
Všeobecné informace k používání dýky UTON
Dýka řady UTON již dlouhodobě patří do výzbroje Armády ČR i ozbrojených složek policie ČR. 

Vývoj nože UTON:

Československá lidová armáda na počátku sedmdesátých let používala zastaralý nůž VO-7 a proto v roce 
1973 zadala požadavek na vývoj nože nového. Úkolu se ujali pracovníci Vojenského výzkumného ústavu 
010 Slavičín ve spolupráci s výrobcem nožů MIKOV. Na základě společného úsilí byly 15. prosince 1976 
schváleny technické podmínky TP-VD-648-76 pro výrobu a přejímání útočných nožů vz. 75. Ty určovaly, že 
čepel bude vyráběná z nerezové oceli 17029, která bude tepelně upravená technologií MARTFROST (což 
znamená hluboké zmražení čepele nože po kalení) na povrchovou tvrdost 50-58 HRC. Jednobřitá čepel 
se středovým hrotem měla být kvůli snížení možných odlesků broušena na drsnost povrchu 0,2 až 0,8 Ra. 
Hřbet čepele pak měl být do poloviny příčně rýhován a v druhé polovině zbroušen do falešného ostří, 
přičemž příčné rýhování mělo sloužit jako opěrka palce.

Na čepel se během let razilo čtyřmístné číslo, které označovalo sérii a výrobní postup zpracování čepele.
0001 – výrobní série ještě plně neodpovídající rozsahu technický podmínek. Čepel byla kována za tepla. 
Vyrobeno cca 500 ks. 0002 – čepel byla zhotovena stříháním z plného materiálu, opracována pouze brou-
šením po kalení a rovnáním za studena. Vyrobeno 1680 ks. 0003 – čepel byla zhotovena stříháním z plného 
materiálu, opracována broušením a chlazena vzduchem v rovnacím přípravku. Vyrobeno 4500 ks. 0004 
a další série již odpovídají konečné technologii při výrobě čepelí. Čísla série 0001–0003 byla ražena na 
pravé straně čepele u kořenu čepele, čísla 0004–0008 byla ražena na pravé straně čepele u hřbetu čepele. 
Opěrka palce a falešné ostří čepele se na jednotlivých sériích UTONů lišily.

Podrobné informace o historii a výrobě nožů UTON najdete na stránkách www.uton.cz

Mikov s.r.o. v současné době vyrábí UTON v několika verzích, konkrétně NG, BG, OG a AZ.

362-NG – Čepel nože je vyrobena z  kvalitní nerezové oceli typ 420 s  tvrdostí 53–55 HRc, délkou 
140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je vyraženo číslo 0007. Delší čepel má pouze UTON AZ. 
Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. 
Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. 
Celková váha nože je 0,164 kg. 

362-BG – Čepel nože je vyrobena z velmi kvalitní nerezové oceli Böhler N690 s tvrdostí 57–59 HRc, 
délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba 0008. Delší čepel má pouze UTON AZ.  
Dýka je novinkou mezi noži UTON. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani 
zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací 
otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. Celková váha nože je 0,164 kg

362-OG – Čepel nože je vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli typu GR 1070 s tvrdostí 55–57 HRc s čer-
něním, délkou 140 mm a má klínový výbrus. Delší čepel má pouze UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobeno 
z  tvrzené pryže, která svou přilnavostí k  dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení 
příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. Celková váha nože 
je 0,165 kg. Tento UTON musí mít pouzdro bez planžetové vložky, která by mohla setřít černění čepele.

UTON AZ – Čepel nože je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s  tvrdostí 53-55 HRC, délkou 
158 mm a má klínový výbrus. Držadlo dýky je vyrobeno z  tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani 
zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací 
otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. Celková váha nože je 0,206 kg. UTON AZ byl vyvinut ve spolupráci 
s aktivními zálohami AČR a je oproti dýce 362 o 18 mm delší.
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Pro všechny typy UTONů je k dispozici bohaté příslušenství, které se dá zakoupit i samostatně. Skládá se 
z 12 druhů pouzder, pilky, pilníku, bodce, šňůry paracod a dřevěné dárkové krabičky DDK2. 

Nabídku veškerého příslušenství najdete na www.mikov.cz. 

Seznam pouzder:

POUZDRO UTON 362-4 NATUR LEATHER-Nickel – světlé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství 
a  niklovanými pevnostními knofl íky KIN DOT, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí 
dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 NATUR LEATHER-Brass – světlé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství 
a pevnostními knofl íky KIN DOT barvy stará mosaz, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypad-
nutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy. 

POUZDRO UTON 362-1 CAMOUFLAGE – textilní maskáčové pouzdro zelené bez kapsičky na příslušen-
ství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky.

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE – textilní maskáčové pouzdro zelené s kapsičkou na příslušen-
ství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem 
a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s niklovanými knofl íky KIN DOT a kap-
sičkou na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybave-
no pilkou, pilníkem a šňůrou černé barvy.

POUZDRO UTON 362-4 DESERT MNS – textilní maskáčové pouzdro vzor SAFARI s kapsičkou na příslu-
šenství a modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící 
samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.

POUZDRO UTON 362-4 DESERT/K MNS – textilní maskáčové pouzdro vzor SAFARI s kapsičkou na příslu-
šenství a modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící 
samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je kryté a je vybavené pilkou, pilníkem a zelenou šňůrou paracord.

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE MNS – textilní maskáčové pouzdro zelené s kapsičkou na příslu-
šenství, modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety bránící 
samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy.                

POUZDRO UTON 362-4 CAMOUFLAGE/K MNS – textilní maskáčové pouzdro zelené s  kapsičkou na 
příslušenství, modulárním nosným systémem pro univerzální zavěšení pouzdra, včetně kovové planžety 
bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je kryté a je vybavené pilkou, pilníkem a zelenou šňůrou 
paracord.

POUZDRO UTON 362-OG-1 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro bez kapsičky na příslušenství 
a bez kovové planžety, která zabraňuje vypadnutí dýky z pochvy. Je určeno pro nůž 362-OG.

POUZDRO UTON 362-OG-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství a bez 
kovové planžety, která zabraňuje vypadnutí dýky z pochvy, určeno pro nůž 362-OG. Pouzdro je vybaveno 
pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy.

POUZDRO UTON AZ-4 – černé kožené pouzdro s kapsičkou na příslušenství   včetně kovové planžety brá-
nící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy.

Pouzdro se dá jednoduše připevnit provléknutím opasku zadním okem nebo pomocí modulárního nos-
ného systému.

Dýky UTON lze zakoupit i včetně pouzdra a příslušenství v těchto variantách:

362-NG-4/ARMY – jedná se o variantu dodávanou převážně pro armádu České republiky.

Skládá se z dýky 362-NG, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRc, 
délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba čísla 0007. Delší čepel má pouze 
UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému 
sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord 
s kolíčkem. UTON je včetně pouzdra 362-4 NATUR LEATHER-Brass – světlé kožené pouzdro s kapsičkou 
na příslušenství a pevnostními knofl íky KIN DOT barvy stará mosaz, včetně kovové planžety bránící samo-



volnému vypadnutí dýky. Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord zelené barvy. Celková 
váha je 0,346 kg.

362-NG-4/POLICE – Jedná se o variantu oblíbenou u složek policie Česné republiky a složek městské 
policie.

Skládá se z dýky 362-NG, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRc, 
délkou 140 mm a má klínový výbrus, na pohledové straně je ražba čísla 0007. Delší čepel má pouze 
UTON AZ. Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí k dlani zabraňuje snadnému 
sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajišťovací otvor pro šňůru paracord 
s kolíčkem. UTON je včetně pouzdra 362-4 BLACK LEATHER – černé kožené pouzdro s niklovanými kno-
fl íky KIN DOT a kapsičkou na příslušenství, včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. 
Pouzdro je vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy. Celková váha je 0,346 kg.

BODAK UTON AZ – jedná se o UTON, který je o 18 mm delší oproti dýce 362 a byl vyvinut ve spolupráci 
s aktivními zálohami Armády České republiky. 

Skládá se z dýky UTON AZ, jejíž čepel je vyrobena z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53–55 HRC, 
délkou 158 mm a má klínový výbrus.  Držadlo dýky je vyrobeno z tvrzené pryže, která svou přilnavostí 
k dlani zabraňuje snadnému sklouznutí. Má otvor pro uchycení příslušenství (pilka, pilník, bodec) a zajiš-
ťovací otvor pro šňůru paracord s kolíčkem. Dýka je včetně pouzdra UTON AZ -4 – černé kožené pouzdro 
s kapsičkou na příslušenství včetně kovové planžety bránící samovolnému vypadnutí dýky. Pouzdro je 
vybaveno pilkou, pilníkem a šňůrou paracord černé barvy. Celková váha je 0,361 kg

Seznam příslušenství: 

Pilka – je černěná a vyrobena z uhlíkové oceli GR 1070. Slouží k řezání dřevin do průměru 30 mm a měkčích 
materiálů, její horní část lze použít jako šroubovák.

Pilník – je černěný a vyrobený z uhlíkové oceli GR 1070. Slouží k pilování kovů do průměru 20 mm.

Bodec – je černěný a vyrobený z uhlíkaté oceli GR 1070. Slouží na propichování různých materiálů (kůže, 
látka).

Šňůra paracord – díky zajišťovacímu kolíčku slouží k zajištění pilky, pilníku nebo bodce, dále pak k zabez-
pečení proti ztrátě nebo pro uvázání výstroje. Barva šňůry je zelená nebo černá.

Dárková krabička DDK2 – je určená jako dárkové balení k dýce UTON

Dýku UTON můžete na stránkách www.mikov.cz  při důležitých výročích najít i v limitovaných edicích, a je 
možné si UTON také nechat vyrobit na zakázku podle specifi ckých požadavků.

Návod na použití příslušenství:

Pilník, pilku nebo bodec zasuňte do zadního otvoru na rukojeti nože a zajistěte kolíčkem na šňůře. Dýku za-
suňte zpět do pouzdra, zapněte horní přezku  (tím zajistíte kolíček proti vypadnutí) a šňůru omotejte kolem 
sklopného zadního dílu. Tím omezíte možnost zranění nebo poškození oděvu.

Zacházení s nožem:

Při nevhodném zacházení může dojít k poškození či zničení nože. Při poškození zadejte opravu vždy 
odborníkovi, který má k manipulaci s nožem dostatečná oprávnění. Nedopusťte, aby bylo s dýkou krou-
ceno, páčeno či jinak nepřípustně manipulováno. Neřežte ani nesekejte do tvrdých materiálů jako jsou 



kov, kámen, sklo apod. UTON není určen na házení (k této činnosti jsou určeny speciální nože), protože při 
tom může dojít ke zlomení čepele nebo poškození konstrukce nože. Čepel nože je určena k řezání, proto 
musí být udržována ostrá. 

Ostření čepele:

Ostření čepele se provádí pod sklonem 15–20° na kameni o zrnitosti 200 – 320 tzv. obtahováním. Pro 
dokončení ostření se může použít ocílka, kůže, leštící pasty atp. Přesto doporučujeme broušení nožů svěřit 
odborníkovi – nožíři.

Podrobné informace najdete na  https://www.mikov.cz/s5511761-navod-na-ostreni-nozu.

Bezpečnost při používání : 

Váš nůž je dobrý pomocník, ale zároveň i útočná zbraň a je důležité se podle toho chovat. Nenechávejte 
ho volně ležet v blízkosti dětí a osob se sníženou schopností sebeovládání.  Nepoužívejte nůž po požití 
alkoholu či omamných látek. Udržujte ho stále čistý a suchý, aby nedošlo ke sklouznutí ruky a následnému 
pořezání. Před použitím vždy nůž zkontrolujte, zda není poškozen nebo nejsou uvolněny jednotlivé kom-
ponenty. Neřežte elektrické vodiče, které jsou pod proudem. Při nošení či přenášení nože dbejte na to, aby 
byl pokaždé řádně zajištěn a upevněn v pouzdře. Nenechávejte nůž či pouzdro na přehřátém místě, mohlo 
by dojít k deformaci plastových částí.

Údržba a skladování:

Po každém použití je třeba čepel nože (případně další součásti) řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, 
aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by dýky neměly být ve vlhku nebo 
v nečistém prostředí. Nože s otevřenou čepelí by pak neměly být skladovány hromadně či spolu s kovo-
vými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci. Vhodné je ukládaní 
nožů ve vlastních pouzdrech nebo v tzv. špalcích na vyhrazených a suchých místech. Pokud se nůž delší 
dobu nebude používat, je třeba jej dobře vyčistit a nakonzervovat.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ:

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT NŮŽ OKAMŽITĚ, POKUD NASTANE NĚKTERÝ Z VÝŠE POPSANÝCH PROBLÉMŮ. 
MOHLO BY DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ OSOB. VEŠKERÉ OPRAVY, ÚPRAVY NEBO NÁHRADY MOHOU 
PROVÉST POUZE KVALIFIKOVANÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY PŘÍPADNĚ PŘÍMO VÝROBCE MIKOV s.r.o. Mi-
kulášovice.

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na  https://www.mikov.cz/obchodni-podminky/

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů,  vyhazovacích, kapesních zaví-
racích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, pracovních, kuchyňských, 
vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků fi rmy Conmetron a NAREX najdete na 
stránkách www.mikov.cz.

Společnost Mikov s.r.o. Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice Vám děkuje, že jste si vybral náš výro-

bek a přejeme Vám mnoho dalších a spokojených let s naším nožem.


