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Zrození tygra
Modernizaci palných zbraní se tehdy 

nevyhnulo ani Španělsko. V  roce 1892 
zakoupilo pro jízdní jednotky guardia civil 
(policie) 2500 pušek Winchester mod. 
1873. Tyto pušky si však nezískaly přízeň 
španělské armády, protože neobstály 
v  porovnání s  vynikajícími a  v  armádě 
zavedenými jednoranovými puškami 
Remington 1871 ráže 45-70 Government. 
Armáda požadovala pušku s  účinným 
dostřelem stovek metrů, policie zase 
zbraň lehkou, rychle střílející, zároveň 
přesnější a výkonnější, než je pistole či 

běžnější s délkou hlavně okolo 540 mm 
a  kratší s  délkou hlavně asi 490 mm. 
Produkce byla ukončena v  roce 1937, 
kdy počet vyrobených karabin dosáhl 
úctyhodného počtu 1 034 687. 

Karabina Tigre sloužila ve výzbroji jízd-
ních jednotek guardia civil a také byla ve 
výzbroji železničního vojska. Významná 
část produkce mířila k  civilním uživa-
telům a na vývoz do Latinské Ameriky. 
V období španělské občanské války ka-
rabina Tigre sloužila na obou stranách 
konfliktu. Posledním známým oficiálním 
uživatelem byla v 80. letech lesní stráž 
v Andalusii.

Náboj 44-40 Winchester 
Náboj 44-40 Winchester (ve španělsky 

hovořících zemích 44 Largo) se zrodil 
v roce 1873 v éře černého prachu pro puš-
ku Winchester mod. 1873. Výkon náboje 
byl limitován použitou střelivinou a také 
konstrukční pevností závěru. Puška Win-
chester 1873 měla závěr uzamčený systé-
mem zapřených skloubených pák, který 
nemohl snášet větší zátěž. Náboj 44-40 
Winchester v době svého vzniku výkonově 

Konec 19. a počátek 20. století byl období, kdy vývoj ručních palných zbraní probíhal 
překotným tempem. Na to reagovaly ozbrojené složky celého světa a rychle zaváděly 
do výzbroje nové modely zbraní, aby je za krátkou dobu nahradily novějšími. 

revolver. Účinný dostřel mohl být skrom-
nější než v případě vojenské pušky. 

Tak byla po letech znovu oživena my-
šlenka zavést u  bezpečnostních slo-
žek karabinu systému Winchester. Mezi 
roky 1915 a 1919 baskická zbrojovka GAC 
(Garate, Anitua y Compañía) se sídlem 
v Eibaru začala vyrábět kopie karabiny 
Winchester 1892 pod názvem Carabina 
Tigre mod. 1915. Karabina stejně jako její 
předobraz měla blokový závěr ovládaný 
spodní pákou.  

Tigre samozřejmě česky znamená 
tygr. Údajně se vyráběla dvě provedení: 

Karabina Tigre mod. 1915 
ráže 44-40 Win (44 Largo)

Setkání s Tigrem 
Pavel BERAN

Karabina Tigre 
mod. 1915 (delší)
ráže 44-40 Winchester

celková délka 995 mm

délka hlavně 552 mm

hmotnost 2,90 kg

kapacita 12 nábojů


