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1. Výroba me če 
 
 
a) Toporo   
 
Ideální dřevo na meč musí být hlavně rovné, v řezu mít tvar „0“ či spíše obdélníku nastojato 
s oblými rohy a od špičky k záštitě se postupně rozšiřovat (u špičky 20x20, u záštity 25x35). 
Pod záštitou by měl řez přejít do mírné elipsy o průměrech cca 25 a 30 mm (širší osa ve směru 
záštity). Přesná tloušťka jílce závisí na velikosti pazoury, která jím bude vládnout.  Konec 
dřeva pak bude tvarově přizpůsoben tomu, jak na meč chcete přidělat hrušku. Špička meče 
není špičatá, ale pěkně zaoblená . Tento „ideální“ tvar si vyhoblujete nejlépe z vhodně zvolené 
fošny, nebo z násady na motyku. Dobře použitelné jsou i bukové prahy. Rozměry jsou 
uvedené v tabulce. Závisí na kvalitě dřeva a zpracování a na tom, je-li meč jednoruční, či 
obouruční.  

  
Zdali jste ho nezhoblovali moc zjistíte tak, že váš výtvor vezmete a vší silou s ním několikrát 
seknete třeba do asfaltky (sekat ve směru, v jakém budete sekat až bude meč hotový). Když 
vydrží, můžete hoblovat dál, když se zlomí nebo praskne, tak to už bylo zase moc.☺ 
S hoblováním přestaňte až na to už nebudete  mít nervy, nebo až zkrátka odhadnete, že to je 
tak akorát. Pamatujte, že je lepší meč zlomit hned na začátku, než se s ním měsíc vyrábět a 
zlomit ho pak. Takže vyhoblovaný polotovar nešetřete! Obdobně a dle stejné logiky zkoušejte 
všechny části zbraně, které vyrobíte. 

  
Pokud se necítíte na hoblování, či na něj nemáte podmínky, použijte starou hokejku  
(100%nejlehčí výroba a velká pevnost,) seříznutou na patřičnou délku (nezapomeňte zabrousit 
špičku). Konec hokejky je možno, s trochou odvahy, lehce na bocích zhoblovat a odlehčit ji tak 
(nepřežeňte to, zúžíte-li hokejku moc, jednodušeji praskne při úderu). 
 
Použít se dá též vyschlá větev která po vysušení a odstranění kůry bude mít tloušťku kolem 
20-30 mm  v polovině délky zbraně. Pak už opět nic nehoblovat a jen zakulatit špičku. Vybírat 
klacky bez suků a samozřejmě nezapomenout vyzkoušet výdrž řádnou ďahou o zem (třeba 
vybetonovanou). Jak pracovat s takovou větví najdete v návodu na sekeru. 

  
Výsledek přelakujte. Lak ochrání tělo meče před působením vlhkosti. 
 
 
b) Záštita 
 
Existuje několik způsobů, jak vyrobit funkční záštitu.  
 
Všechny použitelné záštity však mají pár věcí společných: 
 
1) NIKDY není záštita připevněna k tělu meče tak, aby přitom docházelo k vrtání, šroubování     

vrutů či šroubů, či zatloukání hřebíků do těla meče. Tělo meče tím velmi trpí a v daném    
    místě se láme.  
 
2) VŽDY je záštita hladká, bez hran a ostrých rohů – dbáme tím na bezpečnost svoji, svých   
    soupeřů i spolubojovníků a o výdrž soupeřových zbraní. 
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3) Tvary volíme spíše střídmé – záštita je velmi namáhaná část meče, výraznější výběžky a   
     háčky se ulámou. Nemluvě o tom, že záštita rozhodně nemá zachytávat nepřátelské   

zbraně – má vám pomáhat v krytu a chránit vaše ruce. 
 

4) S rozměry záštity to také nepřeháníme – čím větší rozpětí, tím více problémů – a to jak při  
konstrukci (záštita s větším rozpětím je více namáhána a více namáhá tělo meče), tak   
především při boji, kde je nám velká záštita hlavně na obtíž. 

 
Mé záštity jsou slepence několika vrstev překližek, ze kterých je tvar záštity vyřezán a 
vybroušen.  

 
Nejlepší materiál je překližka 8mm, nejlépe buk, buk/smrk, borovice, dále D3 disperzní lepidlo, 
4 vruty šestky. Viz obrázky. 
 

 
 

Polotovar záštity 
 
 

 
 

Tenkou čarou je vykreslena skladba překližek (povšimněte si jejich minimálního překrytí) 
a tlustou čarou obrys vybroušené záštity. Též si povšimněte polohy vrutů. 
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Začneme návrhem záštity, který si kreslíme v nějakém měřítku, abychom viděli, jak je co velké. 
Ideální je měřítko 1:1 – nejpodrobnější a do A4 sešitu se nám většina záštit v pohodě vejde. 
Důležité je, že výška záštity v nejužším místě by neměla příliš klesnout pod 30 mm. Popravdě, 
minimální rozměr hodně závisí na provedení a kvalitě překližky, takže to chce trochu ozkoušet. 
30mm by mělo být bezpečné minimum. Opět viz následující obrázek. 
 

 
 
 

Pěkně si rozvrhneme, z jakých částí záštita bude a vyrobíme si ze čtvrtky šablony a ty pak 
v patřičném množství překreslíme na kus překližky, ze které budeme záštitu vyrábět. 

 
A začneme řezat….. 

 
Jednotlivá ramena pak složíme k sobě (zatím neslepujeme) a vybrousíme jejich obrys. Boky 
zatím nezbrušujeme – to přijde na řadu až nakonec. 

 
Teprve nyní začneme jednotlivé části slepovat. K lepení použijeme disperzní lepidlo 
z kategorie D3 – tedy vhodné ven a do vlhka (například Patex Super3 – k dostání 
v Bauhausech, ale i jinde, malá pixla cca 100,-). Jednotlivé spoje necháváme zaschnout přes 
noc. 

 
Po zatvrdnutí lepidla vybrousíme záštitu do výsledného tvaru s pomocí rašple.  
 
Výsledný polotovar záštity připravíme k nasazení na již hotové toporo. Díru na toporo v záštitě 
nejprve rozšiřujeme rašplí tak, aby toporo pasovalo do otvoru co nejtěsněji. Oba díly pak 
k sobě připevníme množstvím disperzního lepidla a volná místa vyklínujeme dřevěnými 
štěpky, které do mezer vtlučte kladivem. Výsledek necháme den - dva pořádně zatvrdnout. 
Záštita musí držet jak přibitá 
Hotovou a připevněnou záštitu vyhladíme ručně nejprve hrubým a pak jemným smirkem. 
Snažíme se o co nejhladší provedení – při správném nalakování se dá dosáhnout docela 
věrné iluze kovu. 

 
Velmi podobně se dá záštita vyrábět i z jiného dřeva. Vždy však volíme dřevo velmi tvrdé a 
neštípavé (buk, dub). Použít se dá třeba několik kusů z bukového prahu. 
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c) Čepel  
 
Nejdůležitější je ,že my všichni oceníme spíše to, že po bitvě nemáme prsty na maděru a na 
hlavě čerstvé vyšívání od chirurga. Mimochodem, při vytváření čepele dbejte na to aby byla co 
nejjednodušší . 
Dle mého názoru jednou z nejvhodnějších metod výroby čepele je užití MIRELONU nebo 
MOLITANU. 
 
Na již připravené toporo nalepíme oboustrannou izolepu která nám zaručí aby se mirelon 
(molitan) nehýbal a nevyjížděl. 

 
Na takto připravené toporo přichytíme první vrstvu mirelonu na ,kterou opět nalepíme 
oboustrannou izolepu a přichytíme další vrstvu mirelonu, nesmíme ovšem zapomenou aby 
mitelon přečníval na špičce ,abychom ji mohli vycpat molitanem ,aby tato špička byla měkká a 
bezpečná.  
Po té použijeme kobercovou pásku a obalíme ní čepel. 

 
 
Tak aby byla čepel měkká. 

 
 
Ps.: Foceno po 2 dřevárnách při kontrole výměně mirelonu který byl vymlácen. 
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e) Barvení 
 
Je jenom na vás.  
 
Před tím, než obalíte jílec je třeba meč celý nabarvit a nechat řádně zaschnout. Co a jak barvit 
si přečtěte v patřičném článečku. Rozhodně ho neopomeňte!!! 
 
 
f) Motání jílce 
 
Jílec omotáme pásem tlusté kůže, provázku – tenká se časem může rozedřít.  
 
Vystřihneme si spirálu z kusu kůže,  a vznikne nám tak řemen o tloušťce cca 5-10mm. Ten 
hodíme do kýble s vodou a necháme tak 5-10 minut nacucat. Pak řemen vyndáme a začneme 
motat. Začneme těsně pod záštitou – konec kůže si podržíme prstem a uděláme jeden závit 
tak, aby se začátek řemenu přimáčkl a dál motáme co nejvíce na těsno až dolů k hlavici. Až 
kůže uschne, stáhne se a začátek bude pevně držet sám sebe. Rozhodně začátek 
nepřitloukáme hřebíčkem!!! U hlavice konec kůže přitlučeme k tělu meče malým hřebíčkem, 
přebytečnou kůži odřízeneme a hotovo. Pokud motáte tmavou kůží, doporučuji pod kůži 
namotat jednu tenkou vrstvu černé kobercovky, nebo dřevo pod kůží nabarvit na černo – až se 
kůže seschne, mohou se mezi jednotlivými závity udělat mezery, kterými by prosvítalo světlé 
dřevo. 
 
Rozhodně jílec nemotejte kobercovou – když je nová suchá tak klouže, až ji propotíte a 
zahřejete rukou, tak začne zase lepit. Pokud kůži nemáte nebo ji nechcete použít, omotejte 
jílec pásem z rozstříhlé duše z kola. Na konci a na začátku ji můžete chytat izolační páskou. 

 
 

 
 

2) Poděkování 
 
Autorem těchto podrobných návodů je Tomš Papilus Maximus  a pocházejí ze stránek 
www.b5a.cz, ježto slouží ku informování veřejnosti i účastníků o tradiční a velkolepé akci 
zvané Bitva pěti armád. Děkujeme autorovi a správcům stránek, za svolení tyto návody použít 
pro své potřeby a zároveň je drobně „redakčně“ upravit. 
 
Plné znění návodů je k dispozici na webové adrese http://www.b5a.cz/navody Naleznete zde i 
další návody, například na výrobu roztodivných kostýmů. 
 


