
VÁLEČNÝ VETERÁN

projekt na podporu 

Vojenského fondu solidarity

„Armáda, která nemá své hrdiny, nemá žádnou minulost 
a bude si ji muset prožít znovu.“

Generál Aleš Opata
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Úvod

Mikov a Vojenský 
fond Solidarity

Pocta generálovi 
Josefu Bílému

Projekt Válečný veterán vznikl proto, aby 
propojil památku hrdinství našich vojáků 
s konkrétní pomocí potřebným.

Hlavním úkolem Armády České republiky 
je zabezpečovat obranu naší vlasti. Tento 
svůj úkol plní jak doma, tak i na zahraničních 
bojových misích. Při jeho naplňování položi-
li svůj život nebo obětovali zdraví vojáci, je-
jichž činy je důležité připomínat současným 
i budoucím generacím. Jejich hrdinství nás 
zároveň zavazuje k  tomu, abychom neza-
pomínali na hodnoty, na kterých stojí naše 
republika.

Na hrdiny však nestačí pouze pateticky 
vzpomínat, je také třeba prakticky pomoci 
těm, kteří zde zůstali a musí se s jejich od-
chodem vyrovnávat – jejich nejbližším, je-
jich rodinám. K tomu účelu slouží Vojenský 
fond solidarity, který chce projekt Válečný 
veterán prakticky podpořit.

K naší armádě od nepaměti patří chladné 
zbraně a nože. Již od dob Rakouska-Uher-
ska patřili k dodavatelům těchto zbraní vý-
robci v  severočeských Mikulášovicích. Na 
jejich tradici navazuje největší český vý-
robce nožů Mikov s.r.o., který cítil jako svou 
morální povinnost Vojenskému fondu so-
lidarity konkrétně pomoci. Počínaje rokem 
2019 chce proto, v rámci projektu Válečný 
veterán, uvést na trh každý rok novou edici 
nožů, která souvisí s  významnými armád-
ními misemi a osobnostmi. Každá z  těchto 

Nože projektu Válečný veterán by tak 
měly připomenout to nejdůležitější, co se 
během více než staleté historie Českoslo-
venska a jeho armády událo. Prvním z nich 
je varianta nože M-1917 pro důstojníky, v od-
borných kruzích nazývána jako důstojnická 

edic bude jedinečná nejen svou technickou 
úrovní, ale má i svůj vlastní systém význam-
né fi nanční podpory Vojenského fondu so-
lidarity.

Firma Mikov s.r.o. tak navazuje na své 
zkušenosti s výrobou speciálních sérií nožů. 
Například v roce 2009 nabídla sběratelům 
a fanouškům chladných zbraní mimořádnou 
limitovanou edici 99 kusů rakouských útoč-
ných nožů model 1917. Mimořádný zájem 
médií, odborné i široké veřejnosti, pak také 
vzbudila limitovaná edice 100 kusů vojen-
ského útočného nože vz. 75 UTON ze spe-
ciální oceli, kterou fi rma uvedla na trh v roce 
2018 k 100. výročí vzniku Československa. 
Z jeho výtěžku fi rma Mikov s.r.o. podpořila 
Nadaci policistů a hasičů, která pro tyto uni-
formované sbory vykonává podobnou služ-
bu, jako Vojenský fond solidarity.
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originál důstojnické verze 

nože M-1917 gen. Bílého

verze nebo také nůž M-1917 s individuální 
úpravou pro důstojníky a poddůstojníky. 
Výrobou tohoto nože chce fi rma Mikov s.r.o. 
vzdát poctu generálu Josefu Bílému, proto-
že byl vyroben podle vzoru z jeho pozůsta-
losti.

Generál Josef Bílý patřil mezi důstojníky, 
kteří až do konce 1. světové války bojova-
li v  Rakousko-Uherské armádě. Po jejím 
skončení se jako respektovaný velitel dob-
rovolně přihlásil do služeb Československé 
republiky. V  hodnosti armádního generála 
odešel v roce 1935 do výslužby, ale po oku-
paci nacisty se okamžitě zapojil do protina-
cistického odboje, když stál v čele odbojové 
organizace Obrana národa. V roce 1940 byl 
zatčen gestapem a mučen. Následně byl 

odsouzen k  trestu smrti a 28. září 1941 po-
praven. 

V pozůstalosti po tomto výjimečném veli-
teli zůstalo velké množství chladných zbra-
ní, které nejen nosil, ale také dostal jako 
projev úcty od svých podřízených. Řadu 
z  nich lze spatřit ve sbírkách Vojenského 
historického ústavu v Praze na Žižkově. 
Jeho nůž M-1917 v důstojnické úpravě však 
zde nenajdete, protože je součástí sou-
kromé sbírky. Chceme vzdát hold člověku, 
který byl opravdovým vojákem a vzorem 
vojenské cti. To je další důvod, proč jsme se 
rozhodli vyrobit kopii nože, který používal. 
Každý majitel limitované číslované edice to-
hoto nože tak bude moci mít jeho hrdinství 
stále na paměti.

Důstojnická verze nože M-1917 
První nůž projektu Válečný veterán

Zatímco běžným typem útočného nože 
M-1917 byli vyzbrojováni i řadoví přísluš-
níci útočných jednotek, jeho důstojnická 
varianta byla reprezentativním prove-
dením. U  útočných jednotek tak přímo 

nože M-1917 
Válečný veterán

e symbolizovala hierarchické postavení. 
U jiných druhů vojska pak měl tento nůž 
spíše charakter módního doplňku, kte-
rý velitelům při velení v boji nahrazoval 
šavli.



4 Válečný veterán

důstojnické verze nože 

M-1917

Délka nože 326 mm se středovým hro-
tem a falešným ostřím plně respektova-
la potřeby zákopové války. Pro ochranu 
ruky bojujícího vojáka byl nůž opatřen 
příčkovou záštitou ve tvaru elipsy. Ruko-
jeť nože se pak skládala ze dvou dřevě-
ných příložek upevněných třemi nýty ke 
stopce nože. 

Nůž M-1917 se nosil v ocelové pochvě 
s koženým poutkem. Od roku 1917, kdy 
byl nůž zaveden do výzbroje Rakous-
ko-Uherské armády, byl vítanou kořist-
ní zbraní. Vzhledem ke své jednoduché 
konstrukci se stal předlohou pro řadu 
dalších útočných nožů a ve výzbroji ar-
mád byl používán až do konce druhé svě-
tové války.

replika důstojnické verze 

M-1917 gen. Bílého

Součástí 200 kusové číslované edice 
důstojnické varianty nože M-1917 je i pub-
likace s doplňujícími informacemi o historii 
této zbraně, továrnách, ve kterých se vyrá-
běla a vojácích, kteří ji používali.
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studie nože STORM

Projekt Válečný veterán v dalších letech 

Projekt Válečný veterán se neomezí 
pouze na vydání jednoho typu nože. Firma 
Mikov s.r.o. po noži M-1917 plánuje ve spo-
lupráci s mjr. Romanem Hippíkem další spe-
ciální edice nožů. Každá z nich bude inspi-
rována významnými novodobými událostmi 
z dějin České a Československé armády, 
především jednotlivými misemi našich vojá-
ků v zahraničí. Konkrétně to budou:

A tak hned druhým nožem projektu Vá-
lečný veterán bude v roce 2020 nůž s pra-
covním názvem STORM. Nebude se jednat 
o repliku, ale o autorský nůž inspirovaný 
1. válkou v Zálivu v letech 1990–1991 a ope-
rací Desert Storm. Jeho design vychází 
z  tradičních nožů fi rmy Mikov s.r.o. a  zá-
roveň odkazuje na tehdy nově hromadně 
nasazené zbraně technologie Stealth. Po-
dobně jako vojenský nůž UTON bude vy-
baven částečně oboustranným ostřím.

Mise v Kuvajtu, Iráku – DESERT STORM – 1990–1991
Mise v Jugoslávii – UNPROFOR, IFOR, SFOR – 1992–2001
Mise v Kosovu – KFOR – 1999–2011
Mise v Kuvajtu, Iráku – ENDURING  FREEDOM, IZ SFOR 2002–2010
Mise v Afghánistánu – ENDURING FREEDOM, ISAF, RESOLUTE SUPPORT 2002–  
Mise v Mali – EUTM, MINUSMA 2013–
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studie nože STORM

Některé z náčrtů dalších 
připravovaných nožů:
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pracovní náčrty dalších nožů projektu

Projekt Válečný veterán tedy není pou-
hou výrobou nových nožů. Jedná se 
o komplexní počin, jehož výsledkem bude 
vždy vydání nože ve speciálním obalu 
společně s historickým a osvětovým ma-
teriálem. Vedle snahy spojit připomínku 

Závěr
významných armádních a historických 
milníků a osobností s humanitární pomocí, 
chce navíc zdůraznit kvalitu české průmys-
lové a řemeslné tradice, podpořit sběratel-
ství a pomoci v budování pozitivního vzta-
hu veřejnosti k armádě.



Mikov s.r.o., Mikulášovice 741, 407 79

tel.: +420 412 394 113 • www.mikov.cz

Firma Mikov s.r.o. i Armáda České republiky prostřednictvím Vojenského 
fondu solidarity však chce soustavnou podporou projektu Válečný 
veterán především ukazovat na to, že si váží skutečného hrdinství 

i praktické a konkrétní pomoci potřebným.


