
8

M ožná pro vás bylo brou-
šení nožů na denním 
pořádku již od vlčáckého 

a světluškovského věku, možná 
jste si nebyli nikdy jistí, co vlast-
ně s brouskem provádět. Ať už je 
to jakkoli, nácvik broušení může 
posloužit nejen k nabytí nové do-
vednosti, ale také jako re lexe toho, 
jak se nejlépe novou dovednost 
naučit. Ve skautské metodě Robert 
Baden-Powell zakotvil učení se 
činností. Než se ale do oné činnosti 
pustíme, potřebujeme vědět, jak 
na ni. Od 20. století vědci zkoumají 
různé styly učení a zjišťují, že ide-
ální proces, jak se něco efektivně 
a správně naučit, vypadá u každého 
člověka trochu jinak.

Například podle Neila Fleminga 
a Colleen Millsové, kteří vyvinuli 
tzv. VARK model, některým lidem 
více vyhovuje vidět, jak se daná 
činnost provádí (kinestetický typ), 
jiným pomáhají zjednodušené ob-
rázky jednotlivých kroků (vizuální 
typ), některým se učí snadno, když 
jim někdo postup vysvětlí slovy 
(auditivní typ), a jiným pomáhá 
písemný popis (typ čtení/psaní). 
Časté jsou také smíšené typy, 
kterým vyhovuje více různých stylů 
učení, případně jejich kombinace. 
Jaký styl učení vyhovuje právě vám, 

si můžete ověřit pomocí dotazní-
ku, nebo si jednotlivé styly učení 
prostě prakticky vyzkoušejte, třeba 
během následující aktivity.

EXPERIMENT NA OSTŘÍ NOŽE
Udělejte si v kmeni během výpravy 
či tábora takový malý experiment, 
naučte se brousit a vyzkoušejte si 
různé styly učení zároveň. Nejprve 
nechte každého člena, ať si zvolí 
nástroj, který neumí nabrousit. 
Ti nejzkušenější se mohou pustit 
třeba do broušení řetězu motorové 
pily. Sežeňte tyto nástroje, ideálně 
takové, u kterých nebude příliš 
vadit, pokud se zničí. Dále budete 
potřebovat písemný popis, jak 
tyto nástroje nabrousit (návody 
na broušení sekery, nože a pily 
najdete v infoboxech), videa nebo 
diagramy které broušení ukazují, 
a zkušenou osobu, která broušení 
ovládá a může vám poskytnout 
služby hodnotitele a instruktora. 

Úkolem každého účastníka expe-
rimentu je co nejlépe nabrousit 
vybraný nástroj za využití vybra-
ného stylu učení. Ten, kdo si zvolí 
kinestetický styl, se snaží broušení 
naučit za pomoci videa, ten, kdo si 
vybere vizuální styl, skrze diagra-
my, auditivní styl na základě vy-

světlení „instruktora“ a styl čtení/
psaní pomocí písemných návodů. 
Během experimentu může každý 
vyzkoušet více stylů tak, aby nako-
nec dosáhl co nejlepšího výsledku.

Jakmile jste jako účastníci experi-
mentu spokojení se svým výsled-
kem, nechte svá ostří ohodnotit 
zkušenou osobou a poté společně 
svou zkušenost prodiskutujte. 
Můžete zodpovědět například 
na následující otázky:

 Jsem spokojený/á s výsledkem? 
Proč ano / proč ne?

 Jak se nyní cítím?

 Co bylo pro mne během úkolu 
těžké?

 Co by přispělo k tomu, aby byl 
úkol jednodušší a výsledek lepší?

 Co mi pomohlo se novou doved-
nost naučit?

 Jaký styl učení mi nejvíce vy-
hovoval? Vyhovoval by mi tento 
styl učení i k nabytí jiného druhu 
dovednosti nebo znalosti?

 Mají ostatní účastníci experimentu 
stejné zkušenosti? Proč ano / proč ne?

AUTOŘI JAROSLAV KOBYLKA – TYGR, JANA KARASOVÁ – KAMI

Český skauting je tak nějak od přírody spojený se zálesáckými dovednostmi. Kácíme soušky, děláme ohně, 
stavíme táborové brány… Mezi vybavením mají své čestné místo sekery, nože a pily. A ať už je používáme 
jakkoli často, po čase je potřeba každý nástroj nabrousit. Chce to však pečlivost, správné brusné nástroje 
a správnou dovednost. A pokud to neumíte, tak také správný způsob, jak se to vše nejlépe naučit. 

ROVERING METODIKA

JAK NAOSTŘIT NŮŽ 
I SVÉ DOVEDNOSTI
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 Dosáhli by všichni účastníci expe-
rimentu stejného výsledku, kdyby 
se museli naučit daný nástroj brou-
sit jen například pomocí instrukcí 
od „instruktora“?

Podobný experiment samozřejmě 
můžete provést i s jinými druhy 
činností. Svou zkušenost zužitkuj-
te při vymýšlení naučných aktivit 

pro váš kmen či oddíl. Pokuste se je 
vymyslet tak, aby každému účastní-

kovi dovolovaly učit se takovým způ-
sobem, který mu nejvíce vyhovuje. 

METODIKA ROVERING

vark-learn.com – více informací o stylech učení ve VARK 
modelu, včetně dotazníku na určení, jaký styl učení vám vyho-
vuje nejvíce (v angličtině)
www.ireceptar.cz/pro-kutily/jak-dobre-nabrousit-sekeru/ 
– obrázkový postup broušení sekery.

Broušení nože

Broušení by mělo patřit k základním činnostem při údržbě nože. Nejenže jím zvyšujeme ostrost, ale také život-
nost nože. Při broušení nožů lze využít hned několik technik.

Nože dobře nabrousí klasické brusné kameny. Pro běžné nože je broušení pomocí levných brusných kamenů 
zcela dostačující. Nejlevnější kameny jsou vyrobeny ze zeleného karbidu křemíku s keramickým pojivem. Jedná 
se o syntetické keramické brousky, které snadno poznáme podle šedé až šedozelené barvy. Tyto brousky jsou 
vyrobeny jako oboustranné a mají z každé strany jinou zrnitost (hrubší strana – zrnitost 150, jemnější strana – zr-
nitost 320, značení je stejné jako u brusných papírů nebo pláten). Těm, kdo vlastní kvalitnější nože, lze doporučit 
broušení pomocí dražších materiálů, jako jsou přírodní břidlice, přírodní kámen či sady se speciálními kameny 
a nástroji, které jsou schopny dodržet přesný úhel broušení (japonské brusné kameny, arkansas používaný rytci, 
belgický kámen, …). Používání domácích ostřičů – koleček a podobných – nedoporučujeme, protože se nimi 
nože spíše ničí.

V rámci broušení není rozdíl například mezi kuchyňským a zavíracím nožem. U zavíracích nožů je však třeba 
udržovat čistý mechanismus zavírání, k čemuž slouží výrobek WD 40 (rozpustí a vyplaví nečistoty), a následné 
namazání mechanismu kvalitním olejem.

1. Před broušením se ujistíme, že brusný kámen je mokrý (jako kapalinu použijeme například vodu), vlhkost 
následně udržujeme po celou dobu. Na vlhčení můžeme použít postřikovač na květiny či mokrý hadřík. 

2. Proces broušení má dva kroky – broušení ostří a jeho vyhlazení až vyleštění. V prvním kroku souměrně táhne-
me ostřím, případně kroužíme po brousku, vždy asi pětkrát z každé strany. Jedná se o pohyb složený z pohybu 
vpřed a doprava (u praváků) po celé délce ostří ( jako bychom řezali). 

3. Jakmile dosáhneme ideálního ostří, můžeme pokračovat v broušení na jemném kameni (jemnější straně 
brousku). Při broušení je nutné dodržovat stejný úhel broušení z obou stran a počet tahů z každé strany. Výsle-
dek se řídí dle jednoduchého pravidla: pokud chceme ostrý nůž, který lépe řeže, zvolíme ostrý úhel. Tupý úhel 
použijeme v případě, když potřebujeme nůž používat v extrémních podmínkách a potřebujeme-li, aby nám 
dlouho vydržel. 

Pro ty, kteří mají rádi čísla, jsou doporučené úhly břitu tyto: kobercový nůž 15°, řezbářský, filetovací, kuchařské 
nože 22°, skalpel 25°, stahovák – skinner 30°, rybářský a lovecký nůž až 40°. Úhel břitu se samozřejmě řídí i návy-
ky majitele a „tíhou“ jeho ruky. Kvalitu výsledného ostření můžeme vyzkoušet proti světlu – chyby jsou patrné, 
když jsou vidět odlesky.
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Broušení sekery

Pro úplný začátek je dobré vědět, že 
sekeru je vhodné skladovat na suchém 
místě, aby nezrezivěla. Dále musíme před 
každým štípáním zkontrolovat topůrko, 
protože příliš vyschlé topůrko by se mohlo 
při štípání uvolnit. Při samotné práci by si 
nakonec každý měl dát pozor na hřebíky, 
šrouby, ale i suky. Pokud máte vůči suku 
malou sekyru, je velká pravděpodobnost, 
že se při jeho přeseknutí sekera poškodí 
a vytvoří se na jejím ostří nežádoucí zuby. 
Dobrá péče zahrnuje i správné broušení. 
Jak na něj?

1. Oblouk ostří by měl být rovnoměrný 
a bez lomů. Ale jak zjistíme, jestli to tak 
je? Existuje jeden osvědčený fígl: ostří 
sekery prostě obkreslíme tužkou na papír. 
Na kresbě obrysu ostří by měl být vidět 

i ten nejmenší nedostatek. Linii ostří následně opravíme pilníkem. Pokud chceme opravu provést brusným 
kotoučem, je potřeba dát pozor na přílišné zahřívání, které oceli nesvědčí, protože žárem ztrácí tvrdost.

Oblouk ostří vytváříme tak, aby osa ostří, tedy pomyslná přímka mezi koncovými body oblouku ostří, byla rov-
noběžná s osou topůrka, případně aby s touto osou svírala ostrý úhel (jen několik stupňů).

2. Dále dbáme na to, aby topůrko bylo rovnoběžné s osou ostří. Po vytvoření linie oblouku ostří upravíme klíno-
vý úhel — úhel ostří. Důležité je zachovat původní úhel ostří sekery, který je dán jejím účelem. Sekeře vhodné 
ke štípání dříví odpovídá úhel mezi 15° až 20° (zkontrolujeme obkreslením). Při práci pak používáme ostrý 
a pokud možno nový plochý pilník.

3. Při pilování hlavu sekery položíme a těsně přitiskneme k většímu a silnějšímu kusu prkna, abychom pilník 
mohli naklápět do požadovaného úhlu. Ostří pilujeme pravidelně z jedné i z druhé strany, aby mělo správný úhel 
v celé své délce. Úhel ostří upravíme tak, aby byl po celém ostří stejný.

4. Pokud tvar zbroušeného ostří považujeme za vyhovující, můžeme se pustit do vlastního ostření, to znamená 
do zjemňování ostří.

Ostří zjemňujeme a hladíme na takzvaném mokrém kameni – jemném brusu s pomalým otáčením a vodním 
smáčením. Můžeme brousit jak ve směru, tak proti směru otáčení, pokud brousíme proti směru otáčení, bude 
ostří jemnější. Ovšem stále je důležité, abychom zachovali správný úhel ostří. K tomu přispívá pevný postoj 
u brusu, loket opřený o bok těla i praxe. 

Pokud nemáme k dispozici mokrý kámen, použijeme plochý pilník obalený páskem smirkového plátna. Nako-
nec ostří vyhladíme ručním brusným kamenem namazaným olejem.

Těžko lze pilníkem opracovat nářadí vyrobené z ušlechtilé slitinové oceli. To je nářadí, které bylo podrobeno 
tepelné úpravě. V tomto případě obě fáze (krok 3 a 4) úpravy ostří vykonáme na brusu.

FO
TO

 VOJTA PETR



METODIKA ROVERING SLOUPEK RO ROVERING

Již v březnu se na Roverské poradě začalo 
pracovat na prioritním tématu Strate-
gie Junáka „Podpora výchovné roverské 
kategorie“. Dokument, který na poradě 
vznikl, byl veřejně diskutován skrze internet 
a na květnovém setkání v Brně. Poté byl 
zaslán výkonné radě a posléze i náčelnictvu 
ke schválení. Dokument ušel dlouhou cestu 
a my v odboru věříme, že pokud něco dokáže 
změnit přístup k roverům v Junáku, bude to 
naplnění Strategie!

Hodně diskutované bylo na jaře i výběrové 
řízení celorepublikového setkání roverů 
a rangers Obrok 2017. Do výběrového řízení 
byly podány dva projekty, do jejichž hodno-
cení se zapojili nejen členové RO. Po rozhod-
nutí výkonné rady Junáka budou výsledky 
zveřejněny na RoverNetu. 

A nejedná se jen o roverských akcích ce-
lostátních. Na všech úrovních se objevují 
stále nové a nové roverské akce. V květnu to 
například byla víkendovka Kořeny rozšíře-
ná do jednodenních akcí Kořínků a nová 
skautská šifrovačka Enigma. Všechny akce 
nalezneš na RoverNetu a ve sdílené Google 
tabulce https://goo.gl/Ivi3Ll.

 A v neposlední řadě v dubnu přibyla výzva 
pro každého skauta – byla spuštěna předsně-
mová diskuze, která se věnuje podpoře 
výchovné činnosti, dospělým v organizaci 
a také tomu, co se událo v prvním roce a půl 
Strategie. Zapoj se i ty! Informace najdeš 
na  krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze. 

ROVEŘI A RANGERS 
DISKUTUJÍ
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Broušení ruční pily

Ruční pilu bez speciálního tvrzení zubů můžeme kdykoliv 
nabrousit sami. Tvrzené zuby ovšem lze nabrousit pouze 
diamantovým pilníkem. K ostření budeme potřebovat 
plochý i pilařský pilník, speciální svěrák pro ostření pilo-
vých listů, případně obyčejný svěrák a k němu dvě lišty 
pro napnutí a rozváděcí kleště. Pro úpravu opotřebova-
ného pilového listu je třeba postupně srovnat, vytvaro-
vat, rozvést a naostřit zuby pily.

1. V prvním kroku sevřeme pilový list pevně do svěráku. 
Jako ochranu vložíme na každou stranu dřevěnou lištu. 

2. Pro opětné vyrovnání nepravidelného vzhledu zubů, 
který vznikne opotřebením a přeostřováním, je třeba list 
srovnat. Za tím účelem plochým pilníkem pilujeme řadu 
zubů tak dlouho, dokud se na každém zubu nevytvoří 
ploška. Přitom je třeba dbát na to, aby pilník klouzal 
po zubech v maximálně vodorovné poloze. 

3. Paty (spodní části) zubů se následně opracovávají 
pilařským (trojhranným) pilníkem tak dlouho, až mají 
všechny zuby stejný tvar a paty zubů leží v jedné rovině. 
Pojem rozvedení znamená ohnutí zubů od sebe. Díky 
tomu je ozubený prostor širší než pilový list, takže neuvíz-
ne v řezné spáře. Rozvedení musí být po obou stranách 
stejnoměrné, jinak pila ujíždí ve směru více rozvedené 
strany. Nejlepšího výsledku dosáhneme rozváděcími 
kleštěmi. Nejprve se rozvede každý druhý zub do konce 
listu, pak jej otočíme a stejným způsobem rozvedeme 
druhou stranu.

4. K ostření používáme rovnostranný trojhranný pilník, 
jehož hrany jsou lehce zaoblené. Vedeme jej v mezeře 
mezi zuby přesně vodorovně a v pravém úhlu k listu. 
Součástí údržby pilového listu by mělo být i jeho očištění 
a namazání po každé práci.
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