
M1 GARAND
USA byly jedním z prvních státÛ na

svûtû, které vyzbrojily svoje pû‰áky plo‰-
nû samonabíjecími pu‰kami. Byly to
„US Rifle, Caliber .30, M1“, známé spí‰
pod jménem svého konstruktéra Johna
C. Garanda. „Garandy“ byly úspû‰né, ofi-
ciálnû slouÏily v letech 1936-1957 a ge-
nerál George S. Patton o nich hovofiil jako
o vÛbec nejlep‰ích vojensk˘ch zbraních.
Pu‰ka Garand ale také nebyla úplnû

prostá nedostatkÛ. Vyt˘kal se jí pfiede-
v‰ím zpÛsob zásobování pomocí nábo-
jov˘ch rámeãkÛ na 8 nábojÛ. Ty nebylo
moÏno po vloÏení do zbranû doplnit, vo-
ják musel rámeãek vystfiílet a pak vloÏit
nov˘. Prázdn˘ rámeãek zbraÀ po vystfií-
lení samoãinnû vyhodila, coÏ bylo do-
provázeno charakteristick˘m kovov˘m
zvukem. Ten nûktefií uÏivatelé povaÏovali
za demaskující, indikující protivníkovi, Ïe
voják má prázdnou zbraÀ. Nikdy se ne-
prokázalo, Ïe by toho protivník skuteãnû
vyuÏíval, ale je to jeden z velmi vytrval˘ch
„garandovsk˘ch“ m˘tÛ.
Ve druhé polovinû druhé svûtové vál-

ky zavedly USA (podobnû jako Nûmec-
ko a po válce téÏ SSSR) zbranû zcela
nové kategorie, útoãné pu‰ky konstruo-
vané na náboje stfiední balistické v˘-
konnosti. Na americké stranû to byla ka-
rabina M1 v ráÏi 30 Carbine.
Po válce proto nastal rozmach útoãn˘ch

pu‰ek. Ameriãané napfied uvaÏovali omo-
difikaci pu‰kyM1 tak, aby byla zásobována
ze schránkového zásobníku a umoÏnila
i stfielbu dávkou. Rekonstrukci provedl
J. C. Garand, zbraÀ byla stále je‰tû v ráÏi
30-06 Springfield. Upravená verze se zá-
sobníkem na 20 nábojÛ dostala oznaãení
T20E2 a v˘zbrojní sluÏba jich 17. 5. 1945
objednala 100 000. NeÏ se ale stihla roz-
bûhnout v˘roba, skonãila válka.

M14
SoubûÏnû s v˘vojem T20E2 probíhaly

ve Springfield Armory dal‰í v˘vojové
práce, které hledaly novou zbraÀ pro
amerického pû‰áka. Tento program se na-
z˘val Lightweight Rifle a mimo jiné dal

vzniknout náboji oznaãovanému T65. To
nebylo nic jiného neÏ 30-06 Springfield
zkrácen˘ na délku nábojnice 300 Savage.
Hledání nové zbranû a náboje pro ni se

táhlo aÏ do roku 1957. ProtoÏe zku‰enos-
ti s pu‰kou T20E2 prokázaly, Ïe konstruk-
ce automatické zbranû jednotlivce na
bázi pu‰kového náboje je moÏná, pfiiklo-

M14 byla poslední „klasická vojenská samonabíjecí pu‰ka“ vyrábûná tfiískov˘m
obrábûním a paÏbená ve dfievû. Je to kus tradice a nostalgie a já jsem tak trochu
staromilec. KdyÏ jsem se dozvûdûl, Ïe firma ¤ehák & ¤ehák pfiivezla do âR kopie
M14 vyrábûné ãínskou firmou Norinco pod oznaãením M305 a v provedení Normal,
byl jsem na tuhle zbraÀ stra‰nû zvûdav˘.
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