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Stovky vrstev v kapse
Nože s čepelí z damaškové oceli lákají jedinečným vzhledem i výbornými 
mechanickými vlastnostmi. Společně se špičkovými domácími nožíři 
jsme se podívali na technologii jejich výroby i výhody a nevýhody při 
každodenním používání

Z a damašek se obvykle považuje 
materiál, který sestává ze stří-
dajících se vrstev nejméně dvou 
různých druhů oceli, popřípadě 

oceli a jiného kovu. Má nehomogenní, ale 
více či méně pravidelnou vnitřní struktu-
ru. Přesto jde o materiál kompaktní, pro-
tože všechny vrstvy jsou navzájem pevně 
spojeny – nejčastěji metodou takzvaného 
kovářského svařování. 

IndIcké kořeny 
Původ damaškové oceli sahá na začátek 
prvního tisíciletí před naším letopoč-
tem, kdy se její výrobou začali zabývat 
kováři v  Indii a  na Srí Lance. Ačkoliv 

dnes vnímáme damašek jako exkluziv-
ní materiál, vznikl vlastně z nouze. Ani 
zruční řemeslníci totiž ještě neumě-
li ocel zpracovávat v  dostatečné kvali-
tě – šlo ostatně o  ranou dobu železnou 
a metody výroby nástrojů z převratného 
materiálu byly teprve v plenkách. 

Ve snaze získat čepele s  ideálními 
vlastnostmi kováři kombinovali dva 
typy oceli, z  nichž se první vyznačoval 
malým obsahem uhlíku. Mohl se tedy 
pochlubit houževnatostí, jenže kvůli níz-
ké tvrdosti nedokázal držet ostří. Druhá 
ocel naopak měla uhlíku více, takže po 
zakalení vykazovala požadovanou tvr-
dost. Tímto způsobem dostali starověcí 
výrobci z obou kovů maximum a  takto 

vzniklé meče bojovníkům poskytovaly 
ideální poměr tvrdosti a pružnosti. 

O  původních metodách takové vý-
roby víme jen málo. Jisté je, že se zbra-
ně dělaly z  jednoho kusu, tedy zřejmě 
technologií podobnou takzvanému li-
tému damašku. Nešlo o  svařování, ale 
o krystalizaci ze směsi měkkého železa, 
okují (okysličených plátků kovu), gra-
fitu a  dalších přísad, které kovář žha-
vil v hermeticky uzavřeném tyglíku při 
teplotách asi 1  200 °C. Výsledek předčil 
očekávání, a tak se ho indičtí řemeslní-
ci pokoušeli napodobovat i  zjednodu-
šovat pro rychlejší výrobu zbraní. Jako 
nejschůdnější metoda se nakonec uká-
zalo několikanásobné překládání a sva-
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řování materiálu: Počet vrstev narůstal 
až do okamžiku, kdy ocel dosáhla po-
žadovaných vlastností. Tento svářkový, 
ve skutečnosti ale nepravý damašek se 
brzy uchytil a  dnes si pod pojmem „da-
mašková“ či „damascénská ocel“ nejčas-
těji představíme právě jej.

návraT na výsluní 
K  rozvoji svářkové technologie přispěl 
mimo jiné fakt, že původní způsob výro-
by oceli byl poměrně náročný. V tehdej-
ších pecích nešlo dosáhnout teploty, při 
které železo přechází do tekutého stavu, 
a  výsledkem tavení bývala neforemná 
železná hrouda s nerovnoměrným podí-
lem uhlíku. Aby se takový polotovar dal 
vůbec použít, museli ho řemeslníci opa-
kovaně překovávat, vytahovat a opětov-
ně svařovat do silnějšího kusu. 

Nejkvalitnější ocel byla navíc velmi 
drahá. Zbrojíři proto navařovali tvrdé 
ostří na levnější, houževnatější a  snáze 
opracovatelné jádro z měkké oceli. A od 
těchto metod zbýval jen krůček ke svář-
kovému damašku. Jak jeho obliba rostla, 
šířil se do dalších středisek výroby, do 
dnešního Turecka či Sýrie. Podle jejího 
hlavního města pak unikátní materiál 
také dostal svůj název. S kupci se damaš-
kové výrobky dostaly až do Evropy, kde 

si tuto technologii v  raném středověku 
osvojili franští, vikinští a posléze i  špa-
nělští nebo němečtí mečíři. 

Největšího rozvoje dosáhla produk-
ce damašku v  Japonsku, kde sloužil při 
vzniku vysoce kvalitních samurajských 
mečů. V domovské Asii se damascénská 
ocel nikdy nepřestala vyrábět a v někte-
rých lokalitách se její tradice může po-
chlubit tisíciletou historií. Zato v Evropě 
začal být damašek kolem 11. století po-

važován za výrobně příliš náročný a ne-
hospodárný, takže jeho produkce rychle 
upadala. Navíc došlo k  takovému po-
kroku metalurgie, že kvalitní čepele už 
mohly vznikat i  bez vrstvení. Jistou re-
nesanci damascénská ocel zaznamenala 
až po rozšíření palných zbraní. Hlavně 
z tohoto materiálu (vyráběné navíjením 
ocelového pásku na trn a  následným 
svařováním) totiž měly lepší vlastnosti 
než ty svařené jen z měkké oceli. 

Nože z damascénské oceli se mohou stát 
jak módním doplňkem, tak parťákem do 
nepohody

Počet vrstev narůstá až do 
okamžiku, kdy ocel dosáhne 

požadovaných vlastností
Japonské damaškové nože se dodnes řadí k těm 
nejkvalitnějším. Kanetsune Yoroi má 16cm čepel 
s tvrdostí 62 HRC, dubovou rukojeť a magnoliové 
pouzdro. Exkluzivní kousek z tradičního nožířského 
města Seki vyjde na 4 830 Kč (www.kapesni-noze.cz)

Detail pro fajnšmekry: nerezová martenziticko-austenitická damašková ocel se středem 
z práškové oceli Elmax (přináší jemnější strukturu zrna a lepší distribuci legujících prvků) 
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Na starém kontinentu kouzlo da-
mascénské oceli znovu objevili až ve 
druhé polovině 20. století nožíři, kteří 
v ní získali ideální materiál pro výrobu 
kvalitních sběratelských kousků. Po-
ptávka stoupala a  s  rostoucím počtem 
ukutých nožů vytvářeli výrobci nové – 
a hlavně znovuobjevovali staré – řeme-
slné postupy. 

aTrakTIvní vzory 
Také v  Česku pracují desítky nožíř-
ských mistrů, z nichž se mnozí alespoň 
zčásti věnují právě nožům z  damascén-
ské oceli. Někteří se k  lásce k damašku 
propracují postupně, jiní mají jasno od 
začátku. Jaroslav Novotný z Golčova Je-
níkova vzpomíná: „První nůž jsem si vy
robil v mládí. Potřeboval jsem ho na vandr 

a železa bylo v mém okolí vždycky dost, pro
tože několik generací předků se kovářstvím 
živilo. Už tehdy jsem měl v hlavě nápad ko
vat damašky a nosil ho pak v ní snad deset 
let. Jednoho dne jsem se do nich pust il a po
kračuju dodnes.“ 

Damascénské nože pozná na prv-
ní pohled i  laik, a  to podle osobitého 
vzhledu čepele. Kresba vzdáleně připo-
mínající strukturu dřeva může být po-
dle technik použitých při výrobě velmi 
rozmanitá. Zároveň platí, že každý da-

maškový nůž je unikát – i  dva kousky 
vytvářené navlas stejným postupem se 
v kresbě budou alespoň mírně lišit. 

Je trochu paradoxní, že původně 
byl atraktivní vzor jen vedlejším efek-
tem při výrobě usilující o co nejlepší če-
pel, zatímco dnes tvoří estetická stránka 
hlavní důvod obliby damašků. Neopako-
vatelný kousek dokáže podtrhnout osob-
nost majitele a  vyjádřit jeho touhu po 
jedinečnosti. Jaroslav Brixi, jehož dílna 
se nachází v Mohelnici, říká: „Pokud ne
chcete nůž sériově vyrobený v t isících kusů, 
je ručně kovaný damaškový kousek správ
nou volbou. Profesionál by měl takový nůž 

vrstvy s vyšším obsahem uhlíku zůstávají 
matné, zatímco vystouplé nízkouhlíkové oceli 

získají kovový lesk

Pákistánští kováři většinou vytvářejí čepele s velmi kontrastní kresbou, avšak o něco 
horšími mechanickými vlastnostmi

Nožíř Milan Pokorný pracuje s damaškem 
čepele a materiálem střenky tak, 
aby na sebe jejich vzory navazovaly 
(www.pokornyknives.com)
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dokázat zhotovit podle přání zákazníka.“ 
Sám se snaží damašky kovat zejména 
v retro stylu, tedy s klasickým vzhledem. 

vrsTva Po vrsTvě 
Zmíněný posun ve vnímání damašku 
zmiňuje i nožíř Václav Vluka z Petrovic 
u Karviné: „Oceli užívané při tvorbě čepelí 
jsou dnes už samy o sobě dostatečně kvalit
ní a mohly by bez potíží fungovat samostat
ně. Tu damascénskou tedy beru hlavně jako 
materiál, který lahodí oku nožíře i  klien
ta. Práce s ní mě baví a v drt ivé většině si ji 
také sám vyrábím. Považuji to za přidanou 
hodnotu k výslednému noži.“ 

Obecně se dnes pro výrobu damašku 
používají zejména uhlíkové oceli, kte-
ré se dají kovářsky svařovat. Sáhnout 
lze i po některých nízkolegovaných ma-
teriálech, ale jejich zpracování už bývá 
náročnější. Jeden kov by měl být tvr-
dý, tedy s  dobrou řezivostí a  odolností 
proti opotřebení, druhý nadprůměrně 
houževnatý. Můžete se setkat kupříkla-
du s kombinací oceli 19 191 (1 % uhlíku) 
a materiálu třídy 11 nebo 12. Další oblíbe-
ná varianta spojuje nástrojovou uhlíko-
vou ocel 19 312 a pružinovou ocel 13 180, 
někteří výrobci pak nedají dopustit na 
staré nářadí: pilníky, pilové listy, řetězy 
motorových pil a podobně. 

Výroba damaškové oceli začíná po-
skládáním materiálu do takzvaného 
paketu. Ten nejjednodušší sestává ze 
dvou tyčí z  různých ocelí, přiložených 
k  sobě dlouhými stranami a  provizor-
ně spojených, aby se paket při ohřívá-

ní nerozpadl. To zajišťují očka z  drátu 
nebo kovové svorky, někdy též svaře-
ní elektrickým obloukem na obou kon-
cích. Nyní může nožíř k paketu přivařit 
železnou tyč, jež poslouží jako držadlo. 
Následným kováním se paket svaří do 
jednoho kusu, který nožíř vytáhne do 
délky. Výslednou tyč uprostřed nasek-
ne, vzniklé poloviny přiloží k sobě a opět 
svaří. Tento postup se opakuje, dokud 
není mistr spokojen. Při každém přelo-
žení a svaření se počet vrstev zdvojnáso-
bí, nejčastěji jich damašková čepel mívá 
100 až 500. Nejdražší kousky z  takzva-
ného mikrodamašku se ovšem mohou 
pochlubit i  desítkami či stovkami tisíc 
vrstev, takže strukturu těch nejjemněj-
ších už okem ani nepostřehnete.  

není kresba jako kresba 
Čepel vzniká z  hotového damašku dvě-
ma způsoby. První spočívá v  dokování 
do konečného tvaru, díky němuž zbude 
nožíři jen minimální odpad, avšak při 
výrazné změně tvaru může dojít k  po-
rušení zamýšleného vzoru. Proto se 
tato metoda hodí spíše u  jednodušších 
kreseb. Druhý postup spočívá v  odebí-
rání materiálu broušením, řezáním, se-
káním, vrtáním nebo frézováním. Zde 
nožíř přijde o  větší množství cenného 
materiálu, avšak má jistotu zachování 
vzoru. 

Po dosažení kýženého tvaru čepe-
le přichází na řadu zdobení neboli pře-
broušení a  vyleštění povrchu. Čím více 
vrstev damašek má, tím jemněji si mistr 

musí počínat. Nakonec se budoucí nůž 
ponoří do leptacího roztoku – obvykle 
kyseliny chlorovodíkové nebo chloridu 
železitého. Základní vzor se objeví už po 
pár minutách, s delším působením che-
mikálie se stane plastičtějším. Koneč-
ná úprava spočívá v přeleštění jemným 
smirkovým plátnem či pastou. Obecně 

Zavírací EDC nůž Automat Kalashnikov 74 od Bökeru je velmi lehký a dobře se drží 

Šelma 
z mikuláŠovic
Z českých podniků najdeme damaškový 
nůž možná trochu překvapivě v nabíd
ce Mikovu. Slavný vystřelovák Predator 
vzniká v nepřeberném množství materiá
lových i barevných kombi
nací. Nejluxusnější z nich se 
jmenuje Jaguar a může se 
pochlubit právě 95mm čepe
lí z damaškové oceli PMC27 
o tvrdosti 58–62 HRC. Z té
hož ušlechtilého materiá
lu vyrábějí v Mikulášovicích 
i kování a zajišťovací pojist
ku, střenky vznikají z exo
tického dřeva. 

Zmíněný typ damašku 
kombinuje dva materiály. 
Houževnatá ocel 12C27 ob
sahuje 0,6 % uhlíku a čas
to se s ní setkáte u finských 
či norských nožů. U Jagua
ru tvoří matnou část vzo
ru. Nerezová RWL 34 patří 
mezi martenzitické materiá
ly (martenzit je přesycený 
tuhý roztok uhlíku v žele
ze), z nichž vykazuje nejvyšší 
odolnost vůči lámání. Obsa
huje také křemík, mangan, 
chrom, molybden či vanad 
a sestává z ní lesklá slož
ka kresby. Milovníci automa
tů si Jaguar pořizují nejen pro 
vysokou řezivost, ale přede
vším jako exkluzivní doplněk 
odkazující na tradiční českou 
produkci. Nůž se dodává v lu
xusním koženém pouzdru. 
Mikov Jaguar
Cena: 14 455 Kč 
www.kapesni-noze.cz

Vystřelovací Jaguar patří mezi 
nejluxusnější nože tuzemské značky Mikov
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platí, že vrstvy s  vyšším obsahem uhlí-
ku zůstávají matné, zatímco vystouplé 
nízkouhlíkové oceli získají kovový lesk. 
U  nejdražších kousků může výrobce 
sáhnout i  k  dalším zdobicím metodám, 
od chemického barvení vrstev přes stří-
bření a zlacení až po rytí. 

Někteří nožíři neusilují o vznik kres-
by typické právě pro jejich výrobky, jiní 
si vytvářejí ustálenější vzory, jež se stá-
vají jakousi formou autorského podpisu. 
Do první skupiny se řadí třeba Václav 
Vluka: „Kouzlo ruční výroby damašku vi
dím právě v  tom, že nikdy nebudete mít 
stejnou kresbu. Samozřejmě se při dodrže
ní týchž technologických postupů dá docí
lit podobných vzorů. Ale pokud nepoužíváte 
třeba lisovací matrice, vždy vznikne origi
nál.“ To Jaroslav Novotný ková vlastní 
vzory a považuje je za svou vizitku: „Mu
sím ovšem říct, že ačkoliv mívám čepel vy
myšlenou dopředu, výsledek někdy přece 
jen trochu překvapí. A  to je na téhle práci 
úžasné.“  

Pevné I Pružné 
Možná nejdůležitější designový krok 
spočívá ve sladění vzhledu ostří se zbyt-
kem výrobku. Liberecký nožíř Milan 
Pokorný doplňuje: „Při výrobě zavíráků 
se snažím zharmonizovat kresbu materiá
lu na rukojet i – třeba mamutího klu – se 
strukturou damaškové oceli, aby na sebe 
navazovaly. Používám tedy různé vzory, 
které si mohu přizpůsobovat dle potřeby. 
Nejraději mám nerezový damašek se stře

dem z práškové oceli, jenž ideálně kombinu
je estet iku a řezné vlastnost i.“ 

Přes dominantní vizuální dojem 
mívá damašek i  vynikající mechanic-
ké parametry. Při správném výběru oce-
lí a způsobu jejich zpracování spojuje to 
nejlepší ze všech použitých složek. Nej-
častější kombinace jedné tvrdé vysoko-
uhlíkové oceli a  jedné houževnaté oceli 
nízkouhlíkové přináší materiál odolný 
proti přelomení (díky měkké složce) 
s nízkou mírou opotřebení (jako složka 
tvrdá). Navíc mu vnitřní struktura dodá 
torzní, ohybovou i  rázovou houževna-
tost vyšší než u měkké oceli, zatímco ře-
zivost bude dokonce větší než u tvrdého 
kovu. Jaroslav Brixi tyto parametry na-
zývá živostí nože, který je pak celkově 
odolnější vůči krutu, páčení i  zlomení. 
Podle Jaroslava Novotného damaškový 
nůž díky struktuře ostří (mikropilce) do-
káže řezat i v tupém stavu.

Zapomenout ale nesmíme ani na ne-
výhody. K  nim se primárně řadí vyšší 
cena, jež u ručně dělaných zakázkových 
kousků málokdy klesne pod 5 000 Kč 
a  u  nejluxusnějších provedení se vyšpl-
há i  na desetinásobek. Za tyto peníze 
nicméně získáte unikát, který se může 
proměnit v  každodenního společníka 
i  „rodinné stříbro“. Z  funkčních neřestí 
se zmiňuje nižší odolnost damašků z uh-
líkových ocelí vůči korozi, která hrozí 
zejména ve vnitřních mechanismech za-
víracích nožů. Zabránit vzniku „lišky“ je 
naštěstí velmi jednoduché (viz Pozor na 
korozi i kvalitu). 

Profesionální nožíři plní i velmi netradiční přání zájemců o damascénské kousky 
(nůž s rukojetí ve tvaru ženy od Jaroslava Brixiho, www.brixi-knifemaker.cz)

kráSný 
i praktický
Damaškové nože se těší obrovskému zá
jmu sběratelů – zejména u malosériových 
kousků od renomovaných výrobců. Vstříc 
této poptávce jde i společnost Victorinox, 
která proslula multifunkčními armádními 
„švýcaráky“. Každý rok některý ze svých 
modelů připraví též v limitované edici Da
mast a po těchto unikátech se vždy jen 
zapráší. Kupříkladu typ Deluxe Tinker 
z roku 2018 má střenky ze švest
kového dřeva a hlavní čepel 
z damaškové oceli DS93X 
o 333 kovaných vrstvách, 
nicméně sehnat ho je už 
prakticky nemožné. Po
kud budete mít štěstí, 
narazíte na několik po
sledních kusů loňské 
„limitky“ v podobě vi
nařského nože Wine 
Master Damast. Vic
torinox si zakládá na 
tom, že jeho damaško
vé nože jsou nejen vi
zuálně atraktivní, ale 
i praktické. Dubové 
střenky mají svým od
stínem evokovat sudy, 
v nichž lahodný mok 
vzniká, stříbrné logo 
po stisknutí funguje 
jako vypouštěcí pojist
ka hlavní čepele. Extra 
dlouhá vývrtka zabra
ňuje roztržení korku, ot
vírák s dvoukrokovou 
pákou usnadňuje vytaže
ní špuntu z hrdla lahve. In
tegrovaný malý zavírák 
má čepel posetou vlnkami 
pro účinné seřezání hliníko
vých krytů korku. „Vinařský 
mistr“ vznikl v 6 000 exem
plářích, z nichž každý má své 
vlastní číslo. 
Victorinox Wine Master 
Damast Limited Edition 2019
Cena: 10 550 Kč 
www.kapesni-noze.cz

Vinařský damaškový speciál od 
Victorinoxu vznikl v pouhých 
6 000 kusech
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Pro sběraTele 
I méně movITé 
Zakázkoví nožíři nejčastěji z  damaš-
ku vyrábějí lovecké nože s  pevnou če-
pelí, případně větší zdobené zavíráky. 
Atraktivitu kousků s  vrstvenou čepe-
lí si ovšem v  posledních letech uvědo-
mují i  velcí výrobci, kteří do nabídky 
zařazují obě zmíněné kategorie. A  při-
dávají k  nim také damaškové EDC za-
víráky subtilnějších rozměrů. Obvykle 
přitom cílí na dvě skupiny zákazníků. 
Tou první jsou fajnšmekři toužící po 
malosériových kouscích své oblíbené 
značky. Takové nože mívají vysoký po-
díl ruční práce a  málokdo jejich čepel 
někdy skutečně vyzkouší – jedná se spí-
še o investiční a sběratelskou záležitost. 
Druhou skupinu naopak tvoří lidé, kteří 
na zakázkové kousky nemají rozpočet.

Velkosériové damascénské zavíráky 
pro každodenní nošení se běžně dají se-

hnat pod 3 000 Kč, přitom se stále jedná 
o  atraktivní modely s  vysokou užitnou 
hodnotou. Oblibě se těší třeba výrobky 
německé firmy Böker, z nichž mohu dle 
vlastní zkušenosti doporučit kupříkla-
du model Automat Kalashnikov Damast 
74 z  prémiové řady Plus. Čepel o  délce 
8,5 cm sestává ze 192 vrstev, bočním tla-
čítkem lze nůž otevřít jednou rukou. Na 
hřbetě černé hliníkové rukojeti s proti-
skluzovou strukturou nechybí šoupátko 
pojistky, díky klipu můžete „édécéčko“ 
zavěsit na lem kapsy. Kompaktní nůž 
o váze pouhých 106 g se dodává v pěkné 
krabičce s  tvarem upomínajícím na zá-
sobník legendární ruské útočné pušky 
a  vyjde na 2 800 Kč. Ještě o  něco ceno-
vě dostupnější jsou damaškové zavíráky 

značky Magnum, která pod Böker spadá. 
K dobrému poměru ceny a výkonu napo-
máhá zámořská výroba, zatímco kon-
cept a design stále pochází ze Solingenu. 

Nepřeberná nabídka velikostí, vzo-
rů, kombinací materiálů i cenových hla-
din tedy umožňuje volbu damaškového 
nože doslova každému. Při výběru ale 
nezapomeňte na dvě hlavní kritéria: 
K  čemu hodláte nový kousek skutečně 
používat a zda se konkrétní model hodí 
právě k vaší osobnosti. 

pozor na 
korozi i kvalitu
Damašek z uhlíkatých ocelí vyžadu
je alespoň trochu základní péče, aby 
se na krásné čepeli záhy neobjevi
ly stopy koroze. Přinejmenším byste 
ji měli po použití vždy otřít a nedávat 
do pouzdra ve vlhkém stavu. Jaroslav 
Novotný doporučuje nůž po ukončení 
práce také namazat, k čemuž s úsmě
vem říká: „Nejlepší je na závěr nakrájet 
kousek salámu.“ K dispozici jsou samo
zřejmě i damašky z korozivzdorných 
ocelí, kdy čepel až na občasné pře
broušení ostří nepotřebuje žádnou zá
sadní údržbu. Při běžném pravidelném 
užívání si damaškový nůž zachovává 
původní mechanické vlastnosti, ovšem 
kresba může časem trochu vybled
nout a ztratit něco ze svého kontras
tu. Jde jen o kosmetickou vadu a nožíř 
navíc dokáže originální vzhled hravě 
obnovit. Větší potíže mohou nastat, 
když dodavatel samotné damaškové 
oceli nedodrží výrobní postup. Nožíři 
upozorňují, že na trhu se objevují da
mašky, které jsou již z výroby takzva
ně „vypálené“, případně mají výrazně 
zhrublou krystalickou strukturu. Při 
užití takového materiálu dostane zá
kazník nůž, který nedosahuje dekla
rovaných vlastností a může mít mimo 
jiné tendenci k vylamování ostří.Zakázkoví výrobci tvoří z damašku především velké lovecké nože s pevnou čepelí (zde 

kousek od Jaroslava Novotného, www.noze-novotny.cz)

Damaškový nůž vyjadřuje jedinečnost svého majitele – 
zde třeba i monogramem (Václav Vluka, www.vluka.cz)

k nevýhodám damašků 
z uhlíkových ocelí patří 

například nižší odolnost 
vůči korozi


