alebo pozadia na 

rytine. 

Tzv. dvojáčky sa používajú ojedinele, hlavne v tom prípade, ked potrebujeme dve rovnaké, 

od seba rovnako vzdialené línie. 

 

Obr.2.7 Tvar rýtiek 
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2.2.3  Úprava a ostrenie rydiel  

 Ostrie brúsime na brúske alebo obťahovacom kameni, ten jemne navlhčíme olejom. 

Uhly ostria vybrusujeme podľa tvrdosti materiálu do ktorého budeme ryť. 

Správne držanie rýtka je hlavným predpokladom pre dobrú ryteckú prácu. Rúčka má byť 

opretá o pravú polovicu dlane tak, aby sme palcom a ukazovákom držali rýtko pri 

brúsenom hrote. Ostatné prsty sú uložené po dĺžke rýtka a pevne ho pridržujú. Správny 

sklon rýtka poznáme a v ruke vycítime až po niekoľkých skúškach rytia. Rýtko postavené 

v príliš veľkom uhle k doske sa zarýva do hĺbky, viac položené zase kĺže po povrchu. 

Obťahovací kameň je nevyhnutná výbava každého rytca. Mal by byť čo možno najdlhší, 

lebo je lepšie odťahovať rýtko jedným, dlhým ťahom. 

Kameň je treba ošetrovať a vyplachovať kovové piliny vodou. Po takomto vymytí 

potrieme kameň jemnou vrstvou oleja, alebo petroleja. 

Ďalšou, veľmi dôležitou vecou je naučiť sa a odhadnúť správnu geometriu ostria. Zo 

začiatku je to dosť náročná operácia, časom a praxou sa však ľahko získa potrebný cvik. 

Lebo správne naostrené rýtka a rytcovo náradie sú polovicou úspechu.  

 

 

2.2.4  Čakany  

 Čakanov je veľa rôznych druhov. Zhotovujeme si od každého druhu len tie 

najbežnejšie a ostatné pripravujeme podľa potreby. 

Čakany majú uľahčovať a urýchľovať spracovávanie materiálu, tam kde by to bolo rýtkami 

obtiažne, alebo málo dostupné. Čakany používame pre modelovanie, vyhladzovanie 

a matovanie plôch. 

Bežne čakany rozdeľujeme podľa použitia na čakany plastické, vyhladzovacie a 

matovacie. Čakany plastické (Obr.2.8) môžeme mať ako perličky, lístočky, s plastikou 

prispôsobenou rytinám na ktorých pracujeme. 

To znamená, že čakan má na svojej pracovnej ploche vytvarovanú plastiku, napr. perličku. 

Po dlhšom búchaní kladiva na čakan, sa nám pracovná plocha čakana otlačí 

do materiálu. Táto technika šetrí čas a pomáha pri vytváraní detailných či miniatúrnych 

plastikách. 

Čakany vyhladzovacie (Obr.2.9) vyhladzujú povrch rytiny, matovacie (Obr.2.10) ho podľa 

potreby zmatnia. 

Medzi špeciálny druh čakanov zaradujeme tzv. modelováčiky. Sú to čakany na tvarovanie 

plastík, alebo zaobľovanie ostrých hrán. 
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Obr.2.8 Čakany  plastické  

    

 

Obr.2.9 Čakany vyhladzovacie 

 

 

Obr.2.10 Čakany matovacie 
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2.2.5  Sekáčiky 

 Sekáčiky používame k presnému odstraňovaniu materiálu z rytiny. Majú tvar plochý, 

špicatý alebo polkruhový. Dĺžka sekáčikov je zhruba 85 mm. Tvar vypilujeme v dĺžke asi 

35 mm, aby sme dosiahli rovnú stenu s ostrím. Po hrubom vypilovaní tvar vyhladíme. 

Hlavicu tvarovo upravíme ako u čakanov. 

Sekáčiky nám umožňujú odstraňovať materiál presne, vďaka ich ostrej pracovnej ploche. 

Používame ich k vysekaniu materiálu pri plastických rytinách a k samotnému tvarovaniu 

plastickej rytiny. Odoberáme ním materiál, robíme výškové rozdiely, získavame dôležitý 

3D efekt. 

 

 

2.2.6  Starostlivosť a uskladnenie náradia 

 Každé z uvedeného náradia si vyžaduje individuálnu starostlivosť. Nožové a špicaté 

rýtka musíme častejšie pribrusovať a ostrie dobre chrániť proti otupeniu. 

Špica každého rýtka by mala byť zabezpečená proti odštiepeniu či ulomeniu. Samotné 

rýtka sú náchylné na náraz, lebo sú krehké. Preto by sme mali pokiaľ možno každé rýtko 

zvlášť zabaliť do flanelu, alebo inej látky. 

Rýtka je tiež nutné chrániť proti korózii.  

 

 
 
 

2.3   Ďalšie pomôcky používané v rytectve 

 

2.3.1  Upínacie zariadenia 

 Rôzne druhy rytín, predmety nepravidelných tvarov a časti zbraní upíname do 

rôznych prístrojov a pomôcok. 

Najčastejšie používame upínací a otáčavý rytecký prístroj, tzv. zverák ( Obr.2.11).  

Skladá sa z dvoch oceľových dielov voľne na seba nasadených. Spodná časť je podstavec 

s hladkou kruhovou drážkou. V drážke sa vo vodorovnom smere voľne otáča nasadená 

kruhová alebo obdĺžniková doska s dvoma upínacími čeľusťami.  

Závit, po ktorom sa pohybujú čeľuste, je na jednej a niekedy na oboch stranách ukončený 

štvorhranom pre kľučku. Nasadením kľučky a jej otáčaním predmet uvoľníme alebo 

upevníme. Čeľuste zveráka sú upravené pre upínanie nízkeho materiálu. Pokiaľ chceme 

ryť rôzne tvary, môžeme vymeniť čeľuste pripevnením iných doštičiek potrebného tvaru. 
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 Ďalším prístrojom používaným pri ručnej práci je rytecká oceľová guľa, s jedným 

alebo dvoma upínacími šróbami. Guľa je postavená do koženého kruhu naplneného 

pieskom. To umožňuje otáčať rytinou upevnenou v guli a meniť jej sklon. 

Pre jemné rytie rytie používame gule napr. na pritmelenie rytiny. 

Polovica gule je zhotovená z plechu, vnútro je vyliate sadrou. Horná vrstva je tmel, na 

ktorý rytinu za tepla prilepíme. 

Túto guľu používame na rytie drobných predmetov, napríklad monogramov. Upnutím do 

čeľustí by mohlo dôjsť k poškrabaniu alebo pokriveniu povrchu materiálu, preto je práve 

upevnenie voskom o toľko výhodnejšie. 

Rytecká guľa je tiež vhodná na rytie predmetov, u ktorých je potreba často meniť sklon. 

 

 

 

Obr.2.11 Rytecký, otočný zverák 

 

Drevená podložka (Obr.2.12), ktorú som si vyrobila na upnutie zámkovej dosky do 

zveráka. Mierne skosený tvar  neumožňuje na pevno zámkovú dosku upnúť do čeľustí. 

Drevená podložka je ideálne riešenie a nepoškriabe ani neskriví materiál. 

 

   

Obr.2.12 Drevená podložka 
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2.3.2  Kladivká 

 Medzi ďalšie potrebné náradie zaradujeme rytecké kladivko, ktoré sa skladá 

z drevenej rúčky a oceľovej hlavice. Hlavica (Obr.2.13) má rôzne tvary, zväčša je z jednej 

strany rozšírená a z druhej zúžená.  

Hlavice môžu byť rôzne ťažké, čo je pre rytca veľmi výhodné. Na drobnú a detailnú prácu 

je vhodné použiť kladivko s ľahšou hlavou, ktorá nevydáva veľký tlak a nezarýva rýtko 

príliš hlboko. Na vysekávanie je lepšia ťažšia hlavica. 

Každý rytec sám si určuje aké kladivko použije. Veľa ovplyvňuje sila, akou je do kladivka 

udierané. 

 

Obr.2.13 Kladivká 

 

2.3.3  Pilníky a šmirgľové plátna 

 Pilníky používame na opracovanie predmetu, alebo materiálu na ktorom pracujeme. 

Poznáme pilníky hĺbkové, ihlové, tvarové a ich použitie je individuálne. 

Rytecká práca si vyžaduje jemnosť, hlavne pri plastickej rytine sa môže stať, že príliš 

drsným pilníkom môžeme plastický tvar nechcene zarovnať. 

Drsnosť pilníkov je potreba zjemniť. 

Šmirgľové plátna (Obr.2.14) sú rôzne drsné a používame ich na vyhľadenie materiálu, 

ktorý sme opracovali pilníkmi. Postupujeme od drsnejších po veľmi jemné, ktoré povrch 

dokonale vyhľadia. 

 

 

Obr.2.14 Šmirgľové plátna 
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2.3.5  Ostatné náradie 

 Sem by som zaradila všetky pomôcky nevyhnutné k práci rytca, ktoré som neuviedla 

vyššie. 

Spomenula by som lupienkovú pílku, dôležitú na prerezanie materiálu. 

Rôzne tvarové kliešte, ktorými si tvarujeme napríklad drôt, ktorý vkladáme do rytého 

predmetu.  

Lupu (Obr.2.15), ktorá je nevyhnutným pomocníkom pri veľmi malých detailoch. Zväčší 

až 4 násobne veľkosť detailu. Nie je dobré používať lupu príliš často, kazia sa tým už aj tak 

namáhané oči. Je dobré neustále pozerať z lupy na predmet vlastným okom, predídeme 

tým prípadnému skresleniu. 

Lupa je umiestnená na kovovom stojane, výškovo upraviteľná. Čočka by mala byť zo skla 

o priemere minimálne 150 mm. Plastová čočka sa môže drobným kovovým materiálom 

poškriabať. 

Ďalej by som spomenula kružidlo, oceľové pravítko, rysovaciu ihlu a obťahovací kameň. 

 

 

 

 

Obr.2.15 Zväčšovacia lupa 
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2.4   Požiadavky zákazníka na rozmery rytiny 

 Pokiaľ má rytec sám voľnú ruku a môže si veľkosť a motív vybrať sám podľa 

vlastných predstáv, riadi sa len vlastným vkusom a estetickým cítením. 

Väčšinou má ale zákazník vlastnú predstavu a tú je treba rešpektovať, alebo usmerniť.  

Nie vždy je totiž možné zrealizovať každú požiadavku. 

Niekto má rád motívy menšie, prepracované do detailu, inému skôr vyhovuje konkrétny 

motív väčších rozmerov, ako napríklad hlava konkrétneho zvieraťa. 

Rozmery sú dôležité aj z finančného hľadiska, lebo rytina veľkosti 30 mm nebude cenovo 

rovnaká ako rytina veľkosti 80 mm.  

Rozmer rytiny je tiež dôležité prispôsobiť veľkosti zbrane. Nie je vhodné na malú zbraň 

umiestniť veľkú rytinu a naopak. 

 

 

2.5  Bezpečnostné požiadavky 

 Sú neodmysliteľnou súčasťou vytvárania rytiny.  

Skôr než vôbec navrhneme motív a rozmery, je dôležité vopred si zistiť možnosti . 

Medzi najdôležitejšiu požiadavku by som zaradila hrúbku materiálu. Keď sa totiž na tenký 

materiál budem snažiť vyryť plastickú rytinu, je viac ako pravdepodobné že sa preryjem 

skrz materiál.  

Preto by sme ako prvé mali zmerať hrúbku a tomu rytinu a motív prispôsobiť. 

Tiež nutné je dobre si premyslieť upevnenie materiálu do zveráku. Aby sme ho 

nepoškriabali, nezdeformovali alebo neskrivili. 

 

2.5.1  Zásahy, ktoré majú vplyv na pevnosť, ovládateľnosť zbrane 

 Baskula 

 Baskula (Obr.2.16) je časť zbrane, ktorá nie je nosná. Môžem teda ryť, rovnako ako 

u púzdra zbrane do 2/3 hĺbky materiálu. Hlavné zaťaženie je na háku, ktorý neryjem. 

Pri návrhu rytiny u baskule, je nutné do motívu vhodne zakomponovať šróby,  ktoré sa tu 

vyskytujú. Nie je vhodné ich obzvlášť zdobiť, alebo plasticky ryť. Musia si zachovať svoju 

pevnosť. Väčšinou sa zdobia len plošnou rytinou v tvare kvetiny, alebo sa v poľovníckom 

motíve zakomponujú do pozadia. 
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Obr.2.16 Baskula [3] 

 

 

 

 Lučík 

 Lučík zbrane je z pomerne tenkého materiálu. Výhodou je, že si hrúbku materiálu 

ľahko zmeriam pomocou posuvného merítka. A z hruba do 2/3 materiálu môžem ryť. Jeho 

nevýhodou je, že lučík je tvarovaný,  a preto sa pri rytí môže skriviť. Ako som uviedla 

vyššie, je vhodné si ho vyplniť napr. koženkou na pevno, ktorá z časti zabráni jeho 

skriveniu. 

  

Temenná kľučka 

 Kľučka slúži k zlamovaniu hlavne, preto je dôležité aby bol povrch zmatnený 

a nešmýkal sa. Samotná kľučka nie je silovo zaťažená. Preto môže byť rytina hlbšia, 

dokonca sa často uplatňuje tzv. prerezávanie materiálu. Základom je, aby bol vybratý 

materiál minimálne v tom istom pomere, ako materiál ktorý sme zachovali. 

Odobratie väčšieho množstva materiálu by výrazne oslabilo funkčnosť kľučky a mohlo by 

dôjsť k jej prasknutiu. 

 

Bodka pištoľovej rukojete 

 Bodka je výborný materiál na výraznú plastiku. Je dostatočne hrubý, dá sa rovnako 

ako lučík zmerať pomocou posuvného merítka. Vďaka svojej hrúbke materiálu sa často 

uplatňuje vkladanie zlata, alebo zlatenie. 
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Treba ale brať na zreteľ, že bodka má rovný spodok a z vrchu je oblá. Je teda v strede 

hrubšia, a na krajoch o niečo tenšia. Všetko sa dá ale presne zmerať a tak zabrániť 

prípadnému prerytiu skrz materiál. 

 

 

Púzdro zbrane 

Na púzdro zbrane môžem ryť do hĺbky 2/3 materiálu. Jeho pevnosť sa hĺbkou rytiny 

neporušuje. Zašrobovaná hlaveň nemá žiadne pnutie, naopak nalisovaná hlaveň pnutie má, 

ale len vo vnútri púzdra. Pnutie z vonku, kde prevádzam rytinu je skoro nulové. 

 

 Záverová kľuka 

 Na záverovú kľuku (Obr.2.17) pôsobím silou len na otváranie záveru, preto nie je 

výrazne silovo zaťažená. Hlavnou úlohou rytia kľučky je zdrsnenie jej povrchu. Ryje sa 

prevažne koniec, teda koncová guľa, ktorou prevádzam úkon otvárania záveru. Rameno 

kľučky je vyrobené z o niečo tenšieho materiálu. Má guľatý prierez, rytina by teda mala 

byť  kolom dokola celého ramena. To by pevnosť temennej kľučky výrazne oslabilo, preto 

sa väčšinou neryje. 

 

Obr.2.17 Záverová kľuka [3] 

 

 

2.5.2 Guľová hlaveň 

Vo svojich výpočtoch som použila zbraň a hodnoty zbrane WIN 308. Použitá 

hlaveň je vyrobená z hlavňovej oceli triedy 15 230 s medzou  sklzu σK = 925 MPa. 

Výpočet robíme v pružnej oblasti s využitím prispôsobenia materiálu pri preťažení, tým 

dôjde k zvýšeniu medze sklzu. Týmto výpočtom sa snažím matematicky doložiť, do akej 

hĺbky je možné previesť rytinu na hlavni zbrane. Základom výpočtu je porovnanie 
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zmeraného  priemeru hlavne s minimálnym potrebným polomerom r2min,  stanoveným 

podľa vzorca [2] :  

 

2min 1
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r r
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Pre začiatok výpočtu je nutné stanoviť súčiniteľ autofretáže Kp, pretože pri prípadnom 

preťažení dôjde k prispôsobení materiálu a medz sklzu vzrastie. Kp určíme podľa vzorca 

[2] :

 
Kσ  je medza sklzu, ktorá je v našom prípade 925 MPa
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Dovolené napätie σDA teda vzrastie podľa vzorca [2] :

 
KpDA K σσ =  

 

Kσ je medza sklzu, ktorá je v našom prípade 925 MPa. 
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Podľa vyššie uvedeného vzorca pre r2min vypočítame minimálnu potrebnú  hrúbku steny, 

k čomu potrebujeme stanoviť súčiniteľa  αA .Výpočet robíme v pružnej oblasti s využitím 

prispôsobenia materiálu pri preťažení, zvýšenie medze sklzu. αA teda bude lepšie počítať 

pre pK namiesto pT  podľa vzorca [2] : 

2

2
DA

A
Kp

σα =
 

 

Pre určenie Pk využijeme tieto balistické parametry náboja: 

Max. tlak spotrebného náboja pre náboj  308 WIN je 380 MPa  (pSN) 

Tlak tormentačného náboja je 494 MPa (pT) 
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Konstrukční tlak: 

K B Tp k p=  

Bezpečnosť volíme nižšiu, pretože hlaveň sa do púzdra nalisuje.  

Pre zadnú časť hlavne (dno nábojovej komory) zvolíme kB = 1, potom bude v tomto mieste 

pK=494 Mpa a takýto tlak bude v celej komore, až do začiatku drážkovania. V tomto 

mieste je vnútorný polomer r1 = 3,985mm, vonkajší polomer r2=11,7 mm, pre zvolenú 

guľovnicu WIN 308. 

V tomto mieste sa ale neryje, pretože je zadná časť zakrytá púzdrom. 

Pre začiatok drážok volím kB = 1,2 a táto hodnota bude platiť až do miesta max. tlaku, 

posunutého o rezervu daného rozptylom miesta max. tlaku o 1,5 ráže k ústí. Pre 308 Win je 

to asi 50 mm do 84 mm od začiatku čela hlavne. 

V tejto oblasti vychádza pk = 593 Mpa  a αA. = 4,387. 

Posledným výpočtom je stanovenie r2min , podľa  vzorca [2]: 
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Vonkajší, skutočný priemer r2 si stanovíme podľa konkrétnej zbrane, v našom prípade 

WIN 308. Priemer hlavne je 25,4  polomer, teda naše r2 = 12,7 mm. Polomer r1 volíme pre 

ráži 308 Win takto: Priemer v drážkach pre túto ráži je 7,92-7,97 mm (rozmer 7,92+0,05), 

volíme preto najväčšiu  možnú hodnotu pre předpokládané tolerančné pole r1 = 3,985 mm. 

Teda rezerva potrebná na rytinu je 12,7 – 9,7 = 3 mm. 

3 mm je hĺbka  dostačujúca na prevedenie rytiny. 

 

Pokiaľ by sme ryli ešte ďalej, ako za pmax, potom je nutné previesť výpočty aj v ďalších 

miestach. Napr.100 mm od zadného konca hlavne, 200 mm, 350 mm. Čím ďalej sme od 

zadného konca hlavne, tým nám konštrukčný tlak pk klesá. Polomer r1 sa ale nemení a bude 

stále  3,985 mm, čo je polovica najväčšieho možného priemeru v drážkach. 

 

mmr 7,9
3387,4

3387,4*4387,4
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Postup a použité vzorce sú rovnaké. Pre výpočet 100 mm od zadného konca hlavne bude 
konštrukčný tlak pk = 537 Mpa a  αA. = 5,349. 

 

06,8
3349,5

3349,5*4349,5
*985,3min2 =

−
−+

=r mm 

 

Naše skutočné r2 v tomto prípade bude  r2 = 10,5mm. 

Teda rezerva potrebná na rytinu je 10,5 – 8,06 = 2,44 mm a je dostačujúca. 

 

Pre výpočet 200 mm od zadného konca hlavne bude konštrukčný tlak pk = 380 Mpa a   

αA. =10,68. 

 

mmr 93,5
368,10

368,10*468,10
*985,3min2 =

−
−+

=  

 
Naše skutočné r2 v tomto prípade bude r2 = 9,6 mm. 

Teda rezerva potrebná na rytinu je 9,6 – 5,93 =  3,67mm a je dostačujúca. 

 

Výpočty sú vedené v pružne plastickej oblasti, takže vychádza dosť veľká rezerva daná 

tým, že sa počíta s prispôsobením materiálu pri preťažení. Naviac okolitý materiál zostáva 

a pomáha pri prenose zaťaženia, takže sme aj z tohto dôvodu mohli zvoliť nízke 

bezpečnosti. Ďalej je dôležité, že zaťaženie ide z vnútra a na vonkajšom povrchu sú napätia 

najmenšie. Viz graf napätia ( Obr. 2.18). 

 

 

Obr. 2.18 Graf napätia v stene jednoduchej hlavne 
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2.5.3 Broková hlaveň 

 Vo svojich výpočtoch som použila zbraň a hodnoty zbrane Brno 801.2. Použitá 

hlaveň je vyrobená z hlavňovej oceli triedy 15 230 s medzou  sklzu σK = 850 MPa. 

Výpočet robíme v pružnej oblasti s využitím prispôsobenia materiálu pri preťažení, 

zvýšenie medze sklzu. Týmto výpočtom sa snažím matematicky doložiť, do akej hĺbky je 

možné previesť rytinu na hlavni zbrane. Základom výpočtu je porovnanie zmeraného 

priemeru hlavne s minimálnym potrebným polomerom r2min, stanoveným podľa vzorca [2]  

:  
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Pre začiatok výpočtu je nutné vypočítať Kp - súčiniteľ autofretáže, podľa vzorca, ktorý je 

daný: 

Kσ  je medza sklzu, ktorá je v našom prípade 850 MPa. U brokových hlavní je overená 

hodnota Kp = 1,2 pre všetky druhy materiálu. 

 
( )650

350

2,0
2,1 −−= KpK σ  

086,1=pK  

 

Ďalším výpočtom je výpočet dovoleného napätia σDA.

 
KpDA K σσ =  

1,923
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=
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Ďalej počítame hrúbku steny αA .Výpočet robíme v pružnej oblasti s využitím 

prispôsobenia materiálu pri preťažení, zvýšenie medze sklzu. αA teda bude lepšie počítať 

pre pK namiesto pT  podľa vzorca [2]: 

2

2
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A
Kp
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Pre určenie Pk: 

Max. tlak spotrebného náboja pre náboj  Brno 801.2 je 74 MPa  (pSN) 

Tlak tormentačného náboja je 96 MPa (pT) 

Konstrukční tlak: 

K B Tp k p=  

Bezpečnosť volíme nižšiu, pretože hlaveň sa do púzdra nalisuje.  

Od začiatku vodiacej časti vývrtu volím kB = 1,4  Hodnotu pre dno nábojovej komory 

neriešime, hlavne sú tu uložené v púzdre. 

V  oblasti maximálneho tlaku vychádza pk = 134 Mpa  a αA. = 47,456. 

r1 = 9,2 mm (priemerná hodnota) 

Posledným výpočtom je stanovenie r2min , podľa  vzorca [2]: 
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Vonkajší, skutočný priemer r2 si stanovíme podľa konkrétnej zbrane, v našom prípade 

Brno 801.2 . Priemer hlavne je 24,1  polomer, teda naše r2 = 12,05 mm. 

Rezerva potrebná na rytinu je 12,05 - 10,787 =1,263. 

1,263 mm je hĺbka  dostačujúca na prevedenie rytiny. 

Pri výpočte v mieste maximálního tlaku nám vyšla hodnota rezervy pre rytinu 1,263 mm. 

Smerom k ústí hlavne rezerva bezpečnosti môže stúpať, rovnako ako u predošlej, guľovej 

hlavne, ale celkovo je rezerva oveľa menšia. 

 

 

2.6  Výber, návrh a prekreslenie motívu 

 Výber motívu je ovplyvnený požiadavkám zákazníka. 

Tiež je dôležité myslieť na to, že každá zbraň je určená ku konkrétnemu lovu zvery. Preto 

sa na brokovnicu znázorňuje zajac, kačica, bažant... Na guľovnicu naopak znázorňujeme 

jeleňa, srnu, diviaka... 

Do pozadia môžeme vhodne zakomponovať prírodu alebo dubovú ratolesť.  

mmr 787,10
3456,47

3456,47*4456,47
*2,9min2 =

−
−+=
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Neutrálnym a často voleným motívom sú arabesky, či už plošné, alebo plastické. 

Veľmi obľúbené je tiež rytie iniciálok, ktoré hravo vypovedajú o začiatočných písmenách 

majiteľa zbrane. Iniciály je možno previesť čitateľne, alebo ich zakomponovať tak, že len 

samotný majiteľ a rytec ich dokážu prečítať. 

Veľmi obľúbený je tzv. barokový štýl, ktorý je charakteristický bohatým zdobením.  

Na oživenie rytiny môžeme použiť zlatý drôt, alebo zlatenie. V kombinácii s konečnou 

úpravou – černením, rytina vypadá nie len luxusne, ale aj jedinečne. 

 Za najdôležitejšiu vec pri navrhovaní , považujem správne si rozvrhnutie motívu. Je 

veľmi náročné rozvrhnúť písmo alebo obrázok pravidelne po celej ploche. Sťažiť nám to 

môže základný materiál, lebo nie vždy má predmet pravidelný tvar.   

 Písmo si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Často sa vyskytuje viac tenkých písmen 

v slove, preto musíme porušiť danú vzdialenosť a písmená priblížiť. Medzera medzi 

slovami býva najčastejšie na šírku písmena. 

Pri spracovaní je lepšie navrhnúť si viac motívov, rôzne ich kombinovať ale hlavne 

navrhovať v skutočnej veľkosti.  

Návrh zväčšený alebo zmenšený môže v konečnom dôsledku vypadať úplne inak. 

 Správne prekresliť motív považujem za základ  dobrej rytiny. Zbraň je dobré si 

očistiť liehom, ktorý zbaví povrch mastnoty. 

Šikovný rytec si dokáže motív prekresliť od ruky, ja uprednostňujem bielu temperovú 

farbu. Rovnaký princíp sa používa aj pri požití čierneho centropenu.  

Tu vidím nevýhodu že sa povrch nežiaduco leskne a motív preto dobre nevidíme. 

Menej častá je fotografická cesta alebo použitie mriežky. Pomocou nej môžeme 

návrh zväčšiť alebo zmenšiť. 

 Pri technike pomocou bielej temperovej farby si návrh v skutočnej veľkosti prefotím 

pomocou kopírovacieho prístroja. Na rytý materiál si nanesiem tenkú vrstvu bielej farby. 

Počkám kým farba zaschne, položím na ňu kopírovací papier, naň papier s motívom 

a zabezpečím ho proti pohybu. Návrh obtiahnem ceruzkou, ktorý sa otlačí na materiál.  

Je nutné si otlačený motív skontrolovať podľa originálu. Každý malý rozdiel je nežiaduci 

a pri nasledujúcom rytí nám môže spôsobiť komplikácie. 
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2.7  Rytie zámkovej dosky, prevedenie 

 Základom rytia nie len kovového, ale aj dreveného materiálu je zrovnanie si 

a vyhladenie povrchu. 

Šmirgľovým papierom, od drsnejšieho po jemnejší si povrch z celým, a potom najskôr 

prekreslím motív.  

Bielu temperovú farbu si nanesiem pravidelne po celom povrchu, nie v príliš hrubej vrstve. 

Niekedy sa stane, ako je vidieť na priloženej fotke (Obr.2.19), že sa motív neprekreslí 

úplne celý. Mne sa stalo, že sa mi farba pod mojimi spotenými prstami, ktorými som si 

nákres pridržiavala, rozpila. Je len na rytcovi, či nepodarené prekreslenie umyje, a začne 

od znova. Ja som vyryla prekreslenú časť, umyla farbu a ostatné časti dokreslila rokov 

priamo na materiál. 

 

Obr.2.19 Zámková doska s nakresleným návrhom 

 

 Každá zámková doska má začiatok a koniec zakalený. Takýto materiál sa obtiažne 

ryje, preto je dobré ho vyžíhať. Moja zámková doska sa žíhala v českej zbrojovke na 

mäkko. Po dokončení rytiny je potrebné vrátiť materiálu pôvodnú pevnosť, zakaliť ho. 

Pri rytí tejto zámkovej dosky, som si ako prvé, vyryla rámik, u ktorého je najdôležitejšie, 

aby boli vedené ryhy rovné a rovnako hlboké. 

Rýtkom typu V, som si obryla nakreslený motív.Je dôležité viesť stopu presne po 

nakreslených čiarach. Pokiaľ stopu vediem pred nakreslenou čiarou, akoby vnútrom 

motívu, rytina sa mi o tú vzdialenosť zmenší. Keď ryjem za čiarou, výsledná rytina je 

väčšia. Možno by sa zdalo že je to len pol milimetra, ale verte že by to bolo poznať. 

Hlavne na konkrétnych námetoch, ako sú zvieratá alebo krajina. 
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 Ja pri rytí akéhokoľvek motívu postupujem tak, že si rytinu rozvrhnem na viac častí 

a postupne si tieto časti dokončujem. To znamená, že si celú rytinu obryjem, ale potom si 

na zvolenom kúsku vyberiem materiál, vytvarujem, vycizelujem a vymatujem. Keď to 

mám hotové, nadviažem na ďalšiu časť, až kým nemám celú rytinu dokončenú. 

Samozrejme to záleží na každom rytcovi individuálne. 

 Ďalším krokom je vybratie okolitého materiálu. 

Zvolené miesto si znova rýtkom typu V obryjem, trochu hlbšie a materiál plochým rýtkom 

odstránim (Obr.2.20). Odstránim ho tak hlboko, ako mi to pevnosť a hrúbka materiálu 

dovoľuje. 

 

       

Obr.2.20 Vyberanie okolitého materiálu 

 

 Mojím námetom sú plastické arabesky. Ich plastický tvar docielim tak, že si arabesku 

z vnútornej strany šikmo vyberiem. Šikmá plocha sa mi začína na spodnej časti vopred 

vyrytého materiálu, a končí na vrchu materiálu. 

Lístky a kruhový stred arabesky zaguľatím , záleží len na vkuse rytca. 

Je dôležité mať vopred premyslené ako bude finálna rytina vypadať. Arabesky na seba 

nadväzujú, rôzne sa stáčajú, a musia mať jeden smer. Nemôžem arabesku vybrať 

z vnútornej strany a o kúsok ďalej ju vyberať zo strany vonkajšej. 
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2.7.1  Cizelovanie 

 Pri cizelovaní používame rôzne druhy čakanov. Ja najradšej používam čakan, ktorý 

má koncovú, pracovnú plochu vytvarovanú do štvorca.  

Po tom, ako si materiál pripravíme plochým rýtkom, čakanom vycizelujeme požadovaný 

povrch (Obr.2.21) 

Na čakan udierame nie príliš veľkou silou, pravidelne po celom povrchu. Je dôležité, aby 

nám v materiály neostávali po čakane stopy. To znamená, že keď má čakan štvorcový 

profil, nemôžu po celom povrchu arabesky zostať vytlačené štvorčeky. 

Malé a nie príliš hlboké ryhy sú žiadané. Môj učiteľ vždy hovorieval, že podľa toho sa 

aspoň pozná, že ide skutočne o ručnú prácu. 

 

 

Obr.2.21 Postupné cizelovanie zámkovej dosky 

 

 

2.7.2 Matovanie 

 Pri rytí hocijakej plastickej rytiny je dobré, okolitú plochu vymatovať. 

Rytina tým pekne vystúpi. 

Sú rôzne možnosti, ako môžeme materiál matovať. Ja som zvolila matovanie pomocou 

čakana, ktorý je zakončený veľmi ostrou špičkou. 

Matovanie spočíva v tom, že čakanom vytváram jamky tesne u seba, prekrývam ich a tým 

sa povrch zmatní. 
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Pri matovaní, rovnako ako pri cizelovaní je dôležité, aby sa na čakan udieralo rovnakou 

silou. Nevyzerá dobre, keď sú jamky po čakane rôzne hlboké. 

Na koniec celú plochu okolo arabesky obtiahnem rydlom typu V, a skontrolujem, či je celý 

povrch vymatovaný pravidelne. 

 

 

2.8  Vkladanie kameňov do rytiny 

 Ja som do svojho motívu zakomponovala kamene Hematitu, ktoré sú nepriehľadnej, 

vysoko lesklej, sýto šedej farby. V rytine nepôsobia príliš výrazne, naopak jej dodávajú na 

jedinečnosti. 
Vyštudovala som tiež školu zlatník - klenotník, preto mám s výrobou obruby a vsadením 

kameňov isté skúsenosti. Obruba je materiál, ktorý prispôsobujem každému kameňu 

zvlášť. Je dôležité vopred vedieť ako chceme kameň osadiť. 

Ja som si vybrala kameň s rovným spodkom, ktorý je ideálny na vsádzanie do mojej 

zámkovej dosky, pretože nemusím vyberať materiál príliš hlboko. 

Spôsob osadenia sa nazýva“ kabašon“. Princíp spočíva v tom, že pre kameň vytvorím 

obrubu s rovným spodkom. Tiež je dôležité zanechať materiál do dvoch tretín výšky 

kameňa, ktorý po osadení pritlačím na kameň, čím zabránim jeho vypadnutiu. 

 Tento spôsob osadenia je bezpečný v tom, že chráni kameň pred vypadnutím hneď 

dva krát. Prvý krát tým, že sa kameň prilepí na rovný spodok obruby, druhý krát tým, že sa 

materiál  pritlačí po celom obvode kameňa (Obr.2.22). 

 

 

Obr.2.22 Vložené kamene 
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2.9 Konečná povrchová úprava 

 Černenie 

 Alkalické černenie oceli, tzv. brynýrovanie [5] , je chemická povrchová úprava, ktorá 

sa prevádza ponorením černeného predmetu do vriaceho roztoku hydroxidu a oxidujúcich 

solí. Roztok je zahriaty na cca 140°C. 

Na povrchu sa tak vytvorí sýto čierna konverzná vrstva oxidu železa (Obr.2.23). 

Použitie: 

Pre vylepšenie vzhľadu oceľových výrobkov. Korózna odolnosť je obmedzená. 

Konzervačným ošetrením sa korózna odolnosť vylepší. Pri procesii nedochádza k zmene 

rozmerov, preto sa černenie často používa ako povrchová úprava presných obrobkov. 

Strojné súčiastky, meracie či optické prístroje, zbrane. 

  

 

 

Obr.2.23Černená zámková doska 

 

 

2.10 Vplyv rytiny na hodnotu zbrane 

 V jednom článku v Streleckej revue, bolo uvedené, že samotná rytina zvýši hodnotu 

zbrane až šesťnásobne. 

Ako som uviedla vo vyššom, základným rozdielom pri rytí do kovu je výber plošnej, alebo 

plastickej rytiny. 
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 Plošná rytina (Obr.2.23) je náročná v tom, že každá línia mimo predlohu, je viditeľná 

voľným okom. Je treba dbať na hĺbku linky, mala by byť po celej dĺžke rovnaká. Dôležité, 

alebo hlavné linky môžeme zdôrazniť väčšou hĺbkou. Plošná rytina má využitie tiež pri 

výrobe známok, bankoviek alebo rôznych razníc. 

 

 

Obr.2.23 Plošné rytiny 

 

 Plastická rytina (Obr.2.24) je oceňovaná viac, z dôvodu náročnosti prevedenia. Jej 

samotný základ je plošná rytina, ktorú potom rytec prevedie do 3D efektu. 

Náročnosť plastickej rytiny vidím v tom, že je naozaj málo rytcov, ktorý sú schopný 

zhotoviť kvalitnú rytinu. Určite je dôležité samotné rozpoznanie o aký druh zvieraťa ide, 

ale pri zameraní sa na detaile, poznáme skutočne dobrú prácu. 

Prepracované pozadie, oči, uši, papuľa, kopýtka zvieraťa. 

Na samotnú cenu tiež vplýva rozmer rytiny, náročnosť a čas, ktorý rytec potrebuje na 

prevedenie.  

 

 

Obr.2.24 Plastické rytiny 
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 Do zvláštnej skupiny, ktorá vplýva na cenu rytiny,  by som zaradila vkladanie iného 

materiálu, či už drôtu, drahých kameňov, slonoviny, zlata alebo samotné zlatenie. 

 Vkladanie drôtu do kovu sa mi zdá menej náročné, ako vkladanie drôtu do dreva. 

Pri vkladaní drôtu do kovu, si rýtkom typu V pred ryjem linku. Plochým rýtkom si po celej 

dĺžke linky, jak z jednej strany, tak z druhej strany pod sekám. Kvalitné pod sekanie je 

základ celej činnosti, lebo práve to, drží vkladaný drôt. 

Drôt môžem jemne tvarovať a ohýbať aj počas samotného zaklepávania. Kladivom drôt 

poriadne zaklepem, a drôt  sa uchytí v drážkach, ktoré sme vopred pod sekali. Na koniec 

materiál drôtu a plechu zrovnám do jedného celku (Obr.2.25). Pre zvýraznenie vkladaného 

drôtu môžem jeho okolie obryť jemnou linkou. 

 

 

Obr.2.25 Vsadený medený drôt 

 

 Vkladanie drahých kameňov do rytiny je trochu spojené so zlatníckou zručnosťou. Ja 

som pri rytí zámkovej dosky  použila kamene Hematitu (Obr.2.26). Tak isto sa cena odvíja 

od samotnej ceny kameňa, použitého množstva a spôsobe osadenia. 

Nie každý rytec je schopný si kamene do rytiny sám vložiť. Preto často musí využiť služby 

vyškolených vsadzovačov. 

 

Obr.2.26 Vložené kamene v rytine 
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 Zlatenie a vkladanie zlata do rytiny má vplyv  na cenu rytiny, hlavne pre vyššiu cenu 

vkladaného materiálu. 

Pri zlatení (Obr.2.27) kovových rytín môžeme použiť tzv. ortuťovú techniku. 

Amalgám zlata a ortuti nanesiem štetcom a predmet zahrejem. Ortuť sa odparí a zanechá 

na povrchu zlateného predmetu zlatý film.  

 

Obr.2.27 Zlatenie 

 

 Pri vkladaní zlata sa vychádza z použitého množstva. Vkladanie zlata je finančne 

omnoho náročnejšie, pretože spotrebujem oveľa väčšie množstvo zlata, ako pri zlatení. 

Princíp vkladania zlata spočíva v tom, že do rytého predmetu presne vyryjem požadovaný 

tvar. Ako vidieť na priloženej fotke (Obr.2.28), keď chcem vložiť srnu, vyryjem si zhruba 

do hĺbky 1 mm presne srnu, ktorú neskôr do vyrytého miesta vložím. Po celom obvode 

vyrytého priestoru pod sekám plochým rýtkom materiál. Z vrchu pod sekanie vidieť nie je, 

z profilu vidíme priestor, do ktorého sa neskôr nalisuje zlatý kus, v našom prípade srna. 

Zo zlatého plechu, hrubého zruba 1,2 mm, si vypilujem srnu. Srna zo zlata, by mala byť 

o nepatrnú desatinku milimetra väčšia, než priestor vyrytý v materiáli. 

Pod lis si presne nastavím rytý plech a vypilovanú srnu a zalisujem ju do rytiny. 

Srna zo zlata drží v rytine, v drážkach, ktoré sme vopred pod sekali. Na koniec zlatú srnu 

doryjem, plasticky alebo plošne prispôsobím celkovému vzhľadu rytiny. 
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Obr.2.28 Vkladanie zlata [3] 

 

 Na koniec by som ako dôležitý faktor, ktorý vplýva na hodnotu rytiny a tým aj na 

hodnotu celej zbrane zaradila „ dobré meno „. 

Rytec, ktorý sa na trhu objavuje pravidelne a zákazníci sú spokojný, môže si dovoliť vyššie 

ceny ako začiatočník, i keď môže byť rovnako dobrý. 

Meno René Ondra je na trhu známe nie len pre to, že je to dvorný rytec  České zbrojovky 

Uherský Brod, ale hlavne pre to, že mu pod rukou prešlo mnoho zbraní  a spokojných 

zákazníkov. A ako sa hovorí, chodiaca reklama je najlepšia reklama. 
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3     Rytie dreva 

 Skôr ako sa začne ryť ktorákoľvek časť zbrane je nutné strhnúť jej povrchovú 

úpravu. V dnešnej dobe to môže byť málo používaná politura, alebo často nanášaný lak. 

Táto vrstva sa odstráni jemne škrabkou a do jemna vybrúsi  šmirgľovým plátnom. Je nutné 

dbať na rovnomerné odobranie povrchovej vrstvy po celom povrchu pažby.  

Pretože po porytí sa povrchová vrstva nanesie znova a neodstránené staré časti politury 

alebo laku by zanechali iné farebné odtiene.  

 

3.1  Drevené časti zbrane   

 Postup rytia drevených častí zbrane je u všetkých jej častí rovnaký. Nerozoznávame 

rytie guľovej, alebo brokovej pažby. 

Ešte pred tým, ako som začala písať túto prácu, verila by som, že je rytie dreva omnoho 

náročnejšie, ako rytie kovu. Je to po prvý krát, čo som ryla pažbu a zo získaných 

skúseností, z môjho pohľadu je rytie dreva predsa len o niečo jednoduchšie. 

Hlavnú nevýhodu som videla v tom, že drevo sa štiepi, strapatí a odlamuje aj bez väčšieho 

pričinenia rytca. Kov sa bez vplyvu pôsobiacej sily vôbec nemení, dokonca aj keď urobím 

chybný krok, stále to môže zamaskovať tak, že to nikto nepozná. Jednoducho chýbajúci 

materiál naklepe tam, kde ho potrebuje. Drevo síce tiež môže prilepiť späť, ale ďalšiu 

prácu tomu musí prispôsobiť, pracovať s lepeným miestom veľmi opatrne. 

Pri rytí tejto pažby som zistila, že všetko nevýhody rytia dreva sú len o skúsenosti 

s materiálom, že to chce len cvik a potom už sama presne viem ako sa mám chovať aby sa 

mi drevo neštiepilo, alebo neodlamovalo. 

 Guľové zbrane majú pažbu zhotovenú z jedného kusa, tzv. jednotná pažba. Môže byť 

prevedená ako celo pažbová, kde nos pažby dosahuje až k ústí, alebo polo pažbová, kde 

predpažbie končí približne v polovici dĺžky hlavne. Pažba [1] sa skladá z nasledujúcich 

častí (Obr.3.1) :  

 

                

Obr.3.1 Rozdelenie častí jednotnej  pažby 
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1.Predpažbie 

2.Krk pažby 

3. Hlavište pažby 

4. Päta hlavišta 

5. Bodka 

 

3.1.1 Predpažbie 

 Predpažbie zbrane (Obr.3.2) sa ryje jemnou, ozdobnou rytinou. Väčšinou sa ryjú 

ornamenty, ako arabesky, rybina alebo dubová ratolesť. Základom je, aby bola rytina rytá 

na predpažbí, obsiahnutá aj u samotného hlavišťa. Zbraň ako celok by mala pôsobiť 

jednotne. 

Rytina u predpažbia spĺňa tiež funkciu zdrsnenia povrchu . 

 

 

Obr.3.2 Predpažbie [4] 

 

 

3.1.2. Krk pažby  

 Krk pažby (Obr.3.3) je najviac zaťažená časť pažby. Je to zároveň aj najtenšia časť 

na pažbe. Práve v týchto miestach je potrebné dávať si čo najväčší pozor a prevádzať 

najjemnejšiu rytinu. Obyčajne sa neryje hlbšie ako do hĺbky 1 mm. Uplatňuje sa hlavne 

často používaná rybina a ozdobnejšie prvky, ako napr. arabesky sa ryjú vo vzdialenejších 

miestach, kde je hrúbka pažby predsa len o niečo silnejšia. 
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Obr.3.3 Krk pažby [4] 

 

 

3.1.3 Hlavište pažby 

  Hlavište pažby (Obr.3.4) je najvhodnejšia časť pažby na rytie. Môžeme tu uplatniť aj 

hlbšie rytiny, väčších rozmerov. Je dôležité vybrať vhodný motív, ktorý prispôsobujeme 

typu zbrane. Práve na hlavišti sa zobrazujú výjavy zo života zvery, zakomponované do 

pozadia, alebo sa motív vhodne zakomponuje do rámika a ten ozdobí arabeskami. 

 

 

Obr.3.4 Hlavište pažby [3] 

 

3.1.4 Päta hlavišta 

 Táto časť zbrane sa takmer vôbec neryje. Nie je to zo žiadnych bezpečnostných 

dôvodov, ale skôr z estetického hľadiska. Keď je ryté hlavište, krk, a predpažbie, ďalšia 

rytina by už pôsobila lacno a nevkusne. A pri samotnom užívaní zbrane, kedy sa krk 
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a predpažbie ryje aj z dôvodu praktického, zdrsnenie povrchu, nemá rytie päty hlavišťa 

žiadny hlbší význam. A pri streľbe, kedy má strelec zbraň zapretú do ramena, by rytá päta 

hlavišťa nevynikla tak, ako ostatné ryté časti zbrane. 

 

3.1.5 Bodka 

 Bodka je časť zbrane, ktorá chráni pätu hlavišťa pred poškodením. Bodka je 

väčšinou vyrobená z plastu alebo gumy, opatrená zdrsneným povrchom, proti zošmyknutiu 

z ramena.  

 

 

 

3.2 Rytecké náradie a nástroje 

 Pri rytí kovu používa rytec rôzne profily ručných rydiel, čakanov a sekáčikov, 

kladivká, upínacie zariadenie, ihlové pilníky a nemálo často aj lupu. 

Pri rytí drevenej pažby, ktorú som ryla, som použila dlátko tvaru V, ploché dlátko, svorky, 

kladivko a šmirgľové plátna. Mohlo by sa zdať, že je práca s drevom jednoduchšia, ale bez 

skúseností a zručného zaobchádzania s drevom je práca s ním oveľa komplikovanejšia.  

 

 

3.2.1 Dlátka 

 Starostlivosť, ostrenie a uskladnenie dlát sa ničím nelíši od starostlivosti, ostrenia 

a uskladnenia rydiel, ktoré používame na rytie kovu. 

Obzvlášť u dreva je veľmi dôležité udržovať špičku stále ostrú, pretože tupá špica drevo 

odštepuje a „ježí“. 

Dlátka (Obr.3.5) a ich hrot sú podstatne väčšie ako rýtka na kov, preto je nutné držať 

správny sklon pri ich brúsení a vyhnúť sa čo i len malému náklonu v inom smere. Je naozaj 

obtiažne  získať ďalším brúsením požadovaný tvar. 

Dlátka majú tú výhodu, že sa dajú zakúpiť priamo v sade. Ja som pri rytí pažby použila 

kvalitné české dlátka od firmy Narex. 
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Obr.3.5 Dlátka [6] 

 

 

 

 

3.3 Požiadavky zákazníka na rozmery rytiny 

 Požiadavky zákazníka na rozmery rytiny pri rytí do dreva sú rovnaké, ako 

požiadavky zákazníka na rozmery rytiny pri rytí do kovu. 

Rozdiel, ktorý nachádzam je prispôsobený vlastnosťami materiálu. Do dreva nie je možné 

ryť malé a natoľko prepracované rytiny ako pri rytí do kovu.  

Podstatne  väčšia pracovná plocha, ktorú pažba má, nám umožňuje voliť rytiny väčších 

rozmerov. 

 

3.4 Bezpečnostné požiadavky 

 Pri rytí dreva sú bezpečnostné požiadavky menej prísne ako pri rytí do kovu. 

Ja som svoju rytinu previedla do pažby malorážky, ktorá je na vytváranie rytiny ideálna. 

V pažbe nie je hlboko vypracované lôžko na záver, čo umožňuje vytváranie rytín o niečo 

hlbšie, ako napr. pri pažbe brokovej. 

I tak ale platí zásada, že pokiaľ si to rytina nevyžaduje, nie je treba ryť príliš hlboko. 
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Najčastejšie sa rytiny prevádzajú do tzv. „hlavišta“ pažby. Pomerne veľká plocha je 

ideálna na prevedenie väčšej rytiny. Ako napr. hlava diviaka, muflóna, alebo celé 

zobrazenie života sŕn. 

Platí zásada, že ozdobné prvky použité pri rytí „hlavišta“ by mali byt obsiahnuté aj pri rytí 

predpažbia. 

Základom rytia predpažbia je zdrsnenie povrchu. Túto funkciu splňuje aj jemná rytina. 

Preto ozdobné prvky, ako sú napr. dubové listy, arabesky alebo typická rybina, nemusia 

byť rovnako hlboké ako ozdobné prvky vyryté v „hlavišti“ pažby. 

Najkritickejším miestom pre umiestnenie rytiny je krk pažby. Pažba je v tomto mieste 

najtenšia, najviac zaťažená,  preto sa krk zdobí len veľmi jemnou, nie príliš hlbokou 

rytinou. 

 

3.5 Výber, návrh a prekreslenie motívu 

 Základné zásady pri výbere a návrhu motívu som uviedla vo vyššom. Prekresliť 

motív na drevo môžeme voľnou rukou alebo pomocou použitia priehľadného papieru.  

Na drevo si prekresľujem motív bez detailov, ako sú v mojom prípade napríklad krídla. 

Pretože pri znižovaní materiálu, získavaní plastického efektu by som kresbu 

pravdepodobne odryla. Materiál si znížim a potom si nakreslím detail krídla, ktorý neskôr 

vyryjem. 

Môj návrh nie je typicky poľovnícky, ale to bol účel. Mám rada secesiu, netradičnosť 

a chcela som ukázať, že  aj takto netypický motív môže vypadať dobre. 

 Mojou overenou technikou je, každý nový motív, zviera, alebo časť, ktorú ryjem po 

prvý krát, vyskúšam si najskôr v plastelíne alebo sadre. 

Plastelína sa tvaruje rukami a materiál pridávam. Je dobre tvarovateľná, chyby sa dajú 

ľahko opraviť a plastelína umožňuje tvarovanie aj tých najmenších detailov. 

Sadra sa omnoho viac podobá drevu, materiál sa odoberá, tvaruje sa skalpelom, alebo 

nožmi. Sadra je tvrdá a zároveň jemná. Odštipnuté kusy sa ťažko nadrábajú a často sú 

poznať. Keď si celý motív prenesiem do sadry, vyskúšam si techniku, vychytám chyby 

a posúdim výsledok, potom najskôr začínam ryť do dreva alebo kovu (Obr.3.6). 

Je to možno zdĺhavejšie, zaberie to určite viac času, ale určite to stojí za to.  

Rokmi  praxe to možno robiť nebudem, ale zatiaľ som stále začiatočník a snažím sa urobiť 

všetko pre to, aby rytina vypadala čo možno najlepšie. 

Moja ostražitosť tiež spočíva v tom, že do dreva ryjem po prvý krát, a nedokážem 

odhadnúť ako sa materiál bude chovať. 
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 Prekresliť motív na drevo (Obr.3.7) môžeme voľnou rukou alebo pomocou použitia 

priehľadného papieru. Na drevo si prekresľujem motív bez detailov, ako sú v mojom 

prípade napríklad krídla. Pretože pri znižovaní materiálu, získavaní plastického efektu by 

som kresbu pravdepodobne odryla. Materiál si znížim a potom si nakreslím detail krídla, 

ktorý neskôr vyryjem. 

 

 

Obr.3.6 Sadrový odliatok a skúšobná rytina prevedená v sadre. 

 

 

Obr.3.7Nákres zvoleného motívu na drevenej pažbe. 
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3.6 Rytie pažby, prevedenie 

 Rytie dreva a kovu sa veľmi líši. Je to dané rôznorodosťou materiálu a jeho 

vlastnosťami. Mne sa omnoho lepšie ryje do kovu, pretože mám pocit že kov je oveľa 

poddajnejší. S dobre nabrúseným rýtkom sa dostanem aj do tých najproblémovejších častí. 

Drevo naopak absolútne nerešpektuje môj zámer, a aj keď pracujem s tým najostrejším 

dlátkom proti létam, pustí sa trhlina, ktorú nie je  možné zastaviť. 

Drevo sa samovoľne štiepy a rytcovi neostáva nič iné len odštipnuté kúsky lepiť späť. 

Veľký rešpekt pred týmto materiálom mám aj z toho dôvodu, že každá malá chyba, 

vybratie o čo i len milimeter hlbšie je vidieť a nedá sa to nijako skryť. Keď sa mi podarí 

spraviť chybu v rytine, ktorá je prevedená v kove, tak len okolitý materiál pomocou 

čakanov naklepem tam, kde chýba a nikto nič nepozná. Po nakreslení motívu si pažbu 

pomocou svoriek upevním k stolu. 

Dlátom typu V si celý nakreslený motív obryjem (Obr.3.8).  

 

 

Obr.3.8 Obrývanie obrysov 

 

Po obrytí celého motívu si prekontrolujem každú vyrytú stopu, prípadné chyby opravím 

hneď. Oveľa väčší pozor je treba dávať pri rytí plochej rytiny, hlavne preto, že každá 

vedená čiara musí byť presná, stopa by mala byť po celej dĺžke rovnako hlboká.  

U plastickej rytiny si môžeme dovoliť malé chyby, pretože sa okolitý materiál vyberie, 

vzor sa špeciálne tvaruje a predošlé chyby vôbec nie je poznať.  

Často sa hovorí, že dobrý rytec sa pozná podľa svojej plochej rytiny, ktorá je voči 

prípadným chybám nekompromisná. 
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Ďalším krokom je vybratie okolitého materiálu(Obr.3.9). Tým nám vystúpi motív 

a pozadie sa zníži. Je potreba neustále dbať na hĺbku celej rytiny, nebrať zbytočne veľa 

materiálu, čo by mohlo oslabiť pevnosť celej  pažby. 

 

 

Obr.3.9 Vyberanie okolitého materiálu 

 

Materiál vyberám pomocou plochého dlátka a snažím sa odoberať materiál po smere 

vlákien dreva. Vybratie materiálu proti smeru vlákien spôsobuje nežiaduce štiepenie 

a strapatenie dreva. 

Snažím sa vybrať materiál po celej ploche pažby rovnako hlboko a vyberať len tam, kde je 

potreba.  V okolí rytiny a potom postupne nadviazať na pôvodne vysoký materiál pažby. 

Do stratena. Pre mňa je dôležité neustále si rytinu odďaľovať a pozerať sa na ňu aj z iných 

vzdialeností a uhlov. Po vybratí celého okolitého materiálu sa rozhodnem čo by malo 

z rytiny najviac vystupovať, a naopak, čo bude najviac znížené. 

Podľa toho vediem ďalšie kroky a plasticky tvarujem motív.  

V mojom prípade budú arabesky, telo vtáka a kvet najvyššie. Krídla budú znížené. 

Najvyššie znamená, najvyššie časti častí. Teda najvyššia časť tela vtáka, brucho, ktoré 

budem plasticky tvarovať , boky znižovať, čím docielim oblý tvar. 

Takto postupujem u chvosta, kvetu, arabesiek a všetkých častí rytiny.  

Pre mňa je lepšie začať jednoduchšími časťami rytiny a postupne sa dopracovať k tým 

zložitejším (Obr.3.10).   
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Obr.3.10 Tvarovanie motívu 

 

Pri rytí plastických arabesiek postupujem tak, že vnútornú stranu arabesky zo šikma 

odstránim plochým rýtkom. Neodrývam celú časť naraz, aby sa nám drevo neštiepilo, ale 

postupne, na viac krát docielim chcený plastický tvar. 

Ryté arabesky sú zložité v tom, že ich oblý tvar prechádza proti smeru vlákien. 

Materiál sa tam omnoho viac odštepuje. Je dobré nepostupovať teda po vnútornej strane 

arabesky, ale v týchto chúlostivých miestach ryť zo zhora dolu. Veľmi ostrým plochým 

rýtkom, a na koniec len celú arabesku zahladíme. 

Ako som spomínala vyššie, drevo je veľmi náchylné k odštiepeniu (Obr.3.11). Keď sa nám 

nejaký kúsok odštiepi, je možné prilepiť ho späť.                                       

 

 

Obr.3.11 Odštiepnutý kus dreva 
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Kde sa nám drevo odštiepilo nanesiem lepidlo, ja používam Duvilax,  kúsok pripevním a 

poriadne ho pritlačím (Obr.3.12).  

 

 

Obr.3.12 Lepenie dreva 

 

 

Upravím všetky vlásočnice a nechám zaschnúť. Po zaschnutí je možné miesto ďalej 

opatrne orývať (Obr.3.13).  

 

 

Obr.3.13 Opravený, odštiepnutý kus dreva 

 

 

3.7 Vkladanie drôtu do dreva 

 Drôt do pažby musí byť plochý, podľa potreby a celkovej veľkosti rytiny môžeme 

jeho hrúbku prispôsobiť rytine. 

Vkladanie drôtu je náročná operácia, hlavne z toho dôvodu, že drevo je mäkké a silné 

udieranie do drôtu, ktoré je potrebné k jeho vloženiu, povrchu vôbec neprospieva.  
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Obzvlášť v mojom prípade, keď je rytina plastická, poškodila som už hotové arabesky a po 

vložení drôtu som ich povrch musela znova rydlami upraviť. 

Túto operáciu je vhodné vždy robiť ako prvú, práve pre riziko poškodenia už hotovej 

práce. V prípade plastickej rytiny vidím výnimku, pretože vkladám drôt do vybraného 

materiálu. V mojom prípade ešte drôt na seba nadväzuje, preto som musela pracovať pred 

finálnym ukončením, a vopred som vedela že zdeformovaný povrch budem musieť znova 

upravovať.  

Najdôležitejšie vo vkladaní drôtu vidím jeho nakreslenú líniu na drevenej pažbe. 

 

 

Obr.3.14 Nakreslená línia 

 

Akékoľvek nepresnosti je vidieť už voľným okom, hlavne vďaka  kontraste prírodnej 

hnedej a lesklej zlatej farby. V mojom prípade je nutné venovať zvýšenú pozornosť  

nadväzovaniu drôtu medzi prechodmi telom arabesky. 

 Nakreslenú líniu si „opichám“ nožovým rydlom, z jednej aj z druhej strany, 

a nakoniec sa snažím celú ryhu jedným ťahom spojiť v plynulú líniu (Obr.3.15). Pozornosť  

venujem začiatku aj koncu línie, hlavne v týchto miestach je nutné aby drôt dobre držal. 

 

 

Obr.3.15 Línia opichaná nožovým rydlom 
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Odstrihnem si presný kus drôtu ! Príliš dlhý nevložím, pretože preň nemám vopred 

pripravené miesto a drôt vyskakuje. Vložením krátkeho drôtu do vopred  pripravenej ryhy 

spôsobím, že je nevyplnený zvyšok linky vidieť už voľným okom, v dreve zostane diera.. 

Odstrihnuté konce drôtu, zdeformované od čeľustí nožníc, si pilníkom zrovnám dorovna, 

alebo podľa potreby do profilu ktorý potrebujem. 

 Drôt je nutné vytvarovať presne podľa línie, a to nielen plošne, ale aj plasticky. 

Pažba má oblý tvar, preto aj drôt je treba prispôsobiť tomuto tvaru (Obr.3.16). Pred 

priložením drôtu na líniu je dobré drôt alebo ryhu potrieť tenkou vrstvou lepidla. To 

pomôže drôt pevnejšie prichytiť v dreve. 

 

 

Obr.3.16 Drôt vytvarovaný podľa tvaru pažby 

 

Pred priložením drôtu na líniu je dobré drôt alebo ryhu potrieť tenkou vrstvou lepidla 

(Obr.3.17). To pomôže drôt pevnejšie prichytiť v dreve. 

 

 

Obr.3.17 Línia potrená lepidlom 

 

Na presnú líniu si priložím drôt a snažím sa ho najskôr prstami a silou ruky zatlačiť ho 

dreva. Potom ho kladivom zaklepem. 

Mne sa osvedčili slabšie rany pravidelne z jedného konca na druhý.  
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Pri silnej rane hneď na prvý krát drôt  vnikne hlboko do dreva a druhý koniec sa nám už 

nepodarí zaklepať. Vznikne tzv. hojdačka, kedy keď zaklepem jeden koniec, ten druhý 

vystrelí a naopak. Drôt sa zdeformuje a je nutné do vybrať a celú operáciu opakovať od 

znova. To je hlavne v tomto prípade nežiaduce, lebo každé upravovanie či udieranie 

kladivom do pažby spôsobuje deformáciu materiálu.  

Znova upravovaná ryha sa samovoľne zväčšuje, čo spôsobuje konečné vypadávanie drôtu, 

a túto zásadnú chybu, nie je možné napraviť. 

Jediná možnosť je, materiál vybrať viac do hĺbky, a pri ďalšom vkladaní dávať väčší 

pozor. Nie vždy je ale možné, materiál hlbšie vybrať. 

Drôt sa snažím zaklepať čo možno najhlbšie. 

Na koniec pilníkom zrovnám povrch drôtu zarovno s povrchom dreva a doleštím  ho 

šmirgľovým plátnom (Obr.3.18).   

 

Obr.3.18 Vsadený drôt 

 

 

3.8 Konečná povrchová úprava 

 Morenie dreva 

 Morením sa stmaví odtieň dreva (Obr.3.20), bez toho, aby sa zakryla jeho textúra. 

Krásne vyniknú tzv. léta, čo je dobre vidieť na priložených fotkách. Účelom morenia je 

napodobiť cudzokrajné dreviny, prípadne zakryť farebné rozdiely dreva. 

Samotné morenie prebieha v impregnačnej vani, s lanovou fermeží, ktorá je zahriata 

maximálne na 70˚ C. Do tejto vane sa ponorí celá pažba. 

Moríme zhruba 10 minút, neustále kontrolujeme farebný odtieň. 

Po dokončení morenia, sa pažba vyberie, nechá odkvapkať a vychladnúť. 

Na koniec sa pažba utrie sacou látkou, napríklad plátnom. Zvláštnu pozornosť v mojom 

prípade prikladám partiám v oblasti rytiny. 
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Obr.3.19 Pažba bez povrchovaj úpravy 

 

 

 

Obr.3.20 Pažba po morení 

 

 

 Lakovanie dreva 

 Drevené pažby sa väčšinou lakujú poliuretanovým lakom z pneumatickej pištole, zo 

vzdialenosti zhruba 20 -30 cm. Pažby sú pri tom zavesené botkou pažby smerom dolu 

a sušené v sušičke laku. 
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3.9 Vplyv rytiny na hodnotu zbrane 

 Ako som písala vo vyššom, okrem samotnej rytiny má vplyv na cenu zbrane aj druh 

vkladaného materiálu. 

Cena pažby zásadne stúpne, pokiaľ do nej vložíme zlatý drôt (Obr.3.21). Vkladanie drôtu 

do dreva je omnoho problematickejšie než do kovu. Drevo je mäkšie, teda pri udieraní na 

drôt dochádza ľahšie k deformácii povrchu. Vkladaný drôt do dreva musí byť vopred 

presne vytvarovaný a musí presne sedieť s vopred vyrytou drážkou. 

Samotnú techniku vkladania drôtu do dreva som podrobne opísala vo vyššom. 

 

 

 

Obr.3.21 

 

Rozhodujúci vplyv na cenu zbrane má aj nápad a jedinečnosť prevedenia.  

Každá ručná rytina je v zásade jedinečná, ale keď urobíte jeleňa 15 krát v rovnakej póze, 

získate tzv. grif. Preto si zákazník určite priplatí aj za originalitu návrhu a ubezpečenie, že 

sa nestretne s poľovníkom, ktorého rytá zbraň by bola identická s tou jeho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

4 Záver 

 Moja práca mala za účel pojednať o vplyve rytín na kovových a drevených častiach 

zbrane.  

 V jej prvej kapitole som sa snažila vysvetliť zásadný rozdiel medzi ručnou 

a strojovou výrobou rytiny, poukázať na tradíciu rytých zbraní z histórie. 

 Druhú kapitolu venujem výhradne rytiu kovu. Uvádzam v nej kovové časti zbrane, 

používané rytecké náradie a nástroje. 

Najväčší rozsah tejto kapitoly zaberá samotný technologický postup vytvárania rytiny 

ozvláštnený o techniku vsadzovania drahých kameňov. Technologický postup popisujem 

od samotného návrhu a veľmi dôležitých bezpečnostných požiadavkou, až po samotné 

prevedenie rytiny a povrchovú úpravu. 

Zvláštnu pozornosť som v tejto práci venovala zásahom, ktoré majú vplyv na pevnosť a 

ovládateľnosť zbrane. Vplyv rytiny na pevnosť hlavne som zvlášť uviedla u guľovej 

i brokovej hlavne. V poslednej časti uvádzam vplyv rytiny na cenu zbrane. 

 V tretej kapitole sa venujem rytinám prevádzaným do dreva, rovnako uvádzam 

drevené časti zbrane, použité pracovné náradie. Tretia kapitola, rytie do dreva, sa 

v hlavných bodoch nelíši od druhej kapitoly, rytia do kovu. Snažila som sa tým poukázať 

na veľký rozdiel medzi obidvomi technologickými postupmi. 

Aj v tejto kapitole má taktiež najväčší rozsah technologický postup vytvárania rytiny, 

obohatený o zaujímavú techniku vkladania drôtu do dreva. Tiež som v nej uviedla dôležité 

bezpečnostné požiadavky a vplyv rytiny na cenu zbrane. 

 Bakalárska práca teda podáva obraz o výrobe rytín do kovu i dreva, poukazuje na 

rôzne techniky, ktoré výrazne ovplyvňujú cenu zbrane.   
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