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Samopaly 
Ing. JIří Fencl

V minulém čísle Střelecké 
revue jsme informovali 
o pistoli Colt Model 1903 
Pocket Hammerless ráže 
32 Auto, jedné ze dvou 
zbraní, které zůstaly v Plzni 
po osvobození americkou 
armádou. Zmíněná druhá 
zbraň, pocházející z téže 
soukromé sbírky, je 
americký samopal 
M3 ráže 45 Auto.

Maximálně jednoduchá zbraň, sva-
řená z ocelových výlisků a s minimem 
klasicky obráběných součástí, se testo-
vala v několika odlišných prototypech 
v listopadu 1942 a byla shledána nej-
lepší ze všech srovnávaných zbraní. 
Proto byl T20 doporučen na Štědrý 

den roku 1942 k zavedení do výzbroje 
jako United States Submachine Gun, 

Cal .45, M3. Koncern general Motors 
byl také pověřen postavením linek 

k hromadné produkci zbraně. Vel-
kosériová výroba běžela v letech 

1943 až 1945 a samopal M3 
(a jeho následník M3A1) zůstal 
ve výzbroji americké armá-
dy i v poválečném období. 
V 50. a 60. letech se zbraně 
navíc vyráběly licenčně v řadě 
dalších zemí. 

M3 je robustní, jednodu-
chá a levná zbraň. Jak už bylo 

řečeno, skládá se převážně 
z plechových výlisků, odporově 

P
očátkem roku 1941, kdy se 
Spojené státy ještě neanga-
žovaly ve válce aktivně, dis-
ponovala americká armáda 
určitým množstvím kvalit-

ních samopalů Thompson ráže 45 
Auto (M1 a model 1928) a další 
byly na cestě. Tyto zbraně byly 
ještě zpracovány „zbraňařsky“, 
a byly tudíž výrobně náročné 
a drahé. Koncem roku začalo 
velitelství armády hledat jejich 
levnou náhradu. O návrhy údaj-
ně nebyla nouze, většinou se ale 
opět jednalo o tradiční konstrukce 
s nákladně vyráběnými součástmi 
a s perfektní povrchovou úpravou. 

Armáda však hledala samopal, který 
by se dal masově vyrábět v co nejkrat-
ším čase a s minimálními náklady.  

z historie

M3A1

M3
a

�� Samopal U. S. M3

�� Tlačítko záchytu zásobníku bylo dodatečně 
opatřeno natvrdo připájeným límcem k ochraně 

proti jeho neúmyslnému stisknutí, a to bez ohledu 
na značení zbraně

USA Sten a ini-
ciovalo vývoj 
podobné zbra-
ně. Základní po-
žadavek formulo-
valy US Ordnance 
corps v únoru 1942, 

prototyp s označením 
T20 vyvinuli georg Hyde 

a Frederick Sampson z guide 
lamp Division koncernu general 

Motors corp. Hyde vyšel ze svého 
samopalu M2 s dřevěnou pažbou. 

Už německé 
samopaly MP 38 
a britské Steny naznačily 
cestu, jak vyrábět samopaly 
levně a v daleko větším mě-
řítku. Velitelství výzbroj-
ní služby proto 
dovezlo do 

Samopal M3 nebyl 
u jednotek příliš  
oblíbený.




