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nože

Představíme si průmyslový 
výkovek s jednoduchou 
plastovou rukojetí, určený 
původně pouze pro armádní 
použití. Tento nůž za osm 
měsíců testu prošel snad 
vším, co může nůž zažít. 
A obstál dobře.  

Na stránkách dealerů v USA i v Ev-
ropě se nejčastěji uvádí tvrdost če-
pele HRC 50, případně 55. Vzhledem 
k tomu, co byl schopen nůž všechno 
prorazit beze změn na čepeli, dá se 
dovodit, že jde spíš o HRC 55. Záštita je 
vyrobena z výstřižku 3mm ocelového 
plechu. V horní části má zahnutí do-
předu s půlkulatým vybráním. To má 
pravděpodobně sloužit jako uzamykací 
prvek při nasazení na zbraň při použití 
nože jako bodáku. Ve spodní části je 
záštita protažena a lehce přihnuta 
dopředu. Toto řešení má dvě funkce. 
Tlakem prostředníku na přední část 
záštity táhnete nůž z pouzdra. Na zadní 
část záštity se při použití pilky nože 
pokládá palec pro zvýšení tlaku.

Rukojeť je z polymeru černé 
barvy s jemným zdrsněním 

a rozšířením na koncích 
a ve středu rukojeti. 

Nůž díky tomu vel-
mi dobře padne do 
ruky. Délka rukojeti 
je 120 mm, největší 
šířka 30 mm. 

Pouzdro nože je 
z černého plastu vy-

soké houževnatosti. 
(Vyrábí se také v písko-

vé a zelené barvě.) Pouzd-
ro má jednoduchou pojistku 

pro palec ruky, rozepínací oko 
na opasek a je opatřeno signaturou 
výrobce. 

R
akouský nůž Glock M81, ur-
čený k armádnímu a případ-
ně loveckému použití, podle 
dostupných pramenů navrhl 
sám konstruktér pistolí Gaston 

Glock, stejně tak jako poněkud starší 
model M78, jenž se od tohoto modelu 
liší pouze tím, že nemá na horní straně 
čepele pilku. Délka čepele je 165 mm, 
tloušťka 4,5 mm, šířka 22 mm, celková 
délka 300 mm, délka i s pouz-
drem 308 mm. V ČR se 
cena nože pohybuje 
okolo tisíce korun, 
testovaný kus byl 
zakoupen v SRN 
za 34,95 €. 
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JAN ZíMA

Za o něco horší vlastnost se dá pova-
žovat volný pohyb špičky nože v pouz-
dře. Pro vojenské použití je nůž, jenž 
při pohybu vojáka vydává kloktavý 
zvuk, dost problematický. Testované 
pouzdro nože M81 je možná určeno 
jen pro civilní použití.

Odolnost 
Na německý trh se nůž bohužel do-

dává bez návodu k použití. Běžně to 
vede uživatele ke zkrácení pojistného 
ozubu pouzdra. Uživatel, jenž si od 
počátku neosvojí správný postup, má 
subjektivně pocit těžkého odjištění. 
Pokud ale pojistku neodjišťujete pod-
sunutým ukazovákem, ale zvolíte palec 
za současného tažení nože prostřední-
kem za záštitu, jde to lehko a zkrácení 
ozubu není nutné. 

Odolnost pouzdra byla zkoušena 
dvakrát: několikerým přejetím vozidla 
Mitsubishi Canter celkové hmotnosti 
okolo 2,5 t na trávě s písčitým pod-
kladem a v lednu 2013 při venkovních 
teplotách okolo -20 °C vozem UAZ. 
V prvním případě došlo k několika mi-
kroskopickým otiskům písku do mate-
riálu pouzdra, v druhém k nepatrnému 
ohnutí pouzdra, které po ponoření do 
teplé vody během pěti minut zmizelo. 

Plast rukojeti má solidní odolnost 
proti otěru, odření a oleštění. Po pá-
dech, nárazech a úderech o tvrdé 
a ostré předměty lze najít nanejvýš 
jemnou deformaci rukojeti. Obvykle 

uživatele
očima




