
Vý�atok z korešpondencie s Rainer-om Barbi-m  
 
 
 
 
                                                                                                                  Rainer Barbi     

                                                                                         
 
 
   Vážení priatelia, 
Ke�že sa na našich diskusných miestnostiach objavujú rôzne otázky oh�adne výroby 
fajky, prípadne jej opravy, rád by som Vám preložil nieko�ko riadkov z mojej 
poslednej korešpondencie s Rainer-om Barbi-m, ktorá pojednáva o dvoch otázkach, 
�asto zahalených tajomstvom. Prvou otázkou, ktorú som priate�ovi Rainerovi položil, 
bola problematika gitu, ktorým sa upravujú kazy dreva a druhou povrchová úprava 
lakovaním vo firmách s masovou produkciou. Nemyslím si, že tieto riadky podávajú 
uspokojivú informáciu o tejto problematike, ale zopár možno aj prekvapivých 
informa�ných iskri�iek pre budúce zorientovanie sa predsa len obsahujú. Navyše sú 
tam dva odkazy na informa�né zdroje, ktoré momentálne kontaktujem a o�akávam od 
nich �alšie osvetlenie celej problematiky. 
    Takže tu je nieko�ko jeho odpovedí na moje otázky, ktoré som mu za Vás  položil, 
(prebraté citáty z môjho listu, ktoré Rainer vkopíroval do svojho textu, sú 
v úvodzovkách): 
 
R:.......Žia� nemôžem si Ve�kono�né sviatky uvo�nene uži�, mám ve�a práce, Chicago 
stojí pred dverami a ja mám teraz približne pol roka dodaciu dobu, no katastrofálne. 
 
�:   „...pri poslednom preklade pre fórum www.dymka.net (�lánok P&C 1/2005) sa 
mohli naši priatelia všeli�omu novému priu�i�. To, ako si preh�adne vysvetlil celú 
štruktúru dreva, bolo naozaj výborné.“........ 
 
R:     �akujem. Ak sa chceš o dreve viac dozvedie�, mal by si sa obráti� na 
Oesterreichische Trafikantenzeitung. Šéfredaktorom je pán Peter Hauer, adresa: 
Oesterreichischer Wirtschaftsverlag, Wiedner Hauptsr.120-124, 1051 Wien. Tam 



môžeš nájs� celú sériu o briar-i, štruktúre a kvalitatívnom diferencovaní. Vydania 
10/2003, 12/2003, 2/2004, 4/2004, 6/2004, 9/2004 a 11/2004.  
 
�:   „...a potom som skonštatoval, že niektoré shapes, ako napríklad Vulcan so 
Straight Grain štruktúrou smerom zhora nadol je viac vhodný pre suché faj�enie, ako 
napríklad fajky s plateaux hore a Straight Grain smerom zdola nahor“..... 
 
R:   No dobre, s plateaux v dolnej �asti máš viac materiálu tam, kde to je najviac 
potrebné, menovite v spodnej tretine. Ale iná� je viac za horšie horenie a vlastnosti 
faj�enia zodpovedná kónická spa�ovacia komora pri shapes, prebiehajúcich smerom 
nadol. Pri plateaux v spodnej �asti sa dá spa�ovacia komora v�ta� viac cylindricky 
a tento typ komory prepá�i príliš pevné napchatie fajky.  
Teória by viac znamenala, že Cross lú�ovanie lepšie odvádza kondenzát, ke�že 
kapiláry stoja k spa�ovacej komore pod uhlom. U všetkých Straights by celulózu 
obklopujúci obal minimalizoval rýchly odvod kondenzátu.  
 
�:   „...ešte by som mal jednu otázku, ktorá bola položená na fóre: aký materiál 
používajú fajkárske firmy na gitovanie fajky“.... 
 
R:   Git je chúlostivá téma a každá firma to drží v tajnosti. Neviem pre�o, ke�že 
v každej stolárskej knihe sú vymenované receptúry na výpl�ové materiály. 
Existujú dva základné systémy, jeden je vyvlo�kovanie, to sa zoberie bruyére, vyreže 
sa z neho zodpovedajúca trieska  a natl�ie sa do diery, ktorá sa predtým vyplní 
lepidlom, alebo glejom. Prirodzene treba dáva� pozor na lú�ovanie a nie, ako sa stalo 
pánovi Garbe* , osadi� kúsok, ktorý bol potom vo svojej textúre v pravom uhle 
k textúre fajky. To je trápne.  
Duhú skupinu tvoria bruyére-mú�ky. So zrnitos�ou 240 zbrúsi� mú�ku, ale prosím 
nastudeno, iná� sa to sfarbí do �ierna, potom sfarbi� moridlom na želanú farbu 
a nakoniec do sekundovým lepidlom vopred vyplnenej diery implantova�. 
Alebo, pre vä�šie diery, dvojzložkové lepidlo zafarbi� primiešaním farebného oxidu 
a potom implantova�. 
 
�:   „...a aký lak pre povrchovú úpravu používajú“....  
 
R:   Znovu ve�mi komplikovaná téma. Tentoraz máme do �inenia s chemickými 
riedidlami a tiež s celým diferencovaním, �o sa týka pojmu lak. To Ti tentoraz neviem 
len tak jednoducho zodpoveda�. Len tak predbežne, laky sa rozlišujú nezávisle od 
celkovej stavby  pod�a dvoch skupín: bohaté na výpl� a výpl�ovo chudobné. 
Chudobné na výpl� sú tzv. „mattine“, ako šelak. Vo vysokokvalitných povrchových 
úpravách dreva sa používajú len tieto. Tieto ur�ite poznáš z povrchov nábytku 
Biedermeier. 
     V sériovom priemysle sa na fajky používajú laky, ktoré sa nanášajú ako vrstva 
striekaním. Môžu by� matné, alebo lesklé, matný lak nikto nevidí a týmto sa po 
kone�nej politúre javia tieto fajky ako leštené voskom. Lesklé laky ut�žili zlú poves�, 
pretože sa v minulosti, ke� ešte boli nekvalitné laky, ochytali a vznikali nepekné 
f�aky.  
     Laky sa na rozdiel od mattine rýchlo a �ahko spracovávajú. Preto sa mattine 
používajú len pri High-end skupine. Mattine sa rozlišujú pod�a skladby a rozpúš�adla. 
	o používam ja, je závislé od rozpúš�adla finálnej farby. Nemôžem použi� žiadne 



liehom rozpustné mattine na liehový finiš, tým by sa vyplavil pigment. Takže na to 
existujú olejom rozpustné mattine.  
   Ale ako som povedal, je to rozsiahla téma, ktorá bude neskôr pojednaná 
v Trafikantenzeitung. 
Mimochodom, pred rokmi bol celý tento tematický okruh spracovaný v Redford 
News. Pokia� sa dobre pamätám, vo�akedy som sa dotkol témy lakov aj v �asopise 
P&C. 
   To�ko ako predbežná odpove�. Ak by si mal nejaký špeciálny bod, rád napíšem 
pre Teba �lánok, ale musíš mi necha� trochu �asu. Ešte raz príjemné sviatky 
a pozdravujem Tvojich nadšencov fajky. 
 
                                                                                                    RAINER 
 
Poznámka k menu v texte: 
* Ingo Garbe, významný nemecký pipemaker, narodený  v roku 1944 v Stade, ktorý 
po zahájení samostatnej �innosti v roku 1967 momentálne žije a pracuje od roku 1972 
na dánskom ostrove Laeso. Jeho produkcia je približne 200 kusov ro�ne. Zásadne 
nepoužíva žiadne aplikácie, ako kov, kosti, at�, pracuje len s briar-om 
a parakau�ukom, len výnimo�ne používa strieborné a zlaté prstence na �ierne fajky. 
Ingo patrí k významným a rešpektovaným predstavite�om svetovej fajkovej scény. 
 


