
Ameriãané se takémuseli rychle uãit
novému zpÛsobu boje, protoÏe
válka v zákopech pro nû byla na-

prosto nová zku‰enost. Standardní v˘-
zbroj amerického vojáka pfiedstavovala
pu‰ka M1903 Springfield s bodákem
M1905, pfiípadnû pistole Colt M1911.
Co ameriãtí vojáci naprosto postrádali,
byly útoãné noÏe. Kulometná druÏstva
byla sice vyzbrojena mal˘mi maãetami
typu bolo na vysekávání palebn˘ch po-
stavení, ale ty mûly pfiece jen daleko do
útoãného noÏe. A pu‰kové bodáky dlou-
hé 18 palcÛ byly pfii bojích v zákopech ne-
praktické. Také pfii noãních nájezdech do
nûmeck˘ch zákopÛ bylo tfieba zlikvidovat
nepfiítele tich˘m zpÛsobem.
Rychle byl tedy zbrojnímu odboru

odeslán poÏadavek na nov˘ útoãn˘ nÛÏ.
Zadání bylo prosté – nov˘ nÛÏ musí b˘t
schopen probodnout nûmeck˘ vojen-
sk˘ kabát. Do tendru se pfiihlásilo nûko-
lik v˘robcÛ a byl vybrán nÛÏ firmy Hen-
ry Disston & Sons. Jednalo se o dlouhou
tenkou trojhrannou ãepel s dfievûnou ru-
kojetí a ocelovou zá‰titou tvaru D, která

chránila prsty a zároveÀ mûla hroty, aby
mohl voják v boji z blízka pfiípadn˘m úde-
rem srazit protivníka podobnû jako bo-
xerem. V˘roba byla jednoduchá a levná.
Náklady na jeden nÛÏ od v˘roby aÏ po do-
dání do armádního skladu byly 80 cen-
tÛ, samozfiejmû v dobách, kdy mûl dolar
úplnû jinou hodnotu.

V¯ROBNÍ PROVEDENÍ
Existují dvû varianty tohoto noÏe ozna-

ãované jakoM1917 aM1918, li‰ící se tva-
rem zá‰tity a zpÛsobem jejího uchycení.
Sbûratelé stále vedou spory o urãení typÛ
jednotliv˘ch noÏÛ. V armádních zprávách
i odborné literatufie jsou souhrnnû ozna-
ãovány jako M1917/M1918. V dubnu
1999 byl v ãasopise Knife World uvefiej-
nûn ãlánek, kter˘ tyto noÏe rozdûluje po-
dle v˘robního postupu.

NÛÏ M1917 vyrábûly tfii firmy – Henry
Disston & Sons z Filadelfie, Oneida Com-
munity Ltd. a American Cutlery Co. Cel-
ková délka noÏe je 14", pfiiãemÏ ãepel je
dlouhá 9". Tyto rozmûry v‰ak nesmíme
brát dogmaticky. Pfii mûfiení nûkolika
vzorkÛ jsem zjistil, Ïe rozdíly v délce jsou
±5 mm. RukojeÈ je z ofiechového dfieva
amá záfiezy pro prsty. Ocelová zá‰tita tva-
ru D chrání prsty. Pfii její v˘robû byly po
stranách vystfiiÏeny trojúhelníkové v˘fiezy,
které se ohnuly o 90° a vzniklo tak 10 hro-
tÛ zesilujících úãinnost noÏe pfii úderu zá-
‰titou. RukojeÈ se zá‰titou byly nasunu-
ty na fiap ukonãen˘ závitem a zaji‰tûny
hlavicí. Hlavice tvaru oblého kuÏele byla
k fiapu ‰roubována speciálním pfiíprav-
kem, k jehoÏ uchycení slouÏily dva otvo-
ry v hlavici. M. H. Cole uvádí u noÏe
HD&S i hlavici ve tvaru ãtyfihranu. Zda se
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6. dubna 1917 vyhlásily Spojené státy válku Nûmecku. V kvûtnu téhoÏ roku
byl vrchním velitelem Amerického expediãního sboru (AEF) jmenován generál
John Joseph „Black Jack“ Pershing. V ãervnu pak do Francie dorazila 1. divize AEF.
Zatímco v dobû neutrality Spojené státy dodávaly velké mnoÏství materiálu bojující
Francii a Velké Británii, nyní první ameriãtí vojáci doplÀovali svoji v˘stroj a v˘zbroj
právû od FrancouzÛ a BritÛ. Od FrancouzÛ získali napfiíklad 75mm a 155mm dûla,
Britové poskytli minomety, kulomety ãi pfiílby.

Zákopové noÏe
M1917 aM1918
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M1917 se standardní v˘strojí pû‰áka

Obû varianty zákopového noÏe: nahofie M1917, dole M1918. Toto rozli‰ení v‰ak není jednoznaãné a ve-
dou se o nûm spory.




