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�� Struktura povrchu 
střenek

�� Dámy nosí nůž na krku

nože

P
lastové střenky zůstaly pro 
tzv. civilní trh, což je více
méně interní označení, obo
je provedení se dalo koupit 
kdekoliv. Od roku 1961 byly 

u tohoto celokovového zavíracího nože 
provedeny jen poměrně malé změny. 
Ovšem vedení podniku celosvětově 
pečlivě sleduje jak kritické hlasy uži
vatelů, tak jejich přání. Tentokrát měla 
na změnu vliv něžná část populace, 
ženy často psaly, že by místo pilky 
(jako např. u modelu Farmer) raději 
uvítaly nůžky – což je pro ně podstatně 
užitečnější nástroj. 

Tak byl pro jaro 2016 – 
s přihlédnutím k těmto 
připomínkám – uve
den na trh nový 
model Pioneer X.  
Nůž s hmotností 
94,5 g je ve ve
likosti „kalibr 
93“, čili by se 
vešel do hranolu 
93x23,5x15,5 mm. 
Jednoduchý zavírací 
nůž je osazen pěti nástro
ji (želízky): 1. čepel s 60mm 
hladkým ostřím a kopinatou špicí, 
2. otvírač konzerv kombinovaný se 
4mm plochým šroubovákem (lze po
užít i na šrouby s křížovou drážkou), 
3. otvírač korunkových uzávěrů kom
binovaný s 8mm plochým šroubová
kem a zářezem na odizolování drátů, 
4. Lprofilem zpevněné šídlo s 27mm 
kónickým ostřím až do průměru 8 mm, 
5. odpružené nůžky s 24mm břity.

Jak je u Victorinoxu již klasic
ký standard, všechna želízka jsou 

V roce 1961 se pan Elsener, majitel 
švýcarského nožířství Victorinox, rozhodl 
u základního armádního kapesního nože 
nahradit střenky z plastů mechanicky 
a tepelně odolnějšími – hliníkovými.

Pioneer X
STaNO R. Kříž 

Victorinox

z leštěné korozivzdorné oceli, jištění ote
vřených želízek je hřbetními pružinami. 
Celek je nerozebíratelně spojen třemi 
nýty s duralovými střenkami s jemným 
křížovým žebrováním, zaručujícím spo
lehlivý úchop i mokrou rukou. Z hliníku 
jsou i příložky. Střenky (obě dohromady) 
mají hmotnost 22,75 g. 

Povrchová úprava je bezbarvým 
eloxováním, katalogově nazýva

ným stříbřité. Ochranný elox 
s tloušťkou 25 μm je scho

pen dlouhodobě odolávat 
otěru nejen při nošení 
nože v kapse, ale přede
vším mezi běžně chao

nabízí vygra
vírování jména 

nebo hesla/čísla na čepel, případně 
na 24x6,5mm plošku uprostřed „zad
ní“ střenky, kam se dřív razilo označení 
vojenské správy. Kde je víc lidí pohro
madě, tam totiž může oblíbený nůž 
sice nepozorovaně, avšak zato velmi 
rychle změnit majitele/ku a pak doka
zujte, že ten nůž v cizí kapse je váš... 

ženy se smyslem pro praktično je
jich světa byly vyslyšeny. Časově ne
omezenou záruku na vady materiálu 
a chyby výroby považuje Victorinox 
za samozřejmost, doporučená pro
dejní cena je 42 CHF.

�� Pioneer X

tickým uspořádáním různých 
předmětů v dámské kabelce. 

Některé dámy využívají závěsný 
10mm kroužek nože a pořídí si z na
bídky Victorinox ocelový řetízek – ten 
jim umožní nosit nůž na krku jako ne 
zcela obvyklý doplněk oděvu, povýše
ný na šperk; kromě toho nemusí nůž 
v případě potřeby nervózně hledat... 
Vyznavačky pobytu v přírodě raději 
provlékají kroužkem koženou nebo 
pletenou šňůru; nošení na krku je prý 
praktické i při sportu, cestování apod. 

Nejen reprezentační prodejny Victo
rinox, ale i mnoho běžných obchodů 
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