
Vandrování znovu
Jedním z úkolÛ v plánu ãinnosti na rok 2010 byly i Vandrovní

kníÏky. Bûhem roku jsme shromaÏìovali informace o tom jak to
bylo v minulosti i vedli bohaté diskuze jak by mûly fungovat.
V tomto ãísle vám pfiiná‰íme prÛfiez názorÛ z tûchto diskuzí, jeden
archivní ãlánek o vandrování i ucelen˘ návrh k va‰im pfiipomín-
kám v jaké podobû to chceme znovu spustit. Návrh doplnûn˘ tfie-
ba i o va‰e pfiipomínky chceme pfiedloÏit ke schválení uÏ na leto‰ní
valné hromadû. Va‰e pfiipomínky tedy oãekáváme do 4. 3. 2011
na adresu nebo e-mail na‰eho spoleãenstva.
Co si v dnešní době jako vandrování představit?
Napfi. v Nûmecku v omezené mífie fiemeslné vandrování existuje

dodnes. Pravidlem je i to, Ïe pokud vandrovník zrovna neonemoc-
ní, musí se dopravovat jen pû‰ky nebo autustopem.
Vandrování fiemeslníkÛ ale bylo také získávání nov˘ch zku‰e-

ností na rÛzn˘ch pracovi‰tích. KaÏd˘ dûlá nûjak˘ úkon, ãi pra-
covní operaci po svém. AÏ potom co nûkdo zkusí nûkolik rÛzn˘ch
postupÛ si sám mÛÏe udûlat názor na to, kter˘ je nejvíce vyho-
vující. Ve v‰ech pfiípadech jde o získávání nov˘ch znalostí, zku-
‰eností a pouÏívání rÛzn˘ch technologií v praxi. Jeho my‰lenkou
bylo také celoÏivotní vzdûlávání fiemeslníka, které nemá ustávat
a má i mistrÛm pfiipomínat jak je dÛleÏité pfiedávání vûdomostí
dal‰ím generacím. Nemusíme se tedy omezovat jen na párleté
„vandrování“ tovary‰Û po ‰kole. Vandrovní kníÏky mohou slouÏit
i star‰ím jako profesní historie, nebo pfiipomínka jak˘ch akcí se
v kterém roce úãastnili.

Proč Profesní (vandrovní, či pracovní) knížky a proč by
měla být i internetová část tohoto projektu.
Vûci se mají dûlat jednodu‰e a ne sloÏitû a oklikou.
Pro kohokoliv je snadnûj‰í napsat do ti‰tûného not˘sku jako

potvrzení o praxi: „Byl u mnû na zku‰enou od–do, razítko, podpis,
popfi. poznámka.“
Pro mladé je snaÏ‰í kliknout na bookmark a vyÈukat nûco do

kolonek na netu. Pro star‰í zas napsat fiádek propiskou a pfiidat
k tomu razítko.
Ale co bez nûjakého seznamu zájemcÛ a dílen? Vandr ode dve-

fií ke dvefiím, zaklepat a zeptat se „Vzali byste mû jako tovary‰e?“
by moÏná taky fungoval. Ale v dne‰ních dobû internetu?
Kde jde v‰echno najít nebo poslat „HNED“? 1
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• Pozvánky na letošní akce

• Příloha: Kalendář
kovářských akcí 2011

• Seriál na pokračování:
Buchary

neprodejné – zdarma pro členy

Valná hromada
Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků
a kovářů–podkovářů Čech, Moravy a Slezska

se koná v sobotu dne 5. 3. 2011
v jedineãn˘ch prostorách

Technického muzea v Brnû,
PurkyÀova 105a, Brno
(GPS 49.228399,16.582006).

Začátek valné hromady je v 9 hodin,
prezence účastníků od 8:30.

Program a více infomací najdete na pfiiloÏené pozvánce.

Výzva
všem
členům

e-mail
– napi‰te nám ho!
Nezůstaňte mimo!
Nepropásnûte uÏ pozvánku ãi jinou dÛleÏitou zprávu z oboru

o nûãem co bude uÏ za pár t˘dnÛ nebo dnÛ. Pokud e-mail adre-
su pfiímo na sebe nemáte nevadí ani, kdyÏ to bude e-mail na nû-
koho z blízk˘ch, dûtí, rodiãÛ nebo vnouãat.
Napi‰te nám na info@kovari.org e-mailovou adresu na kte-

rou vám mÛÏeme napsat. Budeme vám na ni posílat nejak-
tuálnûj‰í pozvánky i oznámení témûfi hned, jak se k nám
dostanou.
Nemusíte uÏ pak ãekat, aÏ se za nûkolik mûsícÛ ve Vûstníku

doãtete, jaké to tam bylo nebo co se dûlo. E-mailem se mÛÏete
i o vûcech na poslední chvíli dozvûdet vãas a b˘t u toho pfiímo.

e-mail - nestojí peníze!
E-mail je po‰ta z poãítaãe pfies internet, která je podobnû

spolehlivá jako obyãejn˘ dopis po‰tou, ale neplatí se za ni
a na poãítaã pfiíjemce mÛÏe pfiijít za pár okamÏikÛ.

I kdyÏ se necítíte na to s poãítaãem
pracovat, zjistûte si adresu e-mailu
na nûkoho z potomkÛ ãi blízk˘ch.
Nemusíte si na to kupovat poãítaã. Není potfieba, abyste

s ním umûli pracovat. KvÛli e-mailu si ani není potfieba ku-
povat novûj‰í poãítaã.
AÏ nûjaká zpráva pro Vás na e-mail pfiijde, staãí aby vám ten,

komu to pfii‰lo zavolal nebo pfii‰el za vámi, Ïe vám pí‰ou to a to.
Ani to nemusí tisknout na tiskárnû.
I kdyÏ na‰im nejmlad‰ím ãlenÛm mÛÏe pfiipadat na‰e v˘zva po-

divná, je to jen proto, Ïe uÏ vyrostli v dobû, kdy jsou poãítaãe, in-
ternet a e-maily v‰ude kolem nich, a proto jim pfiipadají
samozfiejmé.
–– T. BlaÏíãek

@
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Nejde o nové technologie, ale o nezapomínání těch starých.
Podobnû jako je tûÏké dne‰ní uãedníky pfiesvûdãit, Ïe práce s pil-

níkem je základ a donutit je nesáhnout vÏdy po rozbru‰ovaãce.
Zrovna tak jsou spousty nov˘ch technologií o kter˘ch nás mar-

keting a reklamy pfiesvûdãují jak jsou skvûlé, ale jsou to jen Va‰e
Ïivotní zku‰enosti a znalosti, které vás mÛÏou ochránit pfied
„prodavaãi de‰tû“.
Vûdûní lze získávat metodou pokus-omyl nebo tím, Ïe ho zku-

‰en˘ pfiedává dál.
Tisíc lidí se fiízlo do ruky a jen jednomu z nich asi táta fiekl:

„DrÏ to obrácenû, aby ses nefiíznul.“ I ten se neposlu‰nû fiízne.
Má pfieci svou osobnost a svoji vÛli. Ale pfií‰tû uÏ ví, Ïe na tom co
mu táta radil asi nûco pravdy bylo a tfieba i bude naslouchat.
Nezahazujme staré technologie.
Je potfieba nezapomínat a pfiedávat dál co se nauãily a zlep‰o-

valy dlouhé generace pfied námi.
Nevolejte jefiáb tam, kde staãí i páka nebo naklonûná rovina.
AÈ je tfieba i Vandrovní kníÏka jak˘msi památníãkem, ale hlav-

nû památkou toho, Ïe je dÛleÏité se cel˘ Ïivot zdokonalovat a uãit
vûci od zku‰enûj‰ích.
Star‰í to povaÏují za samozfiejmou vûc, protoÏe tak byli vycho-

váváni.
Stala se z toho ale pro nû taková samozfiejmost, Ïe to ãasto za-

pomínají na v‰ech stranách sv˘m dûtem pfiipomínat. A mladí? Ti
se to pak v dne‰ní dobû vÛbec nedozví. (·kola ani kamarádi jim
to taky nefieknou!) BudiÏ pfiipomenutím i motto, které by mûlo
stát v úvodu tûchto kníÏek. Znovu opakuji:
Nejde jen o nové technologie, ale i zapomínání těch starých.
Ano na internetu je dnes skoro v‰echno, ale zapomínáme

na to, Ïe stafií lidé na internet moc nepí‰í. Dávají tom tam mla-
dí, kdyÏ mají vÛli pfiedat ostatním to, co se od star‰ích nauãili.
Je dÛleÏité dávat na internet popisy a postupy i jednodu-

ch˘ch star˘ch technologií (kamkoliv - na svoje stránky, na blo-
gy, na wikipedia.org - Google to najde), co se vy mladí od star‰ích
dozvíte. Jednak se tam mÛÏete za pár let sami podívat a nemu-
síte si schovávat se‰ity. Navíc nûkdo dal‰í mÛÏe vá‰ popis dopl-
nit nebo vylep‰it - staãí v popisu zachovat pár stejn˘ch slov.
Dne‰ní stafií to tam nedají. Vût‰inou kvÛli svému vztahu jak k in-
ternetu, tak k poãítaãÛm obecnû. I kdyÏ vûnovali spoustu ãasu
tomu, aby tyhle vûdomosti cel˘ Ïivot pfiedávali dál.
—— T. BlaÏíãek

Vandrovní listy
(âlánek ve starém ãasopisu „T“ na‰el Jan Skuhra, zde pfiiná‰í-

me v˘bûr z ãlánku)
...Zdá se, Ïe v˘raznou roli v technickém pokroku v minul˘ch sto-

letích sehrálo povinné tovary‰ské vandrování. Podle fiádu mnoha
cechovních sdruÏení mûl tovary‰, tzn. vyuãen˘ dûlník, povinnost
po urãen˘ poãet let cestovat po vlasti i cizinû a nechat se najímat
na práci v oboru. Dobfie zabûhnut˘ „vandrovní“ systém, kter˘ byl
ve stfiední Evropû roz‰ífien jiÏ od stfiedovûku, byl samozfiejmû pod-
mínûn dobr˘mi sousedsk˘mi vztahy mezi jednotliv˘mi cechy.
¤emeslnické vandrování vytváfielo tûsné osobní a pracovní vztahy
i se zahraniãními dílnami. „Pfii‰el-li tovary‰ odkudkoli, byl vÏdy
pfiijat, místní mu pfiipili na zdraví a opatfiili jej prací, nebo jej ales-
poÀ vy‰enkovali a poslali do sousedního mûsta. Jen v˘jimeãnû nû-
které dílny nepraktikovali pfiijímání vandrovních tovary‰Û kvÛli

uchránûní v˘robních tajemství (kupfi. jantarníci v Lübecku,

hodináfii a rot‰mídi v Norimberku).“ To fiíká OttÛv slovník nauãn˘.
A tak Ïiv˘ pohyb vandrovních tovary‰Û po celé stfiední Evropû od
Baltiku aÏ po severní Stfiedomofií, umoÏÀoval rychl˘ rozvoj v˘roby
i zavádûní technick˘ch novinek a pfiispíval také k navazování
osobních kontaktÛ a dobr˘ch vztahÛ.
Vandrovní praxe v‰ak byla i zneuÏívána: nov˘, neznám˘ pfiícho-

zí mohl o sobû uvést nepravdivé údaje a zneuÏít dÛvûry nového za-
mûstnavatele. Takové jednání vedlo v nûkter˘ch pfiípadech i ke
krádeÏím, podvodÛm, útûkÛm. Pofiádek v tomto ohledu zjednala
teprve cechovní reforma, která poskytla územním autoritám jed-
noznaãnou bázi k regulování cechovní politiky. Tento základní pa-
tent, kter˘ byl slavnostnû vyhlá‰en na fií‰ském snûmu ve Vídni dne
16.11.1731 stanovil mimo jiné i povinnost tovary‰Û vykázat se no-
vému zamûstnavateli tovary‰sk˘m listem vyplnûn˘m a potvrzen˘m
pfiedchozím zamûstnavatelem. Vandrovní listy tvofiily rozmûrné
pfiedti‰tûné formuláfie stvrzující osobní údaje o tovary‰i, údaje o je-
ho zamûstnání a osobní bezúhonnosti. V‰echny tyto informace se
vpisovaly do mezer pfiedti‰tûného textu. Pod textem byly umístûny
peãetû, podpis cechmistra, dal‰ího mistra a nakonec i mistra
u kterého odcházející tovary‰ pracoval.
Tato potvrzení byla obvykle graficky orámována: od ãtyfiicát˘ch

let 18. století byla v horní ãásti listÛ umísÈována zdobná veduta*
mûsta, ve kterém sídlilo vedení pfiíslu‰ného cechu. A tak vedle
údajÛ demografick˘ch a sociálních ãi záznamÛ o pohybu tovary‰Û
a jejich hlavních vandrovních trasách, poskytují tato speciální po-
tvrzení i rozsáhl˘, u nás témûr neãerpan˘ materiál ikonografick˘.
Vandrovní fiemeslnické listy byly vydávány od roku 1731, nejpr-

ve jako obyãejné ti‰tûné cedule, pozdûji byly zdobeny vedutami.
Na prvním listu s vedutou je zobrazen Norimberk (rok 1740),
na prvním s vedutou z na‰ich zemí je Brno (1754). Poslední vand-
rovní listy byly v nûmeck˘ch zemích vydávány v letech 1808
a 1809, v rakousko-uherské monarchii aÏ do roku 1828; potom
byla tato potvrzení nahrazena vandrovními kníÏkami, pfiedchÛdci
dne‰ních cestovních pasÛ. Pro úplnost moÏno dodat, Ïe se tzv. v˘-
uãní ãi mistrovské listy pouÏívané aÏ do 60. let 19. století vnûj‰í
formou od vandrovních listÛ neli‰ily...
...Soubor dokumentÛ o vandrování obsahuje velké mnoÏství in-

formací a údajÛ rÛzného druhu. Pfiedev‰ím v‰ak svûdãí o moud-
rosti na‰ich pfiedkÛ, ktefií na‰li jednoduché, ale úãinné nástroje,
jejichÏ uÏívání ve sv˘ch dÛsledcích vedlo nejen k rychlému rozvoji
i modernizaci fiemeslné v˘roby. Pfiispûlo i k posílení osobních vzta-
hÛ. Z tohoto hlediska jsou fiemeslnické vandrovní listy - které
o tomto úsilí jednoznaãnû vypovídají - aktuální i dnes.
–– Jan Kozák, ãasopis T 1988/9
Autor ãerpal z encyklopedie vûnované vandrovním fiemeslnic-

k˘m listÛm od Klause Stoppa „Die Handwerkskundschaften“ (A.
Hiersemann Verlag, Stuttgart, 1982–1987, 12 dílÛ). Vandrovním
listÛm z ãesk˘ch a slovensk˘ch mûst jsou vûnovány díly 6–8 této
encyklopedie.
——

Návrh Profesní knížky (Vandrovní knížky)
Na dal‰í stranû vám pfiiná‰íme návrh jak úvodu (motto),

tak i navrÏeného obsahu k pfiipomínkám.

Únor 2011 • ročník 9. • číslo 33
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*Veduta je vûcn˘, topograficky pfiesn˘ malífisk˘ nebo grafick˘
záznam napfiíklad v˘seku krajiny s boãním pohledem na mûsto,
obvykle v ‰ir‰ím zorném úhlu. (info z Wikipedia.org)
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Nebojte se nám sdûlit svÛj názor, pokud si myslíte Ïe vám v návrhu nûco chybí, nebo by tam naopak b˘t nemûlo!

—— Tomá‰ BlaÏíãek 3
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MOTTO:
Jak pravila pfied staletím pfiipomínka

na listu tovary‰ském, je povinností kaÏ-
dého pomocníka snaÏit se ze v‰ech sil se ve
svém oboru co moÏná nejvíce zdokonalit,
aby jako dovedn˘ mistr mohl jednou samo-
statnou Ïivnost vykonávat.
Nezapomínej na rodnou vlast a buì hrd˘

na svou fieã matefiskou.
Nechoì do svûta na zku‰enou nazdafi-

bÛh, ale vÏdy za jasnû vytãen˘n cílem a vy-
varuj se zl˘ch spoleãností, které nemají úctu
k fieãi matefiské ani k vlasti rodné.

J. S. Machar k tomu dodává:
AÈ uÏ Ti kdo kdy tvrdil a je‰tû mockrát

usly‰í‰, Ïe má‰ „povinnosti k národu,
k vlasti, k spoleãnosti“, nedej se zmást.
První a hlavní povinnost má‰ sám k sobû.
B˘t dobr˘m prav˘m ãlovûkem. Ostatní je
vedlej‰í neboÈ to z tvé první a hlavní povin-
nosti samo vyplyne. Dobr˘ prav˘ ãlovûk je
prospûchem jak spoleãnosti, tak svému ná-
rodu víc neÏ tisíce jin˘ch lidí.

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pfiíjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pfii nalezení prosím
- vratÈe na adresu*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- volejte na telefon*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- pi‰te na e-mail*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(* voliteln˘ údaj)

Vyuãen v oboru: . . . . . . . . . . . . .v roce . . . .

Na ‰kole: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Údaje o ‰kole ãi zafiízení prvního vzdûlání v kováfiském oboru.

Zvlá‰tní záznamy:

(ãlenství ve spoleãenstvu, fiidiãsk˘ prÛkaz, sváfieãsk˘ prÛ-
kaz, zmûny hlavních údajÛ, ...)

Jak toho dosáhnout? Neumrtvuj du‰i! Má
hlad! Dokud Ïije‰, syÈ ji! Vûdûní je moc,
i zdraví du‰e.
I pokud má‰ dûti, vzdûlávej sebe dál

a veì tak i své dûti. NeshromaÏìuj pro nû
peníze, ale nelituj penûz na jejich vzdûlání.
Uã je b˘t hrd˘mi jen na vzdûlání a znalosti,
ne na postavení, ne na titul. AÈ budou ãím-
koliv, Ïádná práce je pak neponíÏí a nebude
se jim zdát ménûcenná.
Jednej s jin˘m ãlovûkem vÏdy tak, jak by

sis pfiál, aby bylo jednáno s tebou.

A nakonec mal˘ citát z Asie
Hledejte svobodu a stanete se otroky

sv˘ch tuÏeb. Hledejte disciplínu a najdete
svobodu.
[Koan zen]

Profesní záznamy:

(Záznamy o praxi, stáÏích, dal‰ím vzdûlávání, úãasti na
srazech, v˘stavy, ...)

Datum Místo Razítko popfi. poznámka
(od–do) úãel podpis

Zápisy a záznamy provádûjte bez vynechání fiádkÛ
hned za pfiedchozí záznam.
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Z diskuzí na téma Vandrovních (Profesních) knížek
i o možné podobě vandrování v současnosti
Padla i otázka, jak je uvést do obûhu? Rozeslat v‰em studen-

tÛm kováfisk˘ch oborÛ v âeské republice, nebo je zasílat jen stu-
dentÛm, ktefií jsou registrovaní u na‰eho spoleãenstva? Mají je
dát ‰koly pfii vyuãení v‰em sv˘m studentÛm po vykonání závû-
reãné zkou‰ky? Budou moci kníÏku získat i dal‰í pfiátelé fiemesla
a vést si v ní záznamy o své profesní a vzdûlávací historii?
Asi bychom nemûli omezovat jejich vydávání jen na ãerstvé stu-

denty a absolventy. Hlavnû kvÛli tomu Ïe po celá desetiletí zde ne-
byly. AÈ uÏ pak budou slouÏit i jen jako památníãek profesní
historie a úãasti na sympoziích a semináfiích tûm star‰ím, i to je
úãel, kter˘ mohou splnit.
I u vandrovních pasÛ v minulosti platilo, Ïe po jejich zaplnûní

záznamy mohl b˘t vydán nov˘.
Také je tfieba, aby co nejdfiíve vzniknul seznam dílen, které

aÈ uÏ hledají zamûstnance, nebo kde budou uãni, tovary‰i ãi stá-
Ïisté vítáni. Z odezvy v minulosti jsme zjistili Ïe je velmi málo ko-
váfiÛ ktefií vÛbec nûkoho do své dílny pfiijmou.
ZároveÀ s tím by mûl vzniknout i seznam zájemcÛ o praxi

v kováfisk˘ch dílnách, aby kováfi hledající zamûstnance mohl ta-
ké sám hledat.
Dílny které se vûnují ojedinûl˘m operacím, ale nejsou pfií-

mo zafiízeny pro práci zamûstnancÛ mohou nabídnout zájem-
cÛm i tzv. stáÏe „jen na koukání“, tzn. Ïe zájemce (stáÏista)
nevykonává pfiímo práci, ale má moÏnost sledovat její cel˘ prÛbûh
i provázející úskalí. Toto v‰e je moÏné vymezit písemnou doho-
dou o podmínkách a zabezpeãení odborné praxe / stáÏe, jejíÏ
vzorovou podobu pro vás ve spolupráci s hospodáfiskou komorou
pfiipravujeme. VÏdy je také zájemce nutné pro‰kolit a pouãit
o BOZP a oboustrannû podepsat, Ïe probûhlo pro‰kolení.
Pokud jde o podmínky úhrad za tyto práce ãi praxe uãÀÛ, ãi to-

vary‰Û, mûly by b˘t vÏdy sjednány individuálnû, pfied zapoãetím
praxe, práce ãi stáÏe. Tj. i v tomto vzoru písemné dohody bude
prostor pro uvedení zda je ãinnost oboustrannû bezplatná, nebo
bude zájemce platit dílnû, ãi dílna zájemci. V praxi se osvûdãil
i model, kdy stáÏista odpracuje v dílnû nûjakou dohodnutou dobu
a pak si mÛÏe „zkou‰et“ dal‰í vûci.
Dále bychom chtûli vedle tûchto seznamÛ umístit i seznam

‰kol, které kováfiské obory vyuãují, aby byl po ruce v‰em zájem-
cÛm o vyuãení se fiemeslu.
Pokud se nám podafií vytvofiit tyto seznamy i v internetové

podobû, bude jejich v˘znam v aktuálnosti uveden˘ch údajÛ
a moÏnosti pravidelnû doplÀovat zmûnûné údaje.
K internetové podobû seznamÛ:
v internetovém seznamu je jednodu‰‰í, neÏ nûkde ãtvrtletnû ve

Vûstníku, pfii kaÏdé zmûnû aktualizovat seznam jak zájemcÛ, tak
seznam nabízejících dílen. Není ani problém, aby nabízející dílny,
jak˘mkoliv zpÛsobem kontaktovaly na‰e spoleãenstvo a my jejich
nabídku na internet pfiidáme, pokud se obávají Ïe k tomu nema-
jí dostateãné znalosti.
Chceme, aby seznam na internetu byl pro v‰echny zájemce

zdarma.
V zaãátcích by mûl b˘t seznam otevfien˘ v‰em zájemcÛm. Po

rozbûhnutí se pfiíjem nov˘ch záznamÛ mÛÏe omezit jen na ãleny
na‰eho spoleãenstva.
Psát své záznamy bude moÏné po pfiihlá‰ení jménem a heslem.
Volitelné mÛÏe b˘t pro jednotlivé úãastníky seznamu zda si pfie-

jí uvádût své podrobnûj‰í údaje o sobû vefiejnû nebo chtûjí mít
u svého záznamu jen kontaktní formuláfi.
Nakonec do‰lo i na diskuze o názvu, aby co nejlépe vysti-

hoval funkci Vandrovní kníÏky i v souãasnosti.
Je pravda Ïe pro slovo Vandrovní nenaplÀuje kníÏka naplno

ten souãasn˘ úãel, ale je jen nostalgickou pfiipomínkou dob mi-
nul˘ch. Název Pracovní kníÏka evokuje u nûkoho dobu protek-
torátní i kdyÏ její pÛvod je star‰í a existoval uÏ i v dobách
klasického fiemeslného vandrování. M. Michna tedy navrhuje ná-
zev Profesní kníÏka, jako to mají i dal‰í profesní spoleãenstva

a nejde jen o povinná sdruÏení.
–– Poznámky T. BlaÏíãka z diskuzí na toto téma.

Jaký byl seminář Kování mosazi a současné
evropské trendy sváření železných
i neželezných kovů.
V sobotu 13. listopadu 2010 se konal v Brnû Kováfisk˘m spole-

ãenstvem uspofiádan˘ semináfi s názvem Kování mosazi a souãasné
evropské trendy sváfiení Ïelezn˘ch i neÏelezn˘ch kovÛ. Akce se zú-
ãastnilo pfies 40 ãlenÛ Kováfiského spoleãenstva, z toho 7 studentÛ.
V rámci teoretického bloku vystoupili tři přednášející:
Ing. Petr Novotn˘ ze Stfiední prÛmyslové ‰koly a Vy‰‰í odbor-

né ‰koly technické, Sokolská ul. Brno úãastníky seznámil s teore-
tick˘mi informacemi z oblasti vlastností neÏelezn˘ch kovÛ (teplota
tváfiení, tepelné zpracování apod.) a souãasnou evropskou normou
znaãení kovÛ.
Petr Hlobil, aplikaãní inÏen˘r svafiování a fiezání plamene spo-

leãnosti Linde Gas a.s., vysvûtlil souãasné moÏnosti vyuÏití smûsí
technick˘ch plynÛ pro svafiování a jejich v˘hody. Dále seznámil
úãastníky se souãasn˘m stavem evropsk˘ch norem pro pouÏívání
technick˘ch plynÛ pfii svafiování.
Ale‰ Branã, obchodní zástupce Linde Gas a.s., pfiedstavil sorti-

ment spoleãnosti Linde Gas a.s. a uvedl podmínky legalizace a ná-
jmu lahví.
Druhá část semináře byla zaměřena prakticky:
Eduard Grundaj, pÛsobící jako specialista elektrod CERTANI-

UM ve spoleãnosti N-tek, s. r. o., Hustopeãe, provedl praktickou
ukázku svafiování elektrodami CERTANIUM, povaÏovan˘mi za
technologickou ‰piãku pfii opravách ãástí z tvrdokovu, nerezov˘ch
dílÛ a také litinov˘ch tûles strojÛ, vãetnû techniky vypalování ma-
teriálu speciální obalovanou elektrodou. Ukázal tak vhodné pfiípa-
dy a postupy, kdy i draÏ‰í sváfiecí materiály CERTANIUM jsou
uÏiteãn˘m pomocníkem pfii opravách hÛfie pfiístupn˘ch ãástí i bez
nutnosti demontáÏe a také vhodn˘m materiálem pro navafiování
vy‰típan˘ch hran na star˘ch po‰kozen˘ch kovadlinách.
Doporuãuje se pfiedehfiev po‰kozeného materiálu na teplotu cca
250 °C nebo vypálení po‰kozeného povrchu speciální elektrodou
a následnû ihned navafiení tvrdokov. elektrodou na takto pfiede-
hfiát˘ povrch. Vybru‰ování napfi. rozbru‰ovaãkou naopak povrch
zneãi‰Èuje zbytky karbidu, uvolÀovan˘mi pfii brou‰ení.
V‰ichni úãastníci si také mohli vyzkou‰et svafiování nerezov˘ch

materiálÛ Linde plyny, dále i prakticky navafiování a opravy prask-
lin na litinû i tvrdokovu cel˘m sortimentem elektrod CERTANIUM.
Jedním z hlavním bodÛ semináfie pro kaÏdého úãastníka by-

la moÏnost vyzkou‰et si prakticky kování slitin mûdi (kova-
telné mosazi) pod dohledem dal‰ích kováfiÛ, ktefií jiÏ s tímto
materiálem mají zku‰enosti.
Jednoznaãn˘m pfiínosem semináfie byla kromû seznámení s ak-

tuálním evropsk˘m oznaãováním materiálÛ vhodn˘ch pro kování
a aktuálním znûním technologick˘ch i bezpeãnostních pfiedpisÛ
pfii pouÏívání plynÛ a moÏnost vyzkou‰et si fyzicky práci s tûmito
moderními materiály. Semináfi mûl za úãel zv˘‰it konkurence-
schopnost na‰ich fiemeslníku vÛãi ostatním zemím EU, kde je
pouÏívání moderních materiálÛ a technologií fiemeslníky efektivní
a ãasto klienty Ïádané. Pro mnohé ãeské fiemeslníky je odrazující
vy‰‰í pofiizovací cena tûchto materiálÛ a technologií a nemoÏnost
praktického vyzkou‰ení práce s nimi pod odborn˘m dohledem.
Semináfi byl financován z projektu Enterprise Europe Network,

kter˘ je podpofien z Rámcového programu pro konkurenceschop-
nost a inovace a MPO âR.

Pfiipraveno ve spolupráci s Regionální
—— hospodáfiskou komorou v Brnû.

Linde nabízí plyny pro naše členy se slevou
Na‰e spoleãenstvo obdrÏelo pro své ãleny po jednání Zd. Slavaty

se spoleãností Linde zv˘hodnûnou nabídku na technické plyny.
Z nabídky vybíráme:
Sleva 20% z platného ceníku Linde na plyny: kyslík, acetylen,

CO2, Corgon, argon.
Sleva 5% z platného ceníku Linde na plyn propan-butan.
Ke kaÏdé láhvi se navíc úãtuje poplatek 123 Kã (4 Kã energ. po-

platek + 75 Kã ADR + 44 Kã silniãní poplatek). Dále denní ná-4
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jem: 7,10 Kã/láhev/den – lze i zv˘hodnûná cena za
smluvní nájem láhve na 1, 2, 3, 5 let (místo denního ná-
jmu):
2120 Kã/láhev/rok
3840 Kã/láhev/ 2 roky
5240 Kã/láhev/ 3 roky
7360 Kã/láhev/ 5 let
Nabízejí také dlouhodob˘ nájem formou legaliza-

ce star‰ích Linde (Technoplyn, AGA) láhví za:
840 Kã/láhev/rok
1600 Kã/láhev/ 2 roky
2250 Kã/láhev/ 3 roky
V‰echny ceny jsou bez DPH 20 %
V pfiípadû zájmu nám napi‰te prosím e-mail

na info@kovari.org – za‰leme vám úplné znûní na-
bídky i ceníky.
I kdyÏ vám mohou pfiipadat ceny vy‰‰í neÏ u va‰ich

souãasn˘ch dodavatelÛ, je tfieba vût‰ího zájmu na‰ich
ãlenÛ o nabídku, aby bylo moÏné s Linde jednat o je‰tû
v˘hodnûj‰í cenách. Souãasn˘ návrh je platn˘ do 28. 2.
2011.
——

Kovářské knihy
Fer forgé - Histoire, Pratique, Objets & Chefs-d’oeuvre,
autor André Mercuzot

Vy‰lo ve francouÏ‰tinû v roce 2002, vydavatelství Jean-Cyrille
Godefroy, 288 stran, cca 800 ãernobíl˘ch fotek a ilustrací.
Obálka knihy je ãervenozelená s ãernobílou fotografií klepadla.
ISBN: 9782865531509
Ukázka z knihy (str. 99):
Mistrovská mfiíÏ
MfiíÏ napevno
Kované Ïelezo z patnácté-
ho století. (Hotel-Dieu de
Beaune - 21)
KfiíÏení 6 svisl˘ch a 6 vo-
dorovn˘ch tyãí ze Ïelezné
kulatiny je smontováno
probíjen˘mi oky, rám
ze ãtyfihranného Ïeleza,
s probíjen˘mi otvory, tyãe
mfiíÏe jsou zan˘tované
na koncích do rámu.
Dva svislé sloupky jsou
ohnuté na koncích a za-
zdûné do zdi.
Pfiíãné tyãe tvofií s nimi
nosn˘ rám, v jejich stfiedu
je dal‰í bod spojení na zeì prostfiednictvím kousku tyãe vn˘to-
vané smûrem ke zdi.

Rozmûry mfiíÏe: 85 x 85 cm.
·títek ve stfiedu byl namontován na mfiíÏku v devatenáctém sto-
letí. Na ãtvercov˘ plech do stfiedu mfiíÏe je pfiipojeno potrubí ve-
doucí do dfievûné pokladniãky uvnitfi hospice. PouÏíval se
na odvody z pfiíjmÛ z prodejÛ vyhlá‰eného vína hospice de
Beaune na charitu, dnes na humanitární úãely.
Zvlá‰tností této mfiíÏe, která jí vynesla titul mistrovská, je zpÛsob
stfiídavého probíjení tyãí v jednotliv˘ch fiádcích. Technika drÏící
pohromadû jak ãínsk˘ hlavolam zÛstává tajemnou. Pfiedev‰ím
sestavení poslední pfiíãky pfied n˘továním na rámu, mÛÏe vzbu-
zovat pocit nutnosti navafiení posledního spoje na tyã, i kdyÏ to-
mu tak není.

Pfieklad do ãe‰tiny T. BlaÏíãek a translate.google.com
——

Pozvánka do Norska na Skandinávský
kovářský šampionát 11.–14. 8. 2011.
VáÏení pfiátele kováfii,
byl jsem poÏádán panem Jorn Stemp Hansenem - pfiedsedou

norské kováfiské asociace, abych pfieloÏil a rozeslal sv˘m znám˘m
v âeské republice informaci o setkání skandinávsk˘ch kováfiÛ ve
mûstû Odda v Norsku. ProtoÏe jsem s panem Hansenem v ãastém
styku a chystáme spolu nûkteré dal‰í akce, rád jsem jeho Ïádosti
vyhovûl a níÏe v tomto e-mailu najdete pfieklad informace. Abych
vylouãil moÏnost chybného pfiekladu, pfiipojuji jako pfiílohu také
originál informace. (originál je k dispozici na www.kovari.org)
Pokud by nûktefií z vás potfiebovali informací víc, pfiípadnû se

chtûli zúãastnit, aÈ jako úãastníci workshopÛ nebo soutûÏící, nebo
jen jako diváci, rád vám zprostfiedkuji bliÏ‰í informace a podmín-
ky od pana Hansena. S pozdravem, Václav Hanton
Skandinávská kováfiská rada (Nordic Blacksmith Council)

je spoleãn˘m orgánem kováfisk˘ch asociací v‰ech skandi-
návsk˘ch zemí. Tento ‰ampionát je jednou z akcí, které jsou
kováfiskou radou spoleãnû organizovány. Setkáváme se pro
radost. Dûlíme se o my‰lenky a získáváme inspirace jeden od
druhého a pfiem˘‰líme jak fiídit vûci svojí vlastní cestou.
Je potû‰ením pro Skandinávskou kováfiskou radu, Norskou

kováfiskou asociaci (Norwegian Blacksmith association) a také
místní skupinu Kováfiská asociace Odda (Odda Blacksmiths
Association) – ãlena norské asociace – vás v‰echny pfiivítat
v Odda v srpnu 2011. Doufáme, Ïe se zde v‰ichni setkáme, a Ïe
nám umoÏníte uskuteãnit nádhernou slavnost.
Místo: Odda, Norsko
Kdy: 11.–14. srpna 2011
Téma: jury Skandinávského ‰ampionátu rozhodne téma pro

soutûÏ pozdûji.
Hlavní rozhodãí: Profesor Heine Zimmerman, Nûmecko
Dal‰ími rozhodãí budou zástupci z Norska, ·védska, Islandu,

Finska a Dánska.
5
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Bûhem setkání bude moÏnost zúãastnit se nûkolika worksho-
pÛ a krátk˘ch kurzÛ:
- Fold forging – damascénské kování. Lektor: Sjur Axel Pherson
a Torbjorn (Tobbe)
- Kování vrtáku (Navar). Lektor: Mistr navar kováfi Johannes
I. Fosse
- Spoleãná kováfiská práce v jednom z workshopÛ. Téma bude
urãeno pozdûji.
- Kování noÏe (Knife forging)- 3vrstv˘. Lektor: Steen Nilsen
- Kování sekery s kováfisk˘m svafiením vystárnuté oceli ve
stfiedové ãásti. Lektor: Terje A. Granas
Existuje-li zvlá‰tní téma, nebo kurz kter˘ byste si pfiáli, udûláme

v‰e co je v na‰ich silách abychom ho zorganizovali.
Bude moÏnost pfiedvést kováfiskou práci pfied a bûhem ‰ampi-

onátu a kováfii z celé Evropy mají moÏnost se pfiipojit. V souãas-
nosti není urãeno pfiesné datum a ãas.
Z mûstského muzea v Oslo bude pfiivezena probíhající v˘stava

s názvem: „Kovej, kdyÏ je Ïelezo horké“. Kurátorka v˘stavy Karen
Bjerke vykonala velkou práci, kdyÏ umoÏnila vefiejnosti pohléd-
nout zpût do historie norského kováfiství. Je hezké, Ïe se na‰eho
setkání zúãastní a bude hovofiit o minulosti kováfiství.
Pokud nás chcete kontaktovat:

Terje Kollbotn, e-mail: terje@nvim.no
Pokud se chcete zúãastnit nûkterého workshopu:

Sjur Axel Pherson, e-mail: s-axel@online.no
Odda je staré prÛmyslové mûsto a je centrem regionu

Hardangerfjord. Kováfisk˘ ‰ampionát se bude konat ve staré roz-
lehlé huti (1908). Tato továrna, ve své dobû nejvût‰í kovárny
v Norsku byly nyní restaurovány.
Norské Hydroelektrárenské a prÛmyslové muzeum

(www.nvim.no) a také místní blue-rockov˘ klub podporují kováfi-
sk˘ ‰ampionát v Odda.
Haugesund je nejbliÏ‰í leti‰tû a cesta do Odda trvá autobusem

asi 2 hodiny.
JestliÏe pfiiletíte do Oslo, mÛÏete pouÏít autobusové linky do

Sandefjordu a do Bergenu. Vezmou vás do Odda.
Na této adrese mÛÏete najít informace o Odda:

http://kart.gulesider.no/m/l1aLd
Pro ty kováfie ktefií se budou chtít také potû‰it divokou norskou

pfiírodou je náv‰tûva Odda pfiíleÏitostí. Máte tam dobrou moÏnost
zarybafiit si v mofii, nebo je nahofie v horách jedno z nejkrásnûj-
‰ích rybáfisk˘ch jezer pro mu‰kafiení. Urãitû nûco chytíte. Nebo
jen budete v horách v krásné pfiírodû.
JestliÏe chcete aby vám byly zasláno více informací, po‰lete e-

mail na adresu: leder@norsksmedforening.no
(pfiedseda norské kováfiské asociace: Jorn Stampe Hansen).
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Sponzor sympózia je:
Stampe Smia, Husroningen
3243 Kodal, Norway
tel. +47 33 11 09 01, +47 45 45 11 20
Iâ: 989146556
www.stampesmia.no

Pfieklad Václav Hanton
——

Pozvánka na setkání kovářů v Německém
regionu Thuringen – „Schmiedefeuer unter
der Hallenburg“ (Steinbach-Hallenberg)
Od 8. do 12. 6. 2011
Ve stfiedu 8. a ãtvrtek 9. ãervna akce zapoãne dvoudenním

semináfiem na téma damascénské kování.
V pátek 10. ãervna akce pokraãuje od 14 hod. exkurzí do fir-

my Arnold Steinbach-H. (www.arnold.de) a veãer bude následovat
vernisáÏ v˘stavy v Metallhandwerksmuseum, Steinbach-Hallen-
berg.
V sobotu 11. a v nedûli 12. ãervna akce vyvrcholí akcí pfií-

stupnou i ‰iroké vefiejnosti od 9 do 17 hod. v prostorách kovofie-
meslného muzea a jeho blízkém pfiilehlém okolí.

Kovové materiály se
v rukou ‰ikovn˘ch fieme-
slníkÛ mûní na tvary
a vûci pomocí tradiãních
star˘ch technik.
Nyní se jiÏ po‰esté

v létû 2011 uskuteãní je-
dineãné kováfiské set-
kání v Durynsku.
Takzvané fiemeslné

kováfiství, tj. ruãnû vy-
rábûné zboÏí, na kterém
jsou je‰tû vidût údery kladiva. Od aplikování umûní na hol˘ kov,
po produkty hodné Ïelezáren.
Budeme demonstrovat náv‰tûvníkÛm, jak spojit deformace ko-

vu a tvÛrãí fiemeslo. Jako i dneska, spojují uÏiteãné s krásnou
a vÏdy nesou nezamûnitelnou peãeÈ svého v˘robce.
Podkování koní, natahování ráfÛ na kola a odlévan˘ cín

a bronz i malá slévárna na místû doplní pfiedchozí stfiedeãní
a ãtvrteãní program semináfie Damascénské kování.
Na závûr setkání kováfiÛ vyhlásíme ceny malé soutûÏe.

Zhodnotíme v ‰esti ubûhl˘ch roãnících zhotovené projekty,
a oceníme nejkrásnûj‰í a nejnároãnûj‰í práci. Prosíme kaÏdého
fiemeslníka, aby s sebou pfiivezl k vystavení hotov˘ objekt, a z to-
hoto nejlep‰ím kouskÛm udûlíme také prestiÏní ocenûní.
UmoÏníme kaÏdému fiemeslníku pfiivézt jejich objekty na pro-

dejní v˘stavu a tyto prezentovat a prodávat. Pro ty ktefií pfiices-
tují z dálky i jejich rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm poskytneme
bezplatné ubytování v prÛbûhu dvoudenního setkání kováfiÛ.
Zvlá‰tní atmosféra kováfiské obce Steinbach-Hallenberg, která

po staletí byla domovem drobn˘ch kovofiemeslníkÛ, nabízí nád-
hernou kulisu pro takové setkání fiemeslníkÛ v Nûmecku,
na které Vás sredãnû zveme.

Přihláška účastníka:
(údaje vyplÀte nebo zakfiíÏkujte)

Jméno, pfiíjmení:
Adresa vãetnû PSâ:
telefon, e-mail:
Pfiihla‰uji se na sraz kováfiÛ:
Sám, s … dal‰ími fiemeslníky, s doprovodem … osob.
Na sobotu, sobotu i nedûli, na nedûli.
Jména dal‰ích fiemeslníkÛ, ktefií se mnou pfiijedou:
Uhlí a propan-butan bude zaji‰tûn pofiadateli, rÛzné v˘cho-

zí materiály si pfiivezte s sebou.
Zúãastním se páteãní exkurze od 14. hod. a páteãního veãer-

ního programu. ano-ne
Prohlá‰ení:
Pfiispûji k vysoké úrovni v˘stavy úãastí v malé soutûÏi a dovezu

s sebou alespoÀ jeden vyroben˘ pfiedmût, kter˘ bûhem akce vy-
stavím a po skonãení si jej odvezu zpátky.
Zúãastním se prodejní v˘stavy na leto‰ní téma: „Ïelezné nástro-

je pro domácnost, dvÛr a zahradu“ a vystavím nejménû 3 prodej-
né objekty na toto téma. Jeden z mnou vystaven˘ch objektÛ nebo
v˘tûÏek z jeho prodeje vûnuji pofiadatelÛm na pofiádání bezplat-
n˘ch kováfisk˘ch setkání i v budoucnu.
Potfiebuji zajistit bezplatné ubytování pro … osob.
Prosím o … jednolÛÏkov˘ch pokojÛ.
Prosím o … dvojlÛÏkov˘ch pokojÛ.
Datum, podpis:
Vyplnûné pfiihlá‰ky zasílejte v ãe‰tinû na info@kovari.org po-

kud moÏno do konce bfiezna, popfiípadû v nûmãinû pfiímo na ad-
resu pofiadatelÛ:
Veronika Jung / Stefan Schneider
e-mail: st.b.schneider@t-online.de
Mobil: +49 (0)175 / 20 44 802
Festnetz: +49 (0)3677 / 84 31 88
Originál informací v nûmãinû je k dispozici na www.kovari.org
—— Pfieklad z nûmãiny T. BlaÏíãek a translate.google.com
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Pozvánka a přihláška na 9. mezinárodní
sympozium FORMA VIVA MAKOLE -
Slovinsko 6.–17. 9. 2011
Termín pro podání pfiihlá‰ek je do 20. 3. 2011.
VáÏení pfiátelé, zveme Vás, abyste byli na‰imi hosty na 9.

Mezinárodním sochafiské sympoziu od 6. do 17. záfií 2011
v Makole, Slovinsko.
Co je to?: tradiãní mezinárodní sochafiské sympozium Forma
Viva MAKOLE, projekt - Pfiírodní a kulturní dûdictví - sochy
velk˘ch rozmûrÛ.
Kdy?: od 6. záfií do 17. záfií roku 2011
Kde?: na 7 kilometrÛ dlouhé stezce vedoucí z ·tatenberg -
Makole - Trg-Stari Grad do DeÏno
Ubytování: v soukrom˘ch domech místních obyvatel
Jídlo: v pfiíjemném prostfiedí místní hospody zvané Lesjak, nebo
v KUD FORMA galerie VIVA Dvor‰ak - DeÏno 61a
Hostitel: KUD FORMA VIVA MAKOLE
Obsah projektu:
Vybraní umûlci mají moÏnost zvolit techniku a technologii pod-

le sv˘ch pfiání a poÏadavkÛ materiálÛ (napfi. dfievo, místní kámen,
kov) je zaji‰tûno pofiadatelem, stejnû jako zdroj elektrické energie
v kaÏdém pracovním místû. KaÏd˘ umûlec si na vlastní zodpovûd-
nost doveze své sochafiské náfiadí a dal‰í potfiebné vybavení (na-
pfi.: sváfieãky, elektrické pily ...).
Rádi bychom pozvali umûlce, ktefií jsou ochotni zkoumat a hle-

dat nové, netradiãní zpÛsoby umûleckého vyjádfiení.
KaÏd˘ umûlec po‰le pfiipojenou pfiihlá‰ku spolu s písemn˘m

popisem a návrhem jeho projektu.
Musíte pfiesnû vysvûtlit, kter˘ materiál bude pouÏit a jaké roz-

mûry budou potfiebné.
Forma Viva Projekt bude probíhat od záfií 6. do 17.záfií 2011.

Vedle sochafiství budou dal‰í kulturní a zábavní aktivity, které
probíhají kaÏd˘ den. Pfii pfiíjezdu bude mít kaÏd˘ umûlec plán ãin-
nosti na cel˘ t˘den.
Ocenění:
Tfii nejlep‰í díla budou ocenûny. Nadace udûlí ceny v hodnotû

1600 eur. V‰ichni úãastníci obdrÏí osvûdãení o úãasti a katalog.
Budou seznámeni s ‰irokou slovinskou vefiejností prostfiednic-
tvím médií (národní televize a rozhlas, noviny ...). V‰echny dÛleÏi-
té událostí bûhem sympozia budou natáãeny a vydány na videu.
Porota:
Do 8. 4. 2011 porota vybere z pfiihlá‰ek 7 sochafiÛ - úãastníkÛ

Forma Viva MAKOLE 2011 a kaÏd˘ sochafi bude informován o v˘-
bûru v písemné formû. Vybraní umûlcÛ budou prezentováni v ná-
rodním deníku, veãerníku Veãer a v místním t˘deníku Panorama.
Závûr sympozia Forma Viva 2011 se bude konat dne 17. záfií
2011 v Domû kultury v Makole udûlením ocenûní a certifikátÛ, a
slavnostním pfiedáním vytvofien˘ch soch organizátorÛm projektu
a komunitû Makole, bûhem krátkého kulturního programu
a oslavy pozdû do noci.
Cestovní v˘daje:
Organizátor ãásteãnû uhradí cestovné pfiíspûvkem 100 eur.
Pfiihlá‰ky se struãn˘mi údaji o sobû a s popisem díla zasílejte
do 20. 3. 2011 na:
KUD FORMA VIVA MAKOLE
DeÏno 61a
2321 MAKOLE
Slovenija (Slovinsko)

Tû‰íme se na va‰i odezvu! Info: www.formaviva-makole.si
e-mail: ivan.dvorsak@siol.net

S pozdravem a pfiáním pûkného dne,
Dagmar Sekotova, Ekonomsko-poslovni oddelek
Veleposlani‰tvo âe‰ke republike, Riharjeva 1
1000 Ljubljana
tel: 00386 1 420 24 59
PÛvodní znûní pozvánky najdete na www.kovari.org
—— Pfieklad z angliãtiny T. BlaÏíãek a translate.google.com

O bucharech (8. část)
Mnoho let staré, ale stále platné znalosti – z achivních VûstníkÛ

seriál na pokraãování o bucharech dohledal Jan Skuhra.
Proč-proto! (pokračování)
NOVÝ BUCHAR
JiÏ del‰í ãas pfiem˘‰lel jsem o sestavení v‰estrannû fiiditelného

strojového kladiva, které jest v kaÏdé dílnû dobr˘m pomocníkem.
Jeho provedení jest po dokonalém vyzkou‰ení úplnû zdafiilé a ce-
na jeho jest kaÏdému pfiístupna. Délka stroje jest 90 cm, ‰ífie
75 cm i se fiemenicí, tím zabere málo místa.

PÛvodní obr. a foto dochovaného kusu ze sbírky M. Michny

Kovadlo jest pfii‰roubováno pfiímo na stroji, podloÏené dfievem
a mohutn˘mi staÏen˘mi spirálov˘mi péry, které slouÏí jako tlu-
miãe úderÛ a otfiesu.
¤ízení kladiva jest ve tfiech kfiíÏov˘ch hlavách a opatfieno páko-

v˘m fiízením pro posunování kladiva po délce kovadla, takÏe kla-
divo tluãe na díru kovadla do zápustky, a i pfii chodu pákou
odsuneme kladivo na stfied kovadla, kde mÛÏeme opût pfiedmût
dále kovati. Kladivo jest tak ‰iroké jako kovadlo a proto mÛÏeme
odsazovat na obou stranách kovadla. Kladivo jest pfiíãn˘m záfie-
zem nasazeno do klínu násady a pfiitaÏené ze zadu spirálo-
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v˘m pérem. Jeho otoãení trvá asi 2 vtefiiny a mÛÏeme jej obraceti
mezi kováním, coÏ pfii taÏení rÛzn˘ch odkovkÛ, jakoÏ i ostfiení
pluhov˘ch ostfií jest zapotfiebí. Kladivo má vysok˘ zdvih, takÏe tlu-
ãe i na vysoké pfiedmûty.
Poãet otáãek za minutu jest 140 a chod jeho jest lehk˘.
Kovati jest moÏno pohodlnû podkovy, ozubce do podkov, sváfie-

ti ráfy, probíjet, sekat, hmatcovat podkovy, vytáhnout na podko-
vû ãepiãku a jiné rÛzné práce.
Váha i s kovadlem jest 460 kg. Násada, hfiídel, jakoÏ i ostatní

souãásti jsou ocelové. Stroj jest zákonnû chránûn˘.
Na pfiání pánÛm kolegÛm pfiedvedu buchar nezávaznû v chodu.
Objednávky vyfiizuji peãlivû.
Matûj ·ergl, LouÀovice, p. Mukafiov u ¤íãan.
(Pozn. red.: forma inzerování a propagace v˘robkÛ ve star˘ch

Vûstnících témûfi pfied 100 lety)

PRÁCE POD BUCHAREM
Práce pod bucharem vyÏaduje celou fiadu pfiipraveného po-

mocného náfiadí a nástrojÛ, chceme-li práci úplnû dokonãit. Není
tomu dávno, co jsem vidûl osazovat pod bucharem ãepy, které
byly k jedné stranû a dûlník aÏ na kovadlinû je vyrovnával. Potom
vlastnû nám buchar není nic platn˘, kazí-li práci místo ulehãení.
V prvé fiadû jsou zapotfiebí vhodné kle‰tû, lehké s pruÏn˘mi dr-

Ïadly, s nimiÏ materiál pfii práci dobfie ovládáme. Ne jedny, celá
fiada na rÛzné profily Ïeleza, pÛlkulaté, obkroãné, ‰ikmé, úhlové
aj. Nikdy nepouÏívat kle‰tí ohÀov˘ch, nevíte potom, zda máte dá-
vat pozor na popálené ruce ãi pfiesn˘ rozmûr v˘kopku.
Dále jest zapotfiebí nûkolik rÛzn˘ch sekáãÛ, hlavnû rÛzné v˘‰-

ky a to tak, Ïe pouÏijeme sekáã o stejné v˘‰ce jako materiál, tak-
Ïe pfii dosekávání se ostfií sekáãe nezniãí. Zhotovíme je snadno ze
star˘ch automobilov˘ch per. Pfii sekání siln˘ch hfiídelí pouÏijeme
nejprve sekáãe asi 20 mm vysokého, po naseknutí vhodíme tro-
chu uhlí a nasadíme sekáã vy‰‰í. Pod pérov˘m kladivem vyÏadu-
je ovládání sekáãe urãité dovednosti, aby sek byl rovn˘, neboÈ
úhoz pfii prvé ránû není pln˘ a snadno odráÏí.
Dobr˘ fiemeslník pfii práci pod bucharem nezapomene na celou

sadu obkroãn˘ch mûr, které zhotovujeme z plechu asi 2 mm sil-
ného, ocelového od 10 do 60 mm i více. Obkroãné hmatadlo drÏí
pomocník v ruce, otfiesy okolí kladiva pÛsobí samovolné svírání
a ãasto dûlníka o‰álí. Praktici mají jiÏ míry v oku, ale i ten nej-
zku‰enûj‰í uklidní své svûdomí, porovná-li zhotoven˘ pfiedmût
s mûrkou. K tomu dále pfiináleÏí rÛzné osazovaãe, vytahovaãe,
v‰e jako jiÏ vyznaãené sekáãe s prokovanou rukovûtí, aby péro-
vala, potom rÛzné podloÏky, raznicové svûrky ãi klapky na celou
fiadu profilÛ. V továrnách, coÏ jest nákladnûj‰í, mají na rÛzné
tvary v˘kovkÛ speciálnû zhotovená kovátka, která na dosedací
plo‰e mají prohloubeniny, odpovídající pfiesnû polovinû poÏado-
vaného v˘kovku. Îe pfiitom musí i beran se pohybovati ve vodí-
cích ãelistích pfiesnû, jest samozfiejmé. Zkrátka, pomocné náfiadí
ke stroji má b˘t tak pfiipravené a upravené, aby dûlník i po tûÏ‰í
práci odcházel od stroje radostnû a svûÏí, útûchou ve ‰Èastnû zho-
tovené dílo a nikoliv mrzutû a s nelibostí. ZáleÏí to hlavnû na tûch
mlad˘ch, tûch, ktefií mají své fiemeslo rádi, aby nejen kupovali
stroje a domnívali se, Ïe jiÏ s duchem pokroku jsou ve stejné ‰lé-
pûji, n˘brÏ aby vloÏili do podniku v˘roby a strojÛ i svoji du‰i, své
srdce, celé své „já“.
Nedomnívejte se, Ïe pfii zhotovování náfiadí a nástrojÛ pro

vlastní potfiebu snad konáte práci zdarma. Tato práce je vlastnû
nejvíce honorovaná, pfiiná‰í nejlep‰í uÏitek, ‰etfií fysickou sílu,
chrání nervy, dobré jméno firmy, pfiiná‰í nové a více a vût‰í za-
kázky, zlep‰uje cenu, zvy‰uje Ïivotní úroveÀ a tu jsme u jádra
podstaty mého ãlánku, aby se kováfiÛm dafiilo líp.
Pérov˘ buchar se hodí pro malé dílny a ne na v‰echnu práci.

Na probíjení dûr není citliv˘ a úder nemá pfiiléhav˘, pracuje pou-
ze pruÏností per a vahou beranu, zatím co úhozy beranu nejsou
naráz, n˘brÏ pfiecházením fiemene z volné fiemenice na pevnou,
poznenáhlé. Je také dosti hluãn˘. Av‰ak pfii sefiízení v‰ech po-
mÛcek a správném zacházení je pomocníkem neoceniteln˘m, vy-

kovávané ozuby do speciálních kovátek se takfika sypou,
raÏení závitÛ na zuby do jeÏka nebo elektrikáfiské roubíky

je chloubou mnoha kováfiÛ, zuby do bran, do bubnÛ mlátiãek,
rÛzné profilové svorníky, ozdobné kuliãky, listy, ‰picování rovné,
zahnut˘ch kramlí a rÛzn˘ch jin˘ch tvarov˘ch v˘kovkÛ. Nutno
ov‰em dobfie dbáti, aby v zápustce kovátek nezÛstaly okuje
a smetí, tím se ostré ohranûní v˘kovku ru‰í a dûlník nadûlá více
v˘mûtÛ neÏ bezvadn˘ch v˘kovkÛ. Mal˘ ruãní mûch na odfuková-
ní prachu a okují dobfie poslouÏí a také obãasné naolejování, jen
slabû, nám kovátka znaãnû ochrání pfied pfiíli‰n˘m opotfiebením.
—— Z achivních VûstníkÛ dohledal Jan Skuhra

INZERCE VE VĚSTNÍKU
PLOŠNÁ INZERCE
Ceny za plošnou inzerci v rámečcích za otištění v jednom
čísle Věstníku (členové společenstva mají 50% slevu):
V1 – celá strana (186 x 265 mm) ................................10 000 Kã
S2 – pÛl strany na ‰ífiku (186 x 130 mm)......................5 000 Kã
V2 – pÛl strany na v˘‰ku (90,5 x 265 mm)....................5 000 Kã
S4 – ãtvrt strany na ‰ífiku (186 x 63 mm)......................2 500 Kã
V4 – ãtvrt strany na v˘‰ku (90,5 x 130 mm)..................2 500 Kã
S8 – osmina strany na ‰ífiku (90,5 x 63 mm) ................1 250 Kã

ŘÁDKOVÁ INZERCE ČLENŮ
¤ádková inzerce na‰ich ãlenÛ do 200 znakÛ – zdarma. Inzeráty

nám mÛÏete zasílat písemnû po‰tou ãi na e-mail: info@kovari.org.
Novinkou je moÏnost bezplatného otisknutí fotografie do 3 x 3 cm
u ãlenské fiádkové inzerce.
• KOUPÍM mal˘ kováfisk˘ svûrák, ‰ífika ãelistí kolem 11 cm,
tel. 777 949 930

Uzávûrka pro dodání ãlánkÛ a inzerci do pfií‰tího ãísla je
31. 3. 2011. Pfií‰tí ãíslo vyjde do konce dubna 2011.

âtvrtletník „Vûstník Spoleãenstva umûleck˘ch kováfiÛ, zámeãníkÛ a kováfiÛ–
podkováfiÛ âech, Moravy a Slezska“ vydává pro své ãleny „Spoleãenstvo
umûleck˘ch kováfiÛ a zámeãníkÛ a kováfiÛ–podkováfiÛ âech, Moravy a Slezska“
(zkratka názvu „Kováfiské spoleãenstvo“). Zdarma pro ãleny, volnû neprodejné.
Registrace Ministerstvem vnitra âR byla provedena 9. prosince 2002, pod ã. j. VS
II–1/51999/02–R. Iâ: 26611422. Registrace MK âR E 17947.
Kontakt pro zasílání korespondence a redakãních pfiíspûvkÛ: Bednáfiova 20,
619 00 Brno, e–mail: info@kovari.org nebo telefonicky kaÏdé úter˘ od 16 do
18 hod na tel. ãísle: 721 601 166.

NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí. Za pfiípadné tiskové chyby neruãíme, ale
omlouváme se za nû.

Naše internetová adresa je: www.kovari.org

E-mail: info@kovari.org

Číslo účtu: 27-9588170297/0100

Poštovní adresa: Kovářské společenstvo
Bednářova 20, 619 00 Brno
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Připomenutí
Termín na zaplacení leto‰ního roãního ãlenského pfií-

spûvku ve v˘‰i 1000 Kã je do 31. bfiezna 2011.
• platbu mÛÏete provést na regionálním zastoupení.
• nebo po‰tovní sloÏenkou na adresu: Kováfiské spoleãenstvo
Bednáfiova 20, 619 00 Brno
(prosíme o fiádné a ãitelné vyplnûní údajÛ o odesílateli,
abychom mohli správnû zaevidovat va‰i platbu).

• nebo bankovním pfievodem na ãíslo úãtu:
27-9588170297/0100, jako variabilní symbol napi‰te své
ãlenské ãíslo, (najít se dá mimo jiné na ‰títku u jména ãlena
na obálce v které rozesíláme Vûstník). NemÛÏeme ruãit za chyby
zpÛsobené nesprávn˘m variabilním symbolem ãi nesprávn˘m
ãíslem úãtu.

NepouÏívejte âeskou po‰tu pfii placení na úãet v bance,
na v˘pisu z banky je uveden jako plátce ãlenského pfií-
spûvku âeská po‰ta místo jména osoby která zaplatila.
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