
 
 



 
 

 



 
 

 



 



 

 

ABSTRAKT  
 

 Bakalářská práce je zaměřena na vývoj a výrobu sečných zbraní. Teoretická část se 

zabývá historickým vývojem bodných a sečných zbraní až po moderní nožířství, praktická 

část je zaměřena na vlastní návrh a postup výroby dekorativního nože s pevnou čepelí.   
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ABSTRACT 

The bachelor thesis focuses on evolution and production of cutting weapons. The 

theoretical part deals with historical development of stabbing and cutting weapons, ranging to 

contemporary cutlery. The practical part is aimed at design and procedure of making of a 

decorative knife with solid handle. 
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1. ÚVOD 
 

Pro Bakalářskou práci jsem si zvolil toto téma z důvodu zájmu o vývoj chladných zbraní 

a jejich výrobu v moderním nožířství. Nepochybně hrálo velkou roly i mé předchozí 

středoškolské studium, které přerostlo i v koníček, kterým trávím většinu svého volného času. 

Tímto koníčkem je umělecké kovářství. 

Tato práce je rozdělena do čtyř částí: 

První část - Úvod 

Druhá část - Teoretická část: zaměřuje se na vývoj a popis bodných a sečných zbraní, od 

pravěkých kamenných nástrojů, až po středověké evropské meče a dýky.  Dále se v této části 

zmiňuji o moderním nožířství a výrobě damaškové oceli. 

Třetí část - Praktická část: je zaměřena na výrobu hliněných modelů a lukoprenových forem a 

jejich využitých při zaformování odlitku. Dále je pak v této části popsáno zaformování 

modelů a odlití kovu do forem. Následuje popis závěrečných dokončovacích prací a 

kompletace jednotlivých částí díla. 

Závěr práce: zhodnocení praktických zkušeností při výrobě uměleckého předmětu. 
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2. ZHRNUTÍ VÝVOJE BODNÝCH A SEČNÝCH ZBRANÍ OD PRAVĚKU PO 

STŘEDOVĚK 
 

2.1. PRAVĚKÉ ZBRANĚ 

 

V období Paleolitu začal člověk pracovat s přímými nástroji štípanými z kamene. 

Postupem času nepoužíval jakýkoliv kámen, ale vybíral si jeden druh nejlépe plnící 

požadované vlastnosti. Používané materiály byly: tvrdý a dobře štěpný pazourek, křemenec, 

obsidián, rohovec, křišťál a další. Pokud se tyto materiály nevyskytovaly v blízkosti osídlení, 

používal se obyčejný kámen, který byl po ruce. První, člověkem vyrobené úštěpkové nástroje 

byly neurčitého tvaru. Ze začátku spíš podobné sekáči nebo noži, později se začínají 

objevovat pěstní klíny. Postupem času se nástroje staly tvarově složitější. Jejich výroba byla 

společnou činností pro celou tlupu. Nálezy těchto nástrojů patří mezi naše první kulturní 

dědictví. 

 

Paleolitická ostří  

- Datace - 4000 let př. n. l.  

- Původ - neznámý 

- Váha - neznámá 

- Délka - 10cm  

- Pro pravěkého člověka měla prvořadou důležitost schopnost toho nástroje řezat. Ostří 

jsou datována do období okolo 40 000 let př. n. l. Byla užívána pro zpracování 

ulovených zvířat – umožnila odřezat šlachy a stáhnout kůži. [1, str.30]. Někdy se 

jednalo o ostré odštěpky z většího nástroje, vzniklé při výrobě.  
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Obr. 1 Paleolitické ostří [1, str.30] 

 

 

Pěstní klín 

- Datace - 250 000 – 70 000 let př. n. l. 

- Původ - neznámý 

- Váha - neznámá 

- Délka - 15cm 

- Nejpoužívanější nástroj pro člověka doby kamenné. Pomocí štípání jiným nástrojem 

došlo k odštípnutí úštěpků z materiálu. Vznikla dvě hrubě opracovaná ostří po 

stranách a hrot.  Rozšířený oblý týl se dal dobře sevřít do dlaně. Šlo převážně  

o pracovní nástroje všedního užití, sloužící ke zpracování ulovené kořisti, nebo zabití 

zvířete, ale stejně dobře šel užít jako zbraň proti jinému zástupci druhu. Díky těmto 

vlastnostem byl velmi ceněným nástrojem.  

 

 

Obr. 2 Pěstní klín [1, str.30] 
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Čepel dýky z pazourku 

- Datace - 2000 let př. n. l. 

- Původ - neznámý 

- Váha - neznámá 

- Délka - 15cm 

- Materiál, z kterého je nástroj vyroben, je pazourek. Jedná se o tvrdý kámen, který se 

dokonale štípe a byl pro lidi tehdejší doby dobře dostupný. Ostří má oblý široký 

„TRN“ s jemně opracovaným ostřím. Z druhé strany nástroje je ostrý hrot. Tehdejší 

pravěké nástroje nebyly nijak zdobené. Plnily především praktický účel a byly 

většinou používány jako pracovní nástroje. Nebylo na nich nijak zvlášť poznat 

postavení jeho majitele v tlupě.  

 

 

Obr. 3 Čepel dýky z pazourku [1, str.30] 

 

 

Pazourkový nůž se zubatým ostřím 

- Datace - 2 500 000 – 10 000 let př. n. l. 

- Původ - neznámý 

- Váha - neznámá 

- Délka - 20cm 

- Jde o vývojový typ pazourkového nože. Zubaté ostří umožňovalo efektivnější 

rozřezávání tvrdších materiálů - například kostí nebo, během doby ledové, i zmrzlého 

masa.  [1, str.30] 
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Obr. 4 Pazourkový nůž se zubatým ostřím [1, str.30] 

 

 

Pazourková ruční dýka 

- Datace - 2 500 000 – 10 000 let př. n. l. 

- Původ - neznámý 

- Váha - neznámá 

- Délka - 30cm 

- Jedná se už spíše o zbraň než nástroj. Čepel je zhotovena z pazourku a má 

oboustranné, poměrně jemně opracované ostří. Úchopovou část tvoří dřevěná rukojeť, 

která je s čepelí spojena pomocí kůže nebo šlach. Díky této úpravě se jedná o 

nebezpečnou  

a efektivní zbraň, jelikož bojovník mohl při výpadu využít plnou sílu ruky a vnořit tak 

ostří hluboko do těla protivníka. Stejně dobře sloužila i jako nástroj denní potřeby.  

 

 

Obr. 5 Pazourková ruční dýka [1, str.31] 

 

 

2.2. ZBRANĚ V MEZOPOTÁMII 

 

Podle nálezu, dokázali lidé z tehdejších dob odlévat drahé kovy, ale také bronzy. 

Zvládali techniku rytí do těchto měkkých, drahých kovů. Také do nich vkládali 

polodrahokamy a různě je kombinovali. Železo v tehdejší době nebylo běžně dostupnou 

surovinou a mnohdy bylo ceněno více než zlato. V zemích kde se nevyskytovala železná ruda, 

musela být dodávána obchodní cestou, což jeho cenu mnohonásobně zvyšovalo. 
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Ceremoniální dýka 

- Datace - 2 500 let př. n. l. 

- Původ - Sumer 

- Váha - neznámá 

- Délka - 20-30cm 

- Nalezena byla v hrobce sumerské královny Pu-Abi. Dýka byla zhotovena, aby vládce 

doprovázela v záhrobí. Čepel je dvoubřitá s jemným, ozdobným žlábkem uprostřed 

čepele. Záštita je zlatá s kulovitými vzory, zasahujícími až do rukojeti a plní hlavně 

dekorativní účel. Samotná rukojeť je z modrého lazuritu (laspis lazuli). Na konci 

lazuritové rukojeti jsou opět zlaté kulovité dekorace. Pochva je celá ze zlata s bohatým 

geometrickým zdobením. Tato dýka je důkazem zručnosti tehdejších řemeslníků. Díky 

zdobnému vzhledu je jasné, že jde o ceremoniální nástroj, zhotovený pro bohatého 

panovníka, nikoli o nástroj denního využití. 

 

 

Obr. 6 Ceremoniální dýka [1, str.32] 

 

 

2.3. ZBRANĚ STAROVĚKÉHO EGYPTA 

 

Jedny s nejstarších záznamů o zpracování kovů sahá až do starého Egypta přibližně 

z 15. století př. n. l. Podle archeologických nálezů, dokázali Egypťané kov tavit, odlévat a 

kovat. Dobře zvládali lití bronzu. Egypt neměl téměř žádné naleziště železné rudy, proto 

železné výrobky byly velmi vzácné a mohli je vlastnit jen vysoce postavení obyvatelé Egypta. 

Železo získávali převážně obchodní cestou. Dokázali tepat zlato a jeho jemnými plátky 

vykládat různá díla. 

 

 



 9 

Krátký meč 

- Datace - 1539-1075 př. n. l. 

- Původ - Egypt  

- Váha - neznámá 

- Délka - 32, 3cm 

- Až do období Nové říše (1539-1075 př. n. l.) nebyly meče v Egyptě příliš rozšířenou 

zbraní. Vojenské střetnutí s bojovníky národů z přední Asie, přinesla potřebu zavést do 

výzbroje vojska sečné a bodné zbraně, schopné překonat ochrannou zbroj.  [1, str.36] 

- Tento meč s pozlacenou rukojetí patřil patrně někomu z panovnické rodiny. Ostří je 

bronzové s oblým válcovitým žebrem uprostřed čepele. Je oboustranně broušený. Meč 

nemá záštitu a ostří přechází ve zlacenou rukojeť. Hlavice meče má tvar houby a je 

také zlacená. V místě, kde přechází v rukojeť je zdobena zlatým proužkem 

s ornamentálním zdobením, ovlivněným stylem blízkého východu.  

 

 

Obr. 7 Krátký meč [1, str.36-37] 

 

 

Dlouhý meč 

- Datace - 1539-1075 př. n. l. 

- Původ - Egypt 

- Váha - neznámá 

- Délka - 40,6cm 

- Čepel je měděná s vystouplým oblým žebrem a ostří je oboustranně broušené. Čepel, 

rukojeť i hlavice jsou z jednoho kusu. Výplně rukojeti i hlavice jsou pozlaceny. 

Hlavice má houbovitý tvar. Tato zbraň patrně nepatřila řadovému egyptskému 

vojákovi, ale zároveň podle využití mědi, která neměla potřebnou tvrdost ve srovnání 

s ocelí, či bronzem, nemohl tento meč patřit nikomu významnému.  
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Obr. 8 Dlouhý meč [1, str.36-37] 

 

 

 

 

Faraonská dýka 

- Datace - 1370-1352 př. n. l. 

- Původ - Egypt 

- Váha - neznámá 

- Délka - 41,1cm 

- Zbraň patřila faraonovi Tutanchamonovi. Dýka má zlatý jílec a železnou čepel, která 

je pro toto období výjimečná. Egypťané neměli vlastní ložiska železné rudy a byli 

závislí na dodávkách z přední Asie, z oblastí ovládaných často jejich nepřáteli. Proto 

bylo zajištění železných zbraní pro vojsko složitým problémem.  [1, str.36] 

- Čepel této dýky má dvoubřité ostří, je železná, se zdobnými rytinami ornamentálního 

a rostlinného motivu. Záštita rukojeti a hlavice jsou v jednom kuse, vše je zlaté, 

bohatě zdobeno ornamenty a vykládáno polodrahokamy. Na první pohled je zřejmé 

postavení vlastníka zbraně.  

 

 

Obr. 9 Faraonská dýka [1, str.36-37] 

 

 

2.4. ZBRANĚ VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ 

 

Tak, jako vedení války i zpracování kovů a výroba zbraní v Římě byla velmi vyspělá. 

V té době dokázali ocel kovat, ale také odlévat bronz a drahé kovy. Důkazem jsou skvěle 
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provedená ostří gladiusů, hroty kopí a pilumů. Prsní štíty a pochvy mečů, výše postavených 

vojáků, byly bohatě zdobeny zlatem a stříbrem.   

 

Gladius 

- Datace - 15. st. n. l.  

- Původ - Římské říše 

- Váha - neznámá 

- Délka - 57,5cm 

- Ostří bylo ocelové, uprostřed s ostrým žebrem. Břit byl oboustranný 

s trojúhelníkovým hrotem. Jednalo se o krátký meč. Rukojeť byla většinou spojena se 

záštitou a koncovkou, tento komplet byl z větší části celý dřevěný. Popisovaný 

exemplář patrně patřil důstojníkovi, který byl oblíbencem císaře Tiberia. Dá se to 

posoudit podle zlaté objímky na pochvě s motivem Tiberia a celkové zdobnosti, 

kterou tvoří bohaté zlaté ornamenty. Gladius, patřící řadovým vojákům, nebyl 

zdobený a většinou šlo o sériovou výrobu. Tato zbraň byla jednou z mnoha částí 

vybavení římského legionáře. (Klučina, Pazdera, 2007) 

 

 

Obr. 10 Gladius [1, str.45] 

 

 

2.5.  ZBRANĚ DOBY BRONZOVÉ A ŽELEZNÉ 

 

Zvolil jsem si, pro mne nejvýznamnější představitele této doby - Kelty. Keltové 

dokázali zpracovávat kov a to poměrně na vysoké úrovni. Okolo roku 800 před Kristem 

k nám začali pronikat znalosti ohledně zpracování železa. Podle naleziště v rakouském 

Hallstattu je doloženo, že zde železo těžili, zpracovávali a obchodovali s ním. Byli skvělí 
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kováři, dokázali zpracovat nejen železo, ale i bronz. Což dokazuje, že dokázali kovy i tavit a 

odlévat. Dokonce se dochovaly důkazy o tepání kovů za studena. 

 

Keltská dýka 

- Datace - není známá 

- Původ - Británie 

- Váha - neznámá 

- Délka - neznámá 

- „Jílec této dýky je dech beroucí ukázkou keltského umění. Stejně jako mnoho jiných 

zbraní a zbrojí se i tato dýka zachovala díky tomu, že byla použita pro pohřební 

obřady. Nože a dýky byly běžnými nástroji, ale tato zbraň je tak okázalá, že nebyla 

určena pro každodenní použití.  [1, str.48] 

- Čepel nože je železná s ostrým žebrem uprostřed. Tato dýka nemá záštitu, čepel je 

přímo spojena s velmi zdobným, bronzovým jílcem plným keltských ornamentů. Jílec 

má plochý tvar.   

 

 

Obr. 11 Keltská dýka [1, str.48] 

 

 

Meč s listovou čepelí 

- Datace - 1000 let př. n. l. 

- Původ - Británie 

- Váha - neznámá 

- Délka - 57,9cm 

- Bronz byl na výrobu zbraní využíván do roku 6000 let př. n. l., pak jej nahrazuje 

železo – počátek doby železné. Celá zbraň je odlita z jednoho kusu. Čepel a jílec tvoří 

jeden celek. Čepel má listový tvar s oboustranným břitem a má tupé žebro. Jílec byl 

původně obložen dřevěnými, kostěnými, nebo rohovinovými plátky. Patrně se jednalo  

o běžnou zbraň.  
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Obr. 12 Meč s listovou čepelí [1, str.48] 

 

 

Germánský bronzový meč 

- Datace - 1000 př. n. l.  

- Původ - Německo 

- Váha - neznámá 

- Délka - 66,5cm 

- Bronzový meč s listovým ostřím byl konstruován jako sečná zbraň, mnohem účinnější 

než kopí, či dlouhý bodný meč. Ostří je dvoubřité, na čepeli ve tvaru listu. Je tu jen 

náznak žebra ve středu čepele. V části, kde přechází v rukojeť, je ornamentální rytina, 

stejně jako na hrušce meče. Rukojeť byla potažena kůží a záštita není nijak výrazná. 

 

 

Obr. 13 Germánský bronzový meč [1, str.48-49] 

 

 

 

Dýka z doby železné v pochvě 

- Datace - 550-450 př. n. l. 

- Původ - Německo 

- Váha - neznámá 

- Délka - neznámá 

- Zdobená dýka má železnou čepel a oboustranné ostří. Na tehdejší dobu byla železná 

čepel běžná. Záštita je železná, s bronzovými ozdobami. Na tomto nálezu je 

nejzajímavější pochva s bronzovými objímkami, umístěnými na dřevěném jádru 

pochvy. Konec pochvy je zakončen kovovou špicí s otvory pro řemínky. Podle všeho 

patřila kmenovému náčelníkovy, ale podobné zbraně byly nástroji denní potřeby. 
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Obr. 14 Dýka z doby železné v pochvě [1, str.49] 

 

 

2.6. ZBRANĚ ANGLOSASŮ 

 

Anglosaští válečníci byli hlavně pěšáci, do jejich výzbroje patří štít, dýka, sekera, meč, 

dlouhé kopí a přilbice. Podle těchto dochovaných nálezů je zřejmé, že dokázali dobře 

zpracovávat ocel a používali ji hlavně pro výrobu zbraní a pracovních nástrojů. Dochované 

šperky a ozdoby s těchto nalezišť, ale dokazují, že zvládali i odlévání  bronzu a drahých kovů. 

 

Čepel saxu 

- Datace - 900-1000 n. l. 

- Původ - Evropa 

- Váha - neznámá 

- Délka - 24,76 cm 

- V této době byl meč na pořízení příliš drahou zbraní. Většina válečníků si místo něj 

spíše pořizovala krátký meč (přesněji řečeno dlouhý nůž nebo tesák), ten zároveň plnil 

účel pracovního nástroje. Jeho jméno bylo sax nebo seax (odvozena s kořene 

anglického slova Saxon = Sas). Díky zachovaným exemplářům této zbraně je její 

původ datován od 5. století n. l. Z tohoto nálezu se dochovala pouze čepel, která měla 

vždy jen jednosečné ostří. Rukojeť byla podle všeho dřevěná, potažená kůží. 

 

 

Obr. 15 Čepel saxu [1, str.50] 
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Scramasax 

- Datace - 900-1000 n. l. 

- Původ - severní Evropa 

- Váha - neznámá 

- Délka - 19 cm 

- Scramasax jinak scamasax je delší variantou saxu. Zároveň je kratší než tehdejší meče 

s mírně zakřivenou jednosečnou čepelí a rukojetí zakončenou hlavicí. Jednalo se o 

jednoduchou zbraň připomínající mačetu. Byla určena bojovníkům, kteří si nemohli 

dovolit meč, pro jeho vysoké pořizovací náklady. Jako výzbroj Anglosasů se objevuje 

až do počátku 15. století. Tato zbraň má masivní jednosečné ostří a je zakončena 

dlouhým řapem. Řap sloužil pro upevnění jílce. Zachována zůstala opět jen čepel. 

 

 

Obr. 16 Scramasax [1, str.50] 

 

 

Saský meč 

- Datace - 500-600 n. l. 

- Původ - severní Evropa 

- Váha - neznámá 

- Délka - neznámá 

- Některé zbraně měly svařovanou, damaškovou čepel, proto jejich cena byla vysoká a 

vlastnit je mohli jen kmenový náčelníci, nebo vyšší vrstva profesionálních válečníku. 

Pro tyto majitele se často takový meč stal objektem uctívání. Díky složitému postupu 

výroby, spočívajícím v kombinování tvrdého a měkkého materiálu, následně 

kovářsky  svařenému, měl meč skvělé materiálové vlastnosti. Čepel tohoto meče je 

damašková, s typickou, mírně se zužující dvousečnou čepelí. Hrot byl méně ostrého 

tvaru než u saxu a scamasaxu. Ostří je zakončeno trnem, který byl vložen do dřevěné 

nebo kostěné rukojeti, omotané kůží, která se však nedochovala. 
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Obr. 17 Saský meč [1, str.50-51] 

 

 

2.7. ZBRANĚ VIKINGŮ 

 

Jednalo se o národ válečníků a skvělých mořeplavců. Kolonizovali dokonce Grónsko a 

Island. Ocel získávali hlavně pří válečných taženích a to v podobě válečné kořisti. V nálezech 

s této doby se nalézají i damaškové zbraně což svědčí o dobrém kovářském zpracování oceli.  

Některé nalezené sekery jsou zdobené rytinami. O používání bronzů svědčí železné přilby 

vykládané bronzovými plíšky. Často zdobili jilce svých mečů zlatem a stříbrem. 

  

Vikinský meč z 8. -9. století 

- Datace - 900-1000 n. l. 

- Délka - 90 cm 

- Váha - neznámá  

- Délka - neznámá 

- Tento dlouhý, jednoruční, železný meč je typickou součástí výzbroje vikinského 

válečníka. Ostří je oboustranně broušené zakončené tupým hrotem. Na damaškové 

čepeli je osm rytých ornamentů, vykládaných železem. Hlavice i záštita jsou složeny 

ze dvou částí a bohatě zdobeny pletencovými ornamenty, vykládanými mosazí. 

 

 

Obr. 18 Vikinský meč z 8. -9. století [1, str.54-55] 
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Dvousečný meč 

- Datace - neznámá 

- Původ -  Dánsko 

- Váha - neznámá 

- Délka - 90cm 

- Vikinské meče existují v mnoha variacích a druzích. Největší rozdíly, které se dají u 

jednotlivých zbraní rozeznat jsou ve vzhledu záštit a hlavic. Tyto jednoruční zbraně 

byly mohutné, měli tupou špici a oboustranně broušené ostří. Jejich úkolem bylo 

snadno proseknout zbroj nepřítele, nebo mu rozseknou štít a dostat se tak na tělo. 

Tento popisovaný exemplář má typickou, výše uvedenou Vikinskou čepel. Záštita je 

přímá, rukojeť byla patrně dřevená, omotaná kůží a nedochovala se. Meč je zakončen 

masivní koncovkou, nasazenou na trnu čepele. 

 

 

Obr. 19 Dvousečný meč [1, str.54-55] 

 

 

Honosný dvousečný meč 

- Datace - 700-800 n. l. 

- Původ - Dánsko 

- Váha - neznámá 

- Délka - 90 cm 

- Čepel tohoto exempláře byla vykována z damaškové oceli. Je dlouhá, opatřena 

oboustranným břitem, zakončena tupou špicí. Záštita je přímá a široká. Zdobnost 

rukojeti se, i po tak dlouhé době, zachovala ve skvělém stavu. Celá zbraň je zakončena 

masivní několikadílnou hlavicí. Úchopová část je celá bohatě zdobená ornamenty 

vykládanými mosazí a stříbrem. Meč na první pohled patřila někomu vysoko 

postavenému, patrně náčelníkovi kmene. 
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Obr. 20 Honosný dvousečný meč [1, str.54-55] 

 

 

Pozdní vikinský meč 

- Datace - 900-1150 n. l. 

- Původ - Skandinávie  

- Váha - neznámá 

- Délka - 90 cm 

- Tato čepel je široká, s oboustranně broušeným ostřím. Oproti starším mečům se hrot 

čepele výrazně zužuje a je uprostřed vybavena vybroušeným žlábkem, sloužícím 

k odlehčení čepele. Na ostří je náznak, dnes už nečitelného nápisu. Meč má zahnutou 

záštitu i koncovku. Rukojeť se nedochovala. 

 

 

Obr. 21 Pozdní vikinský meč [1, str.54-55] 

 

 

Čepel vikinského meče 

- Datace - 900-1000 n. l. 

- Původ - neznámy 

- Váha - neznámá 

- Délka - 80-100 cm 

- Tato čepel je silně zkorodovaná, jako mnohé další nalezené při archeologických 

vykopávkách. Jejich dřevěné jílce a pochvy již dávno zetlely a koroze činí obtížnou i 

četbu runových nápisů na jejich čepelích.  [1, str.54] 
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Obr. 22 Čepel vikinského meče [1, str.54-55] 

 

 

2.8. STŘEDOVĚKÉ EVROPSKÉ MEČE A DÝKY 

 

V tomto období je zpracování kovů na vyspělé úrovni. Bronzy se k výrobě bodných a 

sečných zbraní nepoužívají. Tyto materiály zůstaly hlavně pro dekorační účely. Materiálem 

pro výrobu zbraní, byla nejčastěji ocel a způsobem zpracování, bylo kovářství. Tehdejší meče 

a dýky byly, krom jilce, celé výrobkem kovářů, počínaje čepelí, konče koncovkou, nebo 

hruškou. Zdobnější zbraně s odlévanými částmi a ornamenty by mohly být ceremoniální 

zbraně, patřící výše postaveným šlechticům této doby, sloužící jen pro společenské účely. 

 

Křižácký meč 

- Datace - 12. století. 

- Původ - Evropa 

- Váha - 1,27 kg 

- Délka - 96,5 cm 

- Tento jednoruční typ meče, se širokou čepelí a jednoduchou záštitou, se osvědčil v 

křížových výpravách a rozšířil se po celé Evropě. Patrně ve většině případů se jednalo 

o sériovou výrobu, vhodnou pro nemajetné členy řádů a válečné mnichy. Čepel meče 

má oboustranné ostří a ve středu oválné, vystouplé žebro. Zužuje se do širokého, ale 

zároveň špičatého hrotu. Záštita je rovná, na první pohled sloužila jako zábrana před 

protivníkovým ostřím, ne jako dekorace. Rukojeť byla dřevěná potažená kůží. Hruška  

má kulatý tvar, sloužila jako vyvážení zbraně, ale mohla být také použita k vedení 

úderu, v případě zadržení čepele nepřítele. 
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Obr. 23 Křížácký meč [1, str.62-63] 

 

 

Francouzský meč 

- Datace - 14 století. 

- Původ - Francie 

- Váha - 1,16 kg 

- Délka - 85,7 cm 

- Tyto meče se začaly rozšiřovat během 14 století. Jejich tvar odpovídal účelu, sloužily 

k jednoduchému proražení plátového brnění, nebo vniknutí do mezer mezi pláty. 

Čepel se zužuje do výrazně ostrého hrotu s žebrem uprostřed.  Záštita je zahnutá 

směrem k čepeli, navazuje na kůží omotanou rukojeť. Zbraň zakončuje velká terčová 

hlavice. 

 

 

Obr. 24 Francouzký meč [1, str.63] 

 

 

Jezdecký meč 

- Datace - 1325 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,71 kg 

- Délka - 80 cm 

- Tento silně zkorodovaný meč označený jako „jezdecký“ byl nalezen v řece Nene 

v Anglii. Má dlouhou plochou rombickou čepel, záštitu mírně prohnutou k čepeli a 

terčovou hlavici, zdobenou mědí. [1, str.63] 
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Obr. 25 Jezdecký meč [1, str.62-63] 

 

 

Italský meč 

- Datace - 1400 

- Původ - Itálie 

- Váha - 0,76 kg 

- Délka - 104 cm 

- Meč byl patrně vyrobený v Itálii, i když na čepeli je vyhotoven arabský nápis. Tento 

nápis oznamuje, že zbraň byla trofej, uložená v Alexandrijské zbrojnici egyptským 

sultánem roku 1432. Čepel je dlouhá, oboustranně broušená, zakončena ostrou špicí. 

Má krátký vybroušený žlábek, sloužící patrně k odlehčení čepele. U rukojeti je 

vybavena Picassem, což je tupá masivní část čepele nad záštitou. Záštita je široká, 

mírně zahnutá s obloukovitým záštitným prstencem. Tento slouží jako chránič prstu 

položeného na vnější stranu záštity, což umožnilo lepší ovládání meče. Rukojeť je 

dřevěná omotaná stočeným drátem, který tvoří působivý oplet. Na rukojeť navazuje 

terčovitá hlavice. 

 

 

Obr. 26 Italský meč [1, str.62-63] 
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Dýka s mečovou záštitou 

- Datace - 14. století. 

- Původ - Anglie  

- Váha - 0,11 kg 

- Délka - 30,8 cm 

- Záštita této dýky napodobovala záštitu mečovou. Zbraň asi patřila výše postavenému 

bojovníkovi. Tyto dýky se často vyráběly jako párové zbraně k meči. Dýka byla pak 

nošena bojovníkem i jako zbraň denní potřeby, k civilnímu oděvu. Čepel této zbraně 

je rombického průřezu, má oboustranné ostří zužující se do úzké špice. Úzká záštita je 

zahnutá směrem k čepeli, zakončená stočením a je nasazená na zužujícím se řapu 

čepele. Úchopová část byla patrně s materiálu podléhajícího zkáze. Na konci řapu je 

nanýtována koncovka, vzhledem napodobující záštitu, není to úplně obvyklé 

vyhotovení koncovky. 

 

 

Obr. 27 Dýka s mečovou záštitou [1, str.68-69] 

 

 

Dýka s mečovou záštitou 

- Datace - 1400 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,14 kg 

- Délka - 27,94 cm 

- Čepel je oboustranně broušená, od půlky ostří se nerovnoměrně zužuje do tenké špice. 

Ve středu čepele, kus od záštity, je mědí vykládaná značka. Zbraň má mosaznou, 

mečovou záštitu, zdobenou rytím, koncovka je rovněž mosazná a zdobená stejnými 

geometrickými ornamenty. 
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Obr. 28 Dýka s mečovou záštitou [1, str.68-69] 

 

 

Dýka s mečovou záštitou 

- Datace - 15. století 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,29 kg 

- Délka - 40 cm 

- Ve středověku jde o velmi rozšířenou dýku. Tyto zbraně využívali prostí, řadový 

vojáci. Tato čepel má trojúhelníkový průřez a je jednostranně broušená. Záštita má 

esovitý tvar a opět se svojí velikostí více hodí k meči, než k dýce. Rukojeť zbraně se 

nedochovala, ovšem skutečnou zvláštností je koncovka meče, ve tvaru kovadliny. 

 

 

Obr. 29 Dýka s mečovou záštitou [1, str.68-69] 

 

 

Dýka s mečovou hlavicí 

- Datace - 16. století 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,26 kg 

- Délka - 34,5 cm 

- Čepel dýky je čtyřhranného průřezu, s jednostranným ostřím, zužujícím se do tenké 

špice.  Na ostří navazuje symetrická mosazná záštita. Zajímavostí je hrbatá dřevěná 
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rukojeť, která je k trnu čepele připevněna mosaznými hřeby. Zbraň je zakončena 

mosaznou hlavicí ve tvaru koruny.  

 

 

Obr. 30 Dýka s mečovou hlavicí [1, str.68-69] 

 

 

Terčová dýka 

- Datace - 15. století 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,23 kg 

- Délka - 35 cm 

- Tato dýka má tenké ostří čtvercového průřezu. Záštita i koncovka mají terčový tvar, 

rukojeť je ze dřeva, oblého tvaru, pro lepší uchop. Tato zbraň byla oblíbená zvláště 

mezi vyššími vrstvami. Byla nenápadná a dobře se dala skrýt. Terčová kónická hlavice 

byla skvělá pro zvýšení tlaku bodnutí, za pomoci druhé ruky. Jednalo se o zákeřnou 

zbraň  pro útok ze zálohy, nebo též obranu zdánlivě neozbrojeného cíle. 

 

 

Obr. 31 Terčová dýka [1, str.68-69] 

 

 

Dýka s bublinovou záštitou  

- Datace - asi 1500 

- Původ - Anglie 

- Váha - 0,17 kg 

- Délka - 34,9 cm 
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- Někdy je také eufemisticky nazývána jako „ledvinová dýka“, podle typického tvaru 

záštity. Tento typ dýky se rozšířil po celé Evropě, ale nejoblíbenější se stal v Anglii a 

Nizozemí, kde byla tato zbraň v běžné výbavě většiny bojovníků. [1, str.69] 

 

 

Obr. 32 Dýka s bublinovou záštitou [1, str.68-69] 

 

 

2.9. UMĚLECKÉ NOŽÍŘSTVÍ 

 

V průběhu posledních let lze sledovat, jak ručně vyrobené, zakázkové nože postupně 

mění tvar. Jak z pohledu funkčnosti, tak jejich vzhled jsou přehlídkou vrcholného, řemeslného 

mistrovství. Pomalu zaniká jejich funkčnost a praktičnost. 

 Příklady výrobců: Chantal Gilbertová, narozena v Quebecu, v Kanadě roku 1958. 

Jedná se o široce uznávanou umělkyni, zabývající se výrobou šperků, v 80. letech 20. století. 

V roce 1991 se začíná zajímat o nožířství. V tomto odvětví si vytvořila svůj jedinečný a 

osobitý styl. Její nože jsou velmi zdobné a výjimečné. Oproti nožům pro běžné užívání, mají 

nadčasový vzhled, ergonomické tvarování, skvělé funkční využití, ostrou čepel. Část její 

práce se snaží o jakési třídění (např.: její kolekce Tvorstva má alegorický smysl). Jejím 

záměrem bylo do nožířství dostat typicky ženskou lyričnost. Její výrobky již nejsou jen 

zbraněmi  

a nástroji, ale staly se též dekorativními šperky. Gilbertová za svou práci obdržela mnoho 

grantů a poct, jak na poli klenotnickém, tak nožířském. Její nože do svých sbírek začlenila 

celá spousta celosvětových sběratelů.  

 Při zhotovení rukojeti využila hlavně zlatnické techniky. Při tvorbě záštity tvarovala 

jednotlivé díly z drahých kovů, v dřevěné formě, šperkařskými kladívky. Detaily vybrušovala 

pilníky a jemnými smirky. Jednotlivé díly byly spojeny pájením. Na povrch byly připájeny 

ozdoby z osmnácti karátového zlata a obroučka pro zasazení drahokamů. Oxidací rukojeti 

dosáhla  různých odstínů a kontrastů povrchové struktury. Posledním detailem bylo vsazení 

granátu a bažantího pera. Damašková čepel byla také její vlastní práce. Má složitý ornament a 

podtrhuje vzhled celého díla. (Darom, 2003)  



 26 

V tomto způsobu zpracování, jež spojuje nové dovednosti, v oboru práce s kovem 

neexistují v postatě žádné hranice, které by omezovaly umělce v tvorbě. Tato oblast láká 

spoustu umělců a výrobců, počínaje zlatníky a konče strojaři. Tito talentovaní muži a ženy se 

v dílnách celého světa snaží zkombinovat své umělecké schopnosti a vytvořit unikátní nože. 

Využívají nejnovější techniky a materiály v kombinaci se starými výrobními postupy. Při 

zpracování materiálu kováním, dávají dohromady takové prvky a vzory, jejichž výsledkem 

jsou úžasné damaškové čepele s různými obrazci, a dokonce i mozaikami. Kovářství se 

propracovalo na vysokou úroveň. Bohatě čerpá z moderních metalurgických technologií  

a stává se také mnohem přesnější. „Objevuje se Timakus – velmi lehký a tvárný trvanlivý 

neocelový damašek“, který vzniká skováním titanu různých jakostních tříd, a jemuž lze 

tepelným, nebo anodickým okysličením dodat celou škálu nádherných barev  

a odstínů. [2, str.8]. Toto zboží je pro veřejnost velkým lákadlem a po celém světě je žádáno.  

 

 

Obr. 33 Nuž z kolekce Tvorstva [2, str.102] 
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2.10. DAMASCÉNSKÁ OCEL 

 

Damascénská ocel neboli damašek je materiál, kde se střídají vrstvy nejméně dvou 

různých ocelí, nebo i jiných kovů a tvoří vnitřní strukturu. Vrstvy se nejčastěji kovářsky 

svařují. Po vybroušení a naleptání povrchu, vynikne vnitřní struktura díky odlišným 

vlastnostem ocelí. Výsledkem je kresba, která závisí na postupu výroby. Správným výběrem 

ocelí lze dosáhnout toho, že výsledek spojuje ty nejlepší vlastnosti  použitých kovů.  

 

Historie 

První zmínky o damaškové oceli jsou z první poloviny 1. Tisíciletí, z oblasti Indie. 

Díky svým vlastnostem a pověsti byla napodobována po celém světě. Jednou z možností 

výroby, bylo několikanásobné překládání a svařování. Tento způsob se nazývá svářkový 

damašek. Název je odvozen ze stejnojmenného střediska výroby a obchodu v Sýrii. Dále se 

damašek vyráběl v Indonésii, střední Asii a v arabských zemích. V Evropě byl využíván 

Franky, Vikingy, Sasy a Španěly. V Japonsku pak dosahuje výroba damašku dokonalosti. 

 

 

 

Výroba 

 

Výroba začíná výběrem materiálu a skládáním do takzvaného paketu. Jeden materiál 

by měl být tvrdý, odolný proti opotřebení a druhý velmi houževnatý. Velice často se používají 

nástrojové oceli v kombinaci s konstrukčními. Provizorně se paket na kocích svaří 

elektrickým obloukem a následně pokračuje kovářské svařování, jež spojí všechny vrstvy do 

jednoho kusu.  

Při kovářském svařování se paket nahřeje na teplotu okolo 1300°C, kdy začíná docházet 

k natahování materiálu a následně se kusy skovají dohromady, čímž dojde ke svaření vrstev. 

Lze využít různá tavidla, které zabraňují vzniku okují na povrchu. Důležité je naprosté svaření 

bez kazů, které by narušily výslednou strukturu. Je-li materiál dokonale svařen a vytažen do 

délky, nasekne se a podélně přeloží. Poloviny jsou znovu k sobě svařeny. Tento postup se 

několikrát opakuje. Při každém přeložení se počet vrstev materiálu zdvojnásobí. Nejčastěji 

narazíme na damašek o 100 - 500  vrstvách. 
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Vlastnosti 

 

Mechanické vlastnosti se zvyšují s narůstajícím počtem vrstev až do doby, kdy se 

paket začne chovat jako homogenní blok. Cíleného počtu vrstev je nutné dosáhnout co 

nejméně ohřevy, jelikož při vysokých teplotách dochází k oxidaci, oduhličení a k difůzi 

uhlíku mezi vrstvami což vede k homogenizaci. 

 

Vzory 

 

Vzor se dá ovlivnit směrem broušení. V rovině kolmé na vrstvy, vznikne paralelně, 

lineárně či jinak orientovaný vlasový vzor. Zprohýbáním paketu se objevuje vlnkový vzor. 

Broušením rovnoběžně s vrstvami vznikne náhodný vzor. Skládáním jednotlivých paketů 

vznikají mozaikové vzory. Paket lze také torzírovat, čímž vznikají torzní vzory. Metody lze 

různě kombinovat, což dává nekonečné množství originálních vzorů.  

 

 

Závěrečné dokončovací práce 

 

Aby vynikl vzor, musí být povrch vybroušen a vyleštěn. Poté se leptá leptacím 

roztokem např. HCl nebo FeCl3. Složka s větším obsahem uhlíku se vyleptá do větší hloubky 

než složka s nízkým obsahem. Japonští mečíři používali metodu diferenciálního kalení, kdy 

čepel pokryli nestejnoměrnou vrstvou směsi jílu, písku a prachu z dřevěného uhlí. Ostří 

pokryla jen tenká vrstva a zbytek čepele vrstva silná. Po zakalení je výsledkem tvrdé ostří a 

houževnatá čepel.   
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3. NÁVRH A REALIZACE UMĚLECKÉHO PŘEDMĚTU  
 

3.1. VÝROBA MODELŮ 

 

3.1.1. ORNAMENT 

Nejprve jsem z modelovací hmoty Marsclay - Medium vymodeloval motiv ornamentu.  

Tato hmota je složena z vosků, oleje, plniva a pigmentů. Ornament se skládá ze dvou 

zrcadlově otočených částí, které budou později umístěny na dřevěném pouzdru chránícím 

čepel. Tyto ornamenty jsem zalil do lukoprenu N 1522, určenému k výrobě forem v poměru 

2,5 % tvrdidla na navážené množství lukoprenu N 1522, tím vznikly dvě formy. Do těchto 

forem jsem následně odlil vosk. Z důvodu požadovaného rovného povrchu na negativní straně 

ornamentu, jsem ještě teplý vosk přitlačil na formu předem neseparovaným plexisklem. Pak 

jsem tento celek otočil a sejmul formu. Voskový ornament zůstal přichycen na plexiskle. Poté 

jsem ořezal přebytečné části vosku a sejmul jsem ornament s plexiskla. Díky předchozímu 

naseparování šel tento úkon provést bez poškození výsledného modelu. Tento postup jsem 

zopakoval několikrát, až jsem dosáhl požadovaného počtu dvou, k sobě zrcadlových částí. 

 

 

Obr. 34 Lukoprenová forma a voskový ornament 

 

3.1.2. VÝROBA MODELU POUZDRA PRO ZAFORMOVÁNÍ 

Dalším krokem byla výroba modelu pouzdra, který se opět skládá ze dvou 

zrcadlových částí. Prvním úkolem bylo vymodelování dvou stejných, zrcadlově obrácených 

částí, tomuto účelu jsem opět využil výše uvedenou modelářskou hlínu. Na tyto 

vymodelované části byly vytvořeny sádrové formy s jednou dělící rovinou. Po vyjmutí hlíny, 
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byla forma složena a naseparována vodním sklem v poměru jedna ku třem, a opět vylita 

sádrou. Tyto modely bylo nutno zabrousit do požadovaného tvaru a zbavit se povrchových 

nerovností. Pak přišlo na řadu pokrytí obou modelu tenkou lukoprenovou vrstvou, v předem 

připravené ohrádce. Po zatvrdnutí lukoprenu přišla na řadu výroba sádrového kopyta. Toto 

kopyto slouží jako vyztužení bránící zdeformování formy při nalití pryskyřici. Sádrové 

kopyto muselo být naseparováno několika vrstvami šelaku, aby se při následném odlití 

pryskyřice nepřichytila ke kopytu, a to nebylo zničeno. Takto jednotlivě připravené časti 

formy se složily v jeden celek a byly připraveny k odlití. Pro odlití jsem použil pryskyřici 

Multi Cast 1 s tvrdidlem Härter ISO 2 a jako plnivo, se použil písek Füller B., namíchanou 

v poměru jeden díl pryskyřice, připadající na jeden díl tvrdidla a zirkonový písek, který slouží 

jako plnivo. Připravenou směs jsem nalil do předem přichystané formy. Opět otevřenou formu 

jsem přikryl neseparovaným plexisklem. Hmota tuhla asi 20 minut a po tuto dobu musela být 

zatížena závažím, aby nedošlo k vniknutí vzduchu do výsledného odlitku. Po vytvrdnutí 

pryskyřice následovalo vyjmutí a začištění modelu. Tento postup byl zopakován i s druhým 

sádrovým modelem pouzdra nože. 

 

 

Obr. 35 Lukoprenová forma se sádrovým kopytem na výrobu modelu pouzdra nože 

 

3.1.3. MODEL POUZDRA S ORNAMENTEM 

Připravené voskové ornamenty byly nahřívány v sušičce při teplotě kolem 80 °C, po 

dobu deseti minut. A to z důvodu změknutí ornamentu a lepšího nanesení na jednu ze dvou 

polovin pouzdra nože. Připevnění k modelu pouzdra bylo provedeno vteřinovým lepidlem 

Loctite Super Attak Ultra Plastik, následně byly srovnány úkosy pro dobré vyjmutí z formy 

při zaformování. Postup byl stejný u obou polovin. 
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Obr. 36 Model pouzdra s ornamentem 

 

3.1.4. VÝROBA MODELU RUKOJETI NOŽE 

Prvním krokem bylo vytvoření modelu rukojeti z modelovací hmoty, podle nákresu. 

Dále následovalo odlití jedné lukoprenové poloviny formy a její následné vytvrzení. Po 

vytvrdnutí jedné části a naseparování dotykové plochy separátorem, byla na tuto hotovou část 

nalita další dávka lukoprenu, což vytvořilo druhou část formy. Po jejím vytvrdnutí se obě 

části oddělily díky naseparování bez větších problémů. Do obou forem byl vyřezán vtokový 

zářez pro nalití pryskyřice. Do této formy byla odlita dvousložková pryskyřice a po dobu 

třiceti minut ponechána k zatuhnutí. Pak jsem vyjmutou pryskyřicovou rukojeť zbavil 

vtokové soustavy. Pilníky jsem začistil veškeré nečistoty a nerovnosti. Výsledkem byl hotový 

model rukojeti, připravený k zaformování.  

 

 

Obr. 37 Lukoprenová forma rukojeti nože 
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Obr. 38 Model rukojeti nože 

 

3.2. VÝROBA JÁDRA 

  

3.2.1. VÝROBA JADERNÍKU 

Model jádra byl položen na naseparovené plexisklo a byl ohrazen plastelínou. Do této 

ohrádky s modelem byl nalit lukopren. Horní, otevřená část byla přitlačena opět 

naseparovaným plexisklem a zatížena. Po zatvrdnutí lukoprenu jsem vzniklou formu sundal 

s plexiskel. 

 

Obr. 39 Jaderník 

 

3.2.2. VÝROBA JÁDRA 

Do formy, která byla s jedné strany položena na plexiskle, byla vysypána ST jádrová 

směs - samotvrdnoucí směs s kapalným tvrdidlem. Složení směsi: nový křemenný písek - 

Šajdíkovy Humence Š 35. ŠH (d50 = 0.37 mm) (ostřivo), vodní sklo - Dilab s modulem 2,44 

(pojivo) a estery – diacetin 70% a triacetin 30% (tvrdidlo). Následně byla zatlačena do formy 

druhým plexisklem a ponechána zatvrdnout do druhého dne. Po vyjmutí byla na drsném 

smirkovém papíru vybroušena na požadovaný rozměr a tloušťku. 
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3.3. FORMOVÁNÍ 

 

3.3.1. ZAFORMOVÁNÍ ORNAMENTU  

Pro odlití ornamentu byl po několika nezdařených pokusech s bronzem zvolen hliník. 

Předchozí nezdařené pokusy byly zaviněny tenkou stěnou ornamentu. Zaformováním modelu 

do jednoho podloženého rámu vnikla šněrovačka. Po začištění dělící roviny, byl model 

pouzdra i s ornamentem vystouplý asi cca 7mm nad dělící rovinou. Dále byl na šněrovačku 

nasazen další rám a vše bylo poprášeno likopodiem. A následovalo zasypání prosívanou 

vrstvou organo bentonitové směsi a několika vrstvami upěchované výplňové směsi 

(bentonitová směs s obsahem vody do 5%, tedy metoda formování na syrovo). Poslední 

vrstva byla seříznuta podle hran rámu a vyhlazena lanzetou. Po sejmutí a otočení rámu 

vznikla spodní část formy, ve které zůstal model. Na tento díl formy byl položen horní rám 

formy, který byl zaprášen likopodiem. Horní rám formy byl opatřen licím kůlem. První vrstvu 

tvořila opět organo bentonitová směs a zbytek byl doformován výplňovou směsí. Po seříznutí 

roviny, vytvoření vtokové jamky a odplynění formy byla forma rozebrána, následovalo 

začištění, vyjmutí modelu a nabodaní výfuku, poté následovalo odnesení formy na licí pole, 

kde byla složena. Kov byl do formy nalit při teplotě 680 °C. Po vychladnutí byla vybita. 

Stejný postup byl použit u zrcadlové části modelu. 

 

Obr. 40 Odlitek ornamentu v nevybité formě 

 

3.3.2. ZAFORMOVÁNÍ RUKOJETI POKUS ČÍSLO I. 

První zaformování sloužilo jako zkouška pro zatečení kovu, tvorbu staženin a kvalitu 

povrchu. Při tomto pokusu se do povrchu odlitku dostala formovací směs, došlo 
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k zadrobeninám, proto se přidalo keramické sítko. Dalším problémem bylo rozpadnutí jádra a 

odplavání do odlitku. Toto jádro bylo ovšem lepené vodním sklem a utrhlo se v lepeném 

spoji. 

 

3.3.3. ZAFORMOVÁNÍ RUKOJETI POKUS ČÍSLO II. 

Druhé zaformování rukojeti do bentonitové formy, s využitím organo bentonitu. U této 

formy bylo použito předem připravené jádro z ST směsi. Postup formování byl následovný. 

Do jedné poloviny podloženého rámu, byl na dno uložen model rukojeti, na který byla 

připojená známka kvůli umístění jádra. Pak byl model zasypán několika vrstvami výplňové 

směsi a za pomoci pěchovačky byla každá vrstva upěchována. Poslední vrstva byla seříznuta 

a rám byl otočen. Dále došlo k odstranění přebytečné směsi v okolí modelu. Rovina byla 

vyhlazena tak, aby vyčnívala jen půlka modelu a zůstaly odkryty všechny negativní úkosy. 

Tím vznikla šněrovačku. Na tuto šněrovačku byl umístěn spodní rám, a model i s dělící 

rovinou byl poprášen likopodiem. První vrstva tvořená organo bentonitovou směsí byla na 

model nanesena skrze síto, aby se zamezilo výskytu hrudek. Tato vrstva byla upěchována a 

následně překryta několika dalšími vrstvami tvořenými výplňovou směsí. Po seříznutí a 

otočení rámu vznikla spodní část formy, do které bylo třeba vsadit klínky tak, aby šel s formy 

model vyjmout a nedošlo k poškození zaformované části. Na tuto spodní část byl usazen 

horní díl rámu. Dále došlo k umístění kolíků do otvorů, a zamknutí formy. Vedle konce 

modelu rukojeti byl vložen model sítka, tak aby po vyjmutí ze zaformovaného rámu vznikla 

dutina pro keramické sítko. Dále byla dělící rovina a vše co ji tvořilo zasypána likopodiem. 

Na vrchol sítka byl umístěn licí kůl. První vrstva byla opět z přesívané organo bentonitové 

směsi, a stejně jako u předchozí spodní části formy byl zbytek doformován výplňovou směsí.  

Konečná upěchovaná vrstva byla seříznuta podle okrajů rámu a vyhlazena lanzetou. Kolem 

licího kůlu byla vyříznuta licí jamka a vyhlazena. Jednalo se o licí jamku pro bronz, která 

měla trychtýřovitý tvar. Nad modelem byla jehlou napíchána řada otvorů sloužící pro 

odplynění formy. Oba rámy byly od sebe odděleny a následovalo vyříznutí vtokového 

kanálku, nacházejícího se mezi koncem modelu a sítkem ve spodním rámu. Model sítka byl 

vyjmut, a všechny hrany byly zahlazeny, aby nedošlo k utržení a zanesení směsi do odlitku. 

Klínky byly opatrně vyjmuty a po nich i model. Na přední části zaformovaného modelu byl 

opatrně, několika bodci, různého průměru, vytvořen výfuk. Klínky byly vráceny opatrně na 
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místo a přichyceny. Předem zhotovené jádro bylo natřeno lihovým nátěrem a zapáleno. 

Následně byla forma odnesena na licí pole. Do spodního rámu bylo vloženo připravené jádro 

a keramické sítko, forma byla složena a zatížena. Do formy byl nalit bronz o teplotě 1360 °C 

a do druhého dne byla ponechána vychladnout. Po vybití bylo zřejmé, že odlitek nevyšel 

z důvodu utržení jádra a odplavání do středu odlitku. Důvodem byla chybějící výztuha jádra. 

 

3.3.4. ZAFORMOVÁNÍ RUKOJETI POKUS ČÍSLO III. 

K zaformování modelu byla opět použita šněrovačka. Ale z důvodu nezdařené dutiny 

na trn nože, byl k modelu rukojeti připojen i model čepele vyřezaný s plexiskla. Záměrem 

bylo zalití čepele přímo do roztaveného bronzu. Na šněrovačku byl přiložen horní rám a 

zaformován. Tak vznikla spodní část formy. Do první vrstvy, tvořené organo bentonitovou 

směsí byly vybrány prohlubně na klínky, v místech negativních úkosů na modelu. Vytvořené 

klínky byly vloženy na místa prohlubní. Na spodní zaformovaný rám byla přiložena vrchní 

část rámu. Za model rukojeti byl vložen model keramického sítka a vše poprášeno 

likopodiem. Do zaformovaného licího rámu byla vyřezána licí jamka a nabodány otvory pro 

odplynění formy. Po rozložení zaformovaných rámu zůstal model a klínky ve spodní části 

formy. Model sítka zůstal ve vrchní části formy, opatrně byl rozklepán a za pomoci vrutu 

vyjmut. Ostré hrany u jeho základny byly pečlivě zahlazeny lanzetou. Další postup byl stejný 

jako u předchozí formy. Ve výsledku se čepel úspěšně zalila do roztaveného kovu a nedošlo 

ke staženinám. Odlitek byl po vtlučení z formy na první pohled odlit bez velkých vad.  

 

 

3.4. ZÁVĚREČNÉ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 

3.4.1. DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ORNAMENTU POUZDRA NOŽE 

Ornament musel být obroušen o přidanou tloušťku materiálu asi 5 mm, a to na pásové 

brusce. Následně byly do všech vnitřních mezer mezi pruhy ornamentu navrtány dírky, 

vrtákem o průměru 3mm, pro provlečení jemných plátků lupénkové pilky. Tyto vnitřní 

mezery i okolní přebytečný materiál, byl odřezán lupénkovou pilkou a pečlivě zapilován 

jehlovými pilníky.  
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Obr. 41 Odlitý ornament s vtokovou soustavou 

 

 

3.4.2. DOKONČOVACÍ PRÁCE NA RUKOJETI A ČEPELI NOŽE 

 Odlitek rukojeti byl zbaven vtokové soustavy a výfuku. Všechny přebytečné části byly 

odbroušeny pilníky a povrch byl vyhlazen. Pak následovalo opískování povrchu rukojeti, 

z důvodu zahlazení stop po broušení a pilování. Povrch byl následně vyleštěn jemný 

ocelovým kartáčem. Čepel nože byla naleptána roztokem hydroxidu železitého, aby došlo 

k vystoupení kresby damašku, ze kterého byla zhotovena. 

 

 

Obr. 42 Odlitek rukojeti s vtokovou soustavou 
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3.4.3. VSAZENÍ ORNAMENTU DO DŘEVĚNÉ POCHVY 

Na desku, ohoblovanou na požadovanou šířku, byl obkreslen tvar pouzdra a vyřezán ve dvou 

stejných kusech na pásové pile. Z vnitřních stran byly obě poloviny vydlabány a po složení 

vznikla dutina pro ostří nože. Následně byly zbroušeny hrany. Přiložený ornament byl 

obkreslen na vnější strany pouzdra a za pomoci různých typů dlát vydlabán a zapuštěn do 

dřeva. Uchycení bylo zajištěno přilepením. Vzniklé mezery mezi ornamentem a dřevem byly 

zatmeleny a obroušeny. Obě poloviny k sobě byly přilepeny a po vytvrdnutí lepidla opět 

obroušeny. Takto vzniklé pouzdro bylo namořeno mořidlem na požadovanou barvu. 
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4. ZÁVĚR 
Výsledkem této práce je stručný přehled vývoje nožů a nožířství od pravěku až do dnešní 

doby. Dále také stručné shrnutí tvorby damascénské oceli. Vyhotovením této dekorativní 

zbraně jsem rozvinul jak své vědomosti, tak své praktické dovednosti. Tento předmět je 

možné využít jako dekoraci v interiéru. K využití jako pracovního nástroje není příliš v hodný 

z důvodu velké váhy. 
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