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vojenské zbraně

V
eškerá výroba těchto nožů 
jak pro námořní pěchotu, tak 
pro námořnictvo skončila 
v roce 1945. S koncem vál‑
ky byly stornovány všech‑

ny kontrakty. Přebytky z výroby byly 
prodány různým firmám, které z dílů 
sestavovaly nože a nabízely je civil‑
nímu trhu. Tyto nože se dají poznat 
například přeraženým či vybroušeným 
značením výrobce, ale neplatí to vždy. 

Z přebytků také vznikly nože ve 
starší literatuře chybně uváděné jako 
nože pro UDT (Underwater Demolition 
Team). K této misinterpretaci došlo 
pravděpodobně tím, že si příslušníci 
UDT pořizovali nože soukromě. Jed‑
ná se však o komerční výrobu firmy 

23. listopadu 1942 se začala psát dlouhá historie bojového 
nože, který slouží v amerických ozbrojených silách dodnes. 
Toho dne totiž americká námořní pěchota zavedla nůž, který 
se stal jedním z jejích symbolů – USMC Fighting Knife. Tentýž 
nůž zavedlo 13. dubna 1943 i americké námořnictvo pod 
označením USN Mark 2. 
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Wasco. Koženou rukojeť mají hladkou 
bez drážek, čepel je buď s krevním 
žlábkem, nebo bez něho, a může být 
pokovená. 

Za válek v Koreji i ve vietnamu se 
používaly ještě skladové zásoby z dru‑

nů
ž

bojový

hé světové války. v roce 1960 došlo ke 
změně označení tohoto nože na bojový 
nůž (Knife, combat) podle specifikace 
Mil ‑K‑20227. Zatímco za druhé světové 
války se rozlišovalo, zda se jedná o nůž 
pro námořní pěchotu či námořnictvo, 
nyní byl tento nůž shodný pro všechny 
složky ozbrojených sil Spojených států. 
Nože byly značeny na rikasu U.S., pod 
tím je jméno výrobce. 

v průběhu let došlo k několika mino‑
ritním změnám ve specifikaci nože či 
pouzdra. Tyto změny jsou označovány 
písmeny za číslem specifikace. Po‑
slední změna specifikace byla vydána 

�� Knife, Combat vyrobený firmou Camillus mezi 
lety 1962 a 1973 

�� Camillus – značení na rikasu do roku 1974 a od roku 1974


