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C
hcete si koupit oprav-
du dobrý nůž? Pak se 
nesnažte šetřit – výsle-
dek testu potvrdil, 

že u levného nože kvalitu čekat 
nemůžete. Stokoruna za kuchyň-
ský nůž jsou vyhozené peníze, 
kvalita začíná zhruba na pěti stech 
korunách.

Měkká ocel nevydrží  
dlouho ostrá

Propadákem testu byly nože 
Edelstahl, Little Cook, Ming Kai 
a Nirosta Saphir. „Největší chyby? 
Nerezová ocel rezla víc, než je 
přípustné, a byla příliš měkká, 
takže by se nůž po nabroušení 
velmi rychle otupil. Navíc ve vel-
kých škvírách v rukojeti by se při 
používání nože usazovaly a zahní-
valy zbytky potravin,“ zhodnotil 
výsledky zkoušek Jan Kobr z jab-
loneckého Strojírenského zkušeb-
ního ústavu.

Největším zklamáním byl nůž 
Nirosta Saphir. Výrobce totiž 

na obalu uvádí tvrdost 53 stupňů 
podle Rockwella (HRC) – vyšší 
hodnota znamená tvrdší ostří, 
které vydrží déle ostré. Ve zku-
šebním ústavu však zjistili, že 
Nirosta Saphir má pouze 49 HRC 
– takže navíc ještě klame zákaz-
níky. Tvrdost oceli je u kvalit-
ních nožů obvykle 55 až 58 HRC, 
minimum pro kvalitní kuchyňský 
nůž stanovuje norma na 52 HRC 
(japonské nože z damaškové 
oceli jsou často ještě tvrdší – 
kolem 60 HRC). 

Problémy s nadměrným rez-
nutím „korozivzdorné oceli“ pak 
měly nože Edelstahl a Ming Kai. 
Oba nevyhověly požadavkům 
české normy na odolnost čepele 
proti korozi.

Zmíněné nože neobstály ani 
mezi kuchaři. „To je příšerný plo-
cháč, který nepůjde ani pořádně 
nabrousit. To už je jedno, jestli 
budete krájet ostřím, nebo vrchní 
stranou čepele, ostré jsou dost 
podobně. V té dutině se vám bude 

akorát usazovat špína a nakonec 
vám z ní polezou červi. A hladká 
kovová střenka (rukojeť), to není 
moc dobrá volba. Když budete 
mít mokrou ruku, může vám nůž 
vyklouznout,“ – to jsou něk-
teré z mnoha výtek, které měl 
k nožům profesionální kuchař 
Václav Frič a účastníci kurzů 
vaření v Pražském kulinářském 
institutu, jimž jsme je poskytli 
k praktickému testu.

Nože pro opravdové kuchaře

Vítězi testu jsou tentokrát dva 
výrobky. Kuchařský nůž Wüsthof 
Grand Prix II a Giesser 8280. Ze 
zkoušek na kvalitu ocele vyšly 
na výbornou. A skvěle obstály 
i mezi kuchaři. 

„Oba nože jsou velmi dobře 
vyvážené, skvěle se s nimi krájí 
a pohodlně se drží v ruce,“ 
shrnul Václav Frič. Ocel obou 
nožů dobře odolávala korozi 
a byla také velmi tvrdá, takže 
ostří vydrží dlouho nabroušené. 

Cenově výhodnější je Giesser za 
1 184 korun, kvalitou srovnatel-
ný Wüsthof přesáhl hranici dvou 
tisíc korun. Ovšem zřejmě proto, 
že jsme ho zakoupili v centru 

Prahy – na internetu ho při troše 
štěstí můžete pořídit zhruba o pět 
set korun levněji.

Špatný nebyl ani nůž české-
ho výrobce KDS ze Sedlčan 
s názvem King’s Row za 1 298 
korun. Škoda jen, že byl zby-
tečně těžký a hranatá střenka 
se nedržela tak pohodlně jako 

u vzhledově velmi podobného 
Giesseru.

Za stovku kvalitu nečekejte

„Nůž za stovku nebo dvě je spíš jen 
takovou parodií,“ hodnotil kuchař 
Václav Frič. Krájet se s takovým 
nástrojem sice dá, ale cena odráží 
jeho schopnosti – je tupý, nedo-
krajuje, prohýbá se, není vyvážený 
a práce s ním je nejistá. „Takový 
nůž zkrátka neudělá přesně to, co 
chcete. To vy se mu musíte více či 
méně přizpůsobit. Pokud si chcete 
pořídit slušný nůž, připravte si ale-
spoň pět set korun,“ míní Frič.

Zhruba tolik stál výrobek znač-
ky Fiskars. Škoda jen, že čepel 
byla lisovaná, a tudíž pružná. 
„Fiskars byl v kurzech vaření 
oblíbený především mezi ženami, 
protože má příjemně tvarovanou 
anatomickou střenku a je také 
trochu kratší. Kvůli pružné čepeli 
se však hodí spíš jen na měkčí 
zeleninu,“ hodnotí Václav Frič.

Relativně ucházející byla také 

Tescoma Azza. Sice neměla ide-
álně vykrojené ostří, ale pře-
broušení by to mělo napravit. 
Se špatným vyvážením tohoto 
nože nebo méně kvalitní ocelí 
náchylnou ke korozi už bohužel 
nic nenaděláte. 

Dřevěná, plastová,  
nebo kovová rukojeť?

Většina nožů má rukojeť – střenku 
z plastu, který může být na kov 
nastříkán nebo přinýtován. Plast 
je velmi praktický materiál, pro-
tože mu nevadí ani mytí v myč-
ce, a když má dobrou povrchovou 
úpravu, tak ani neklouže. Špatné 
nejsou ani dřevěné střenky, ale 
ty se nehodí do myčky. Kromě 
toho by měly být nabarvené nebo 
jinak upravené, aby na dřevu 
nezůstávaly fleky od potravin. 
Naopak kuchaři nedoporuču-
jí kovové střenky, zvlášť pokud 
mají hladký povrch. Pokud totiž 
budete nůž držet mokrou rukou, 
může vám vyklouznout.

Test nožů: polovina je špatná 
Foto: isiFa

Anketa
Kolik nožů 

doma máte 
a jaké 

používáte? “Krájím se čtyřmi,  
nejvíc s univerzálním

Doma mám asi deset nožů, 
ale opravdu využiji tak čtyři. 
Brousím je jen minimálně. 
Nejvyužívanější jsou nože univer-
zální. Nejsou nijak drahé, ale ani 
z těch nejlevnějších.
Klára Hronová (35), 

právnička

“Používám 
dva nože

Doma mám asi šest nožů, ale 
používám z nich jen dva. Co se 
týká broušení, tak to dělám asi 
jednou za měsíc. Nejvyužívanější 
je nůž na chleba a pak jeden z řa-
dy univerzálních nožů.
Radek Štěpán (28), 

obchodní manažer

“Používám všech  
šest nožů

Nožů mám doma šest a využívám 
všechny. Na chleba, na maso 
a nejčastěji univerzální nože. 
Brousit je nechávám jednou za 
dva měsíce. Většina z nich jsou 
obyčejné nože, nijak drahé.
Iveta Kolářová (47), 

účetní

“Se dvěma  
si vystačím

Máme asi čtyři nože a pouze 
dva opravdu používáme. Co 
se týká broušení, neděláme to 
častěji než jednou do měsíce. 
Nejpoužívanější jsou nože na 
maso.
Tereza Jirásková (23), 

obchodní zástupkyně

“Stačí mi dva  
kvalitní nože

Doma mám pět nožů, ale využívám 
tak dva. Nejběžněji jeden malý 
a jeden univerzální. Brousím je 
tak jednou do roka, víckrát to není 
potřeba, jelikož mám opravdu 
dobré značkové nože. 
Vladislav Miška (51),

přijímací technik

Otestovali jsme 
12 kuchyňských 

nožů, polovina 
neuspěla. Ukázalo 

se, že za dobrý 
nůž musíte dát 

ZHRubA 500 
KoRun. Ty 

levnější byly 
tupé, špatně 

vybroušené nebo 
rychle rezavěly. 

ondřej Čarňanský

Tak takhle ne 
Krájet potraviny na plátky je 
nejsnazší nejširší částí nože 
blízko rukojeti. Špičku nože 

používejte jen k nakrojení.

Levný nůž 
z nekvalitní měkké 
oceli sice také 
nabrousíte, ale ostrý  
vám nevydrží příliš 
dlouho

DNES
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O
dnést nový nůž ihned 
po nákupu k nožíři 
a nechat si ho nabrou-
sit – to je nejlepší věc, 

kterou můžete udělat. Nůž z pro-
dejny má totiž takzvané průmyslové 
ostří, které není nejostřejší. Správně 
vybroušený nůž poté krásně řeže 
tahem – podobně jako pila. „Když 
je navíc čepel zbroušená do klínu, 
kdy se ostří od hřbetu směrem dolu 
pozvolna zužuje, pak krájí skvěle 
nejen tahem, ale i tlakem svrchu,“ 
říká Karel Hons, výrobce nožů 
z Asociace nožířů ČR a několikaná-
sobný držitel titulu „Brusič roku“.

Jaký materiál je na nože nej-
lepší?

Materiál nemusí být nejdůležitěj-
ší, vždy záleží na zpracování, jež se 
u jednotlivých výrobců a řad nožů 
může výrazně lišit. Všeobecně ale 
platí, že kvalitní je chrommolyb-
denová ocel s obsahem uhlíku nad 
půl procenta. Můžete narazit i na 
nože z damaškové oceli. To už jsou 
opravdu luxusní výrobky s cenou 
v řádech několika tisíc.

Jak poznám kvalitní výrobek?
Signálem, že si kupujete dobrý 

nůž, je, když má ostří stažené 
do klínu. Když si koupíte nůž 
s planžetovým ostřím (stejně silný 
po celé ploše, jen s krátkým zbrou-
šením), může to být problém. Záleží 
však na značce. Za moc většinou 
nestojí hlavně nože z Číny.

Čím je nejvhodnější nůž 
brousit? Ocílkou, brouskem 
s kolečky nebo elektrickým?

Když je nůž tupý, je nejlepší ho  
zanést k brusiči; tuto službu často 
dělají v zámečnictví. Za naostření 
zaplatíte obvykle třicet až padesát 
korun a může vám vydržet i několik 
měsíců. Doma si můžete nůž pra-
videlně ‚dotahovat‘ ocílkou, která 

by měla být z tvrdšího materiálu 
než čepel. Ta však nůž vyloženě 
nebrousí, spíš dorovnává ostří. Jako 
brousek funguje dražší diamantová 
ocílka. Ale když to s ní neumíte, 
nůž jen zničíte. Špatné nejsou 
ani elektrické brousky, dobře 
fungují pouze v případě, 
že máte nůž už od noží-
ře vybroušený do klínu. 
Brousek pak používáte 
jen k doostření.

Jak poznám dob-
rého brusiče?

Nejlepší je zeptat 
se na zkušenosti zná-
mých nebo ještě lépe 
kuchařů. Odborníka 
poznáte podle toho, 
jak nůž brousí. Brus se 
musí chladit, protože 
ostří se nesmí přehřát, 
změklo by. Pokud máte 
pochybnosti o kvalitě bru-
siče, nechte si naostřit jeden 
nůž na zkoušku.

Pokud budu brousit sám, jak 
to udělat? 

Čepel nakloníte přibližně pod 
úhlem dvaceti stupňů a zbrousíte 
ji. Podobným způsobem se nože 
obtahují ocílkou. Její používání má 
význam pouze v případě, že máte 
nůž už naostřený od nožíře.

Jak doma nože uložit?
Nejlepší je dřevěný stojan s otvo-

ry, který se běžně prodává. Přestože 
většina lidí zasunuje nůž do stojanu 
ostřím dolů, opačné uložení, ostřím 
nahoru, je trochu šetrnější. Otvory 
ve stojanu by měly být zkosené, 
aby se do něj nože dobře vkládaly. 
Vynikající je i magnetická lišta, 
musí být ale dost dlouhá, aby do 
sebe nože nenarážely. Rozhodně 
nedoporučuji mít nože v šuplíku. 
A na čem krájet? Nejlepší je dře-

věné prkénko, ale ani plast není 
špatný. Naopak skleněná deska 
nebo talíř noži nesvědčí. Rychleji 
se otupí.

Vadí nožům horká voda?
Ne, to je pověra. Nerezová ocel 

se kalí zhruba při tisíci stupních 
Celsia, pak se ještě ‚popouští‘ při asi 
180 stupních. Voda, která má pade-
sát nebo osmdesát stupňů, je příliš 
chladná na to, aby nějak ovlivnila 
kvalitu oceli. Nejlepší je nůž umýt 
v ruce a ihned otřít utěrkou. Myčka 
nádobí není vhodná zejména pro 
nože s dřevěnou střenkou.  (oča)

Víc jak tři 
nože doma 
nepotřebujete

Ruku na srdce: kolik máte doma 
nožů? Šest, osm? A kolik jich ve 
skutečnosti používáte? Tipl bych si, 
že tak dva až tři oblíbené, protože 
se vám dobře drží a jakž takž krá-
její. Dost možná jen proto, že mají 
místo ostří pilku. Ostatní používáte, 
jen když jsou vaši oblíbenci ve 
špíně. Vašich osm nožů mohlo vyjít 
zhruba na tisíc korun – za to jste 
mohli mít dva velmi dobré, s nimiž 
se vám budou suroviny dobře krájet 
a vydrží desítky let. Více než dva 
nebo tři nože opravdu nepotřebu-
jete. Bohatě stačí velký kuchařský, 
s nímž nasekáte bylinky a nakrájíte 
zeleninu, jeden na maso (nebo jiný 
špičatější), případně ještě nůž s pil-
kou na pečivo. 
A jak si vybrat ideální nůž? 
V prodejně jich vyzkoušejte něko-
lik a dejte na pocit – musí se vám 
v ruce dobře držet. Velmi důležité 
je, aby byl vyvážený: měl by vám 
balancovat na ukazováčku, když 
ho máte na konci střenky u čepele; 
neměl by mít tendenci se převažo-
vat dopředu nebo dozadu ani se 
převalit na bok. A hlavní zásada: 
hned po koupi ho odneste k brusiči. 
Jak je ostrý si můžete vyzkoušet na 
listu papíru: uchopte ho jen jednou 
rukou a zkuste ho proříznout. Když 
bude nůž papír lehce třepit, trhat 
nebo jím neprojede bez odporu 
jako žiletka, není dost ostrý.

Václav Frič
Pražský  
kulinářský institut

“

Výsledky testu: Šest z dvanácti nožů za moc nestojí. 

známka: 1,3

výrobce: Giesser Messer, 
Německo
koupeno: Maso-Profit, 
Holešovická tržnice, Praha
cena: 1 184 Kč

délka nože/čepele:  
333 mm/200 mm
hmotnost: 267 g
čepel: kovaná korozivzdorná 
ocel

rukojeť: plast, nýtované
koroze: minimální
tvrdost čepele: 58 HRC

Ostrý, velmi dobře vyvážený 
nůž z kvalitní tvrdé oceli, 
díky které vydrží dlouho 
nabroušený. Ergonomie, 
čistitelnost i krájení si zaslouží 
jedničku. Škoda, že není 
o trochu lehčí.

před testem➜

po testu ➜

Giesser Rostfrei 8280

známka: 1,8

výrobce: KDS Sedlčany,  
Česká republika
koupeno: AV Retail, Praha
cena: 1 298 Kč

délka nože/čepele:  
339 mm/210 mm
hmotnost: 275 g
čepel: kovaná korozivzdorná 
ocel
rukojeť: plast, nýtované

koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 53 HRC

Nůž velmi podobný Giesseru. 
Střenka je však bohužel trochu 
více hranatá a úchop proto 
není tak pohodlný. Kvalita 
krájení i vyváženost nože je 
velmi dobrá. Silnější čepel 
může za to, že nůž je příliš 
těžký.

před testem➜

po testu ➜

KDS King’s Row

známka: 4,0

výrobce: neuveden
koupeno: JT-Trade, obchodní 
dům Kotva, Praha
cena: 89 Kč

délka nože/čepele:  
323 mm/200 mm
hmotnost: 115 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: dřevo, nýtované

koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 52 HRC

Nůž nedokrojí, ostří končí 
zhruba dva centimetry před 
zakončením. Vyvážení, 
kvalita krájení a ostrost 
jsou nevyhovující. Špatně 
čistitelný. Dřevěná střenka 
navíc nemá povrchovou 
úpravu barvením nebo 
lakováním, takže se snadno 
od potravin zabarví.

před testem➜

po testu ➜

Provence

známka: 5,0

výrobce: F.u.S. Schäfer, 
Německo
koupeno: Lidl, Praha
cena: 220 Kč (sada 3 nožů 
a brousku)

délka nože/čepele:  
320 mm/200 mm 
hmotnost: 150 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: korozivzdorná ocel

koroze: nevyhovující
tvrdost čepele: 52 HRC

Špatně vyvážený nůž. 
Kvalita krájení i ostrost jsou 
nevyhovující, ergonomie 
držení je pouze dostačující 
– za mokra může klouzat. 
Čistitelnost je velmi dobrá. 
Také s tímto nožem potraviny 
nedokrojíte.

před testem➜

po testu ➜

Edelstahl

známka: 1,3

výrobce: E. Wüsthof 
Dreizackwerk, Německo
koupeno: AV Retail, Praha
cena: 2 016 Kč (Na internetu 
za 1 500 Kč)

délka nože/čepele:  
337 mm/200 mm
hmotnost: 257 g
čepel: kovaná korozivzdorná 
ocel

rukojeť: plast
koroze: žádná
tvrdost čepele: 56 HRC

Elegantní a ostrý nůž. 
Ergonomii, krájení i snadnost 
čistění ohodnotili kuchaři 
na jedničku. Také vyvážení 
je velmi dobré. Jediný 
z testovaných, u něhož se na 
čepeli neobjevila žádná koroze. 
Nůž, který se nemá za co 
stydět.

před testem➜

po testu ➜

Wüsthof Grand Prix II

známka: 3,5

výrobce: Tescoma, Česká 
republika
koupeno: Globus, Praha
cena: 69,90 Kč

délka nože/čepele:  
313 mm/185 mm
hmotnost: 112 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: plast s očkem pro 
zavěšení

koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 56 HRC

Nůž nedokrojí, protože ostří 
čepele není dobroušeno až do 
konce, ale končí asi centimetr 
před. Nůž se příliš dobře 
nedrží, vyvážení je špatné, 
stejně tak ostrost i kvalita 
krájení je pouze dostačující. 
Naopak čištění je snadné.

před testem➜

po testu ➜

Tescoma Presto

nezapomeňte na ocílku  
Před použitím obtáhněte 
nůž z každé strany pod 
úhlem dvaceti stupňů

nový nůž 
nechte hned 

naostřit
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Sekáček
– čepel je tvarovaná do 

mírného oblouku a musí 
být dostatečně silná, aby 

kosti nevylamovaly 
kousky ostří.

Vykrajovací
– lehký, tenký nůž 

pro upravování 
zeleniny, který má 

ostří vykrojené 
do tvaru 

půlměsíce.

Vykošťovací
– krátký malinký 

nůž s dlouhou 
špičkou, díky 

níž se dobře 
dostane do 

masa.

nůž na pečivo
– díky pilce lehce 

projede křupavou 
krustou bagety, 

a přitom neslisuje 
měkké těsto 

uvnitř. Pilovité 
ostří se 

nebrousí.

C3

Ocel je měkká, nepřípustně rezne nebo se špatně čistí.

známka: 2,5

výrobce: Tescoma, Česká 
republika
koupeno: JT-Trade, obchodní 
dům Kotva, Praha
cena: 609 Kč

délka nože/čepele:  
335 mm/200 mm
hmotnost: 233 g
čepel: kovaná korozivzdorná 
ocel

rukojeť: plast, nýtované
koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 53 HRC

Tvar čepele není ideální. 
Kovaný střed, který nůž 
vyvažuje a chrání prsty přes 
sklouznutím, totiž přečnívá 
přes hranu ostří. Kvůli 
tomu vzniká při dokrajování 
nepatrná mezera mezi čepelí 
a podložkou. Nůž tak potraviny 
nedokrojí.

před testem➜

po testu ➜

Tescoma Azza

známka: 3,0

výrobce: Čína
koupeno: Ikea, Praha
cena: 99 Kč

délka nože/čepele: 
337 mm/200 mm
hmotnost: 134 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: plast
koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 55 HRC

Nůž se velmi dobře čistí 
a měkčená rukojeť se dobře 
drží. To je ale vše. Nůž není 
dobře vyvážen. Kvalita 
krájení a ostrost je pouze 
dostatečná. Tvar čepele není 
u jejího zakončení ideální – při 
dokrojení vzniká menší škvíra, 
takže nůž nedokrojí.

před testem➜

po testu ➜

Ikea 365+

známka: 5,0

výrobce: Fackelmann, 
Německo
koupeno: Interspar, Praha
cena: 269 Kč

délka nože/čepele: 
337 mm/200 mm
hmotnost: 228 g
čepel: korozivzdorná ocel 
deklarované tvrdosti 53 HRC
rukojeť: korozivzdorná ocel
koroze: vyhovující

tvrdost čepele: 49 HRC 
– nevyhovující

Nůž má příliš měkkou 
ocel. Výrobce navíc klame 
spotřebitele, když na obalu 
výrobku uvádí tvrdost 
53 HRC. Kromě toho je nůž 
špatně vyvážený. Zakončení 
a zbroušení čepele není ideální, 
nůž proto nedokrajuje do konce. 
Kovová rukojeť je za mokra 
kluzká. Pozitivní je pouze 
snadná čistitelnost nože. Ostrost 
i krájení je pouze dostačující.

před testem➜

po testu ➜

nirosta Saphir

známka: 5,0

výroce: Čína
koupeno: Moqadas, 
Holešovická tržnice, Praha
cena: 101 Kč

délka nože/čepele: 
317 mm/200 mm
hmotnost: 152 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: plast, nýtované
koroze: nevyhovující

tvrdost čepele: 49 HRC 
– nevyhovující

Další nůž s příliš měkkou ocelí. 
Nůž nedokrojí a je špatně 
vyvážený. Čepel zasunutá 
do střenky se lehce viklá. 
Ergonomie je podprůměrná. 
Ostrost i kvalita krájení je 
nevyhovující. Nevyhovující 
čistitelnost.

před testem➜

po testu ➜

Ming Kai

známka: 2,0

výrobce: Fiskars, adresa neu-
vedena
koupeno: Pavel Blažek, pro-
dejna Renesance
cena: 529 Kč

délka nože/čepele: 
318 mm/196 mm
hmotnost: 102 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: plast s protismykovým 
povrchem

koroze: minimální
tvrdost čepele: 54 HRC

Lehký nůž, po kterém sáhnou 
spíše ženy. Díky anatomicky 
tvarované střence se velmi 
příjemně drží. Vyvážení však 
není ideální. Ostrost i krájení 
ohodnotili kuchaři jako velmi 
dobré, ale za nejlepšími noži 
v testu už trochu zaostává. 
Čepel je trochu pružnější, 
proto je vhodnější především 
na měkčí zeleninu a ovoce.

před testem➜

po testu ➜

Fiskars

známka: 5,0

výrobce: Yangjinag Ganglie 
Yongxing Cutter Factory, Čína
koupeno: Moqadas, 
Holešovická tržnice, Praha
cena: 79 Kč
délka nože/čepele: 
325 mm/202 mm
hmotnost: 172 g
čepel: korozivzdorná ocel
rukojeť: kombinace plastu 
a pryže, nýtované

koroze: vyhovující
tvrdost čepele: 46 HRC 
– nevyhovující

Nůž má příliš měkkou ocel. 
Navíc je špatně vyvážený, 
nedokrojí. Kromě toho kovová 
část zapuštěná do střenky 
částečně svrchu vyčnívá. 
Krájení a ostrost jsou pouze 
dostatečné. Mezery vzniklé 
špatným slícováním navíc 
zhoršují čistitelnost.

před testem➜

po testu ➜

Little Cook
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Čeho si všimnout na noži

ostří 
Mělo by být zbroušeno do 
klínu, podobně, jako je to 
u sekery. Aby nůž dobře 

dokrajoval, musí být ostří 
vybroušené až do úplného 

konce, po krček. Kuchyňské 
nože s kratším ostřím kolem 

14 až 17 centimetrů jsou ideál-
ní do drobnější dámské ruky. 
Dobře se s nimi krájí. Na seká-
ní (houpavý pohyb například 
při sekání bylinek) je vhodnější 
nůž s delším ostřím. Delší ostří 
znamená přesnější, rychlejší 
a lehčí práci.

Protokol testu

n  Nakoupili jsme dvanáct 
kuchařských nožů různých 
značek.

n  Ve Strojírenském zkušebním 
ústavu v Jablonci nad Nisou 
měřili tvrdost čepele, zjišťo-
vali její odolnost proti korozi 
a hodnotili provedení a čisti-
telnost jednotlivých nožů.

n  Provedení a čistitelnost 
– zkoumala se preciznost 
výroby. Zda nůž nemá trhliny, 
šupiny nebo jiná poškození 
a že případná mezera mezi 
čepelí a rukojetí není větší 
než povolených 0,3 mm.

n  Odolnost čepele proti korozi 
– nože byly po dobu šesti 
hodin přerušovaně ponořo-
vány do 1% roztoku chloridu 
sodného (slané vodě) zahřá-
tého na 60 °C. Po zkoušce 
se hodnotila velikost a počet 
korozních stop.

n  Tvrdost čepele – diamanto-
vým kuželem se udělá vryp 
do čepele nože. Tvrdost udá-
vaná podle Rockwella musí 
být podle normy  minimálně 
52 HRC, aby bylo možné ostří 
opět nabrousit.

n  Nože také čtrnáct dní použí-
vali a hodnotili po praktic-
ké stránce profesionální 
kuchaři a lidé z kurzů vaření 
v Pražském kulinářském 
institutu. Každý nůž mělo 
v ruce přes padesát lidí.

n  Známkování je stejné jako 
ve škole  – 1 vynikající, 5 pro-
padák. Známku tvoří: 50 % 
hodnocení kuchařů a dalších 
50 % výsledky laboratorních 
zkoušek kvality nože.

n  Test hradila redakce ze 
svého rozpočtu.

Typy 
nožů

Krček 

Stará se o ideální vyvážení 
nože. Zároveň slouží jako 
ochrana prstů – brání jejich 
sklouznutí ze střenky pod 
ostří. Přechod z krčku na 
střenku by měl být pro zajiš-
tění hygieničnosti bez škvír, 
do nichž by se mohly dostat 
zbytky potravin a zahnívat 
tam. Krček nesmí přečnívat 
přes ostří nože, ten by pak 
nedokrajoval.

Střenka
Měla by být ergonomicky 
tvarovaná, aby padla do 
ruky a nesklouzávala. To 
bývá někdy problém hlad-
kých a nepříliš tvarova-
ných kovových rukojetí.

ocílka
Musí být z materiálu o stu-
peň tvrdšího, než z jakého 
je vyrobeno ostří nože. 
Při jejím nákupu s sebou 
proto vezměte i nůž. Slouží 
k dorovnávání a jemné-
mu dobroušení ostří. Nůž 
byste měli obtáhnout šest-
krát až osmkrát z každé 
strany pod úhlem dvaceti 
stupňů. Ocílku pořídíte 
zhruba za 300 korun. (oča)

Foto: maFa – lukáš procházka
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