
78  |  www.streleckarevue.cz  |  listopad 2015

osobnosti

Border Patrol
William Henry „Bill“ Jordan se na-

rodil roku 1911 ve státě bavlníkových 
plantáží – Louisianě. Dotáhnul to až na 
Louisiana State University, ale ekono-
mická krize v USA učinila jeho studiím 
konec. Stačil se ale při tom stát zálož-
ním důstojníkem námořní pěchoty. 

Jelikož ke zbraním tíhnul již od dět-
ství, začátkem 30. let nastoupil k po-
hraniční stráži (Border Patrol – fede-
rální policejní složka) na jihozápadní 
hranici s Mexikem. Zejména podél 
bájemi opředené řeky Rio Grande 
byly v té době na denním pořádku 
přestřelky s pašeráky alkoholu – bylo 
to v dobách americké prohibice – a ji-
ného zboží, migranty do USA či zločin-
ci snažícími se z USA naopak zmizet. 

O tomto dlouholetém 
příslušníkovi americké 
pohraniční stráže, účastníkovi 
bojů proti Japoncům v Pacifiku 
či autorovi odborných publikací 
byly popsány stohy papíru 
v Americe i za hranicemi. 
Pozoruhodná byla jeho 
spolupráce s konstruktéry 
firmy Smith & Wesson na vývoji 
nového revolveru určeného pro 
služební účely. 

Vzrušující služba na hranici byla jistě 
nejlepší škola, ovšem také škola životu 
nebezpečná. 

Tam začal Bill cvičit a zdokonalo-
vat svoji typickou bleskovou střelbu 
„od boku“, která mu dobře posloužila 
jak při obraně života, tak i při jeho 
pozdějších proslavených exhibicích. 
Velmi brzy jeho výjimečné střelecké 
schopnosti zaujaly nadřízené, a tak 
se stal instruktorem střelby z krátkých 
zbraní. U pohraniční stráže vydržel 
až do roku 1965 a během desítek let 
vystřídal řadu nejrůznějších služeben 
na mexické i kanadské hranici. Skon-
čil jako kapitán a zástupce vrchního 
inspektora Border Patrol.

Pacifik
Když byla Amerika v prosinci 1941 

vtažena do bojů druhé světové války, 
Bill jako záložník USMC vnímal vlas-
teneckou povinnost. Překvapivě to 
však byl jeho zaměstnavatel, kdo mu 
několikrát překazil nástup k námořní 
pěchotě. Narukoval až v roce 1943, 
přesto se však stihnul přímo zúčastnit 
krutých bojů při invazích na tichomoř-
ské ostrovy Eniwetok, Iwodžimu či 
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Okinawu. Vícekrát se podílel na čištění 
džungle od japonských odstřelovačů. 

Zkušenost z pacifických bojišť je-
nom upevnila Billovu víru ve spoleh-
livost revolveru jako služební zbraně. 
S sebou do Pacifiku si vzal revolver 
Colt 1917 v ráži 45 Auto, protože tato 
munice byla na bojištích snadněji do-
stupná než jiné ráže, běžné na úze-
mí Spojených států. Volání vlasti do 
zbraně vyslyšel ještě jednou během 
války v Koreji, i když tu už „proválčil“ 
pouze v roli instruktora na kalifornské 
základně a dotáhl to až na plukovníka 
„pro dobu války“. Do výslužby odešel 
rovněž v roce 1965. 

Exhibiční střelec 
V padesátých letech začal Bill Jordan 

pořádat exhibice za účelem popularizace 
pohraniční stráže, které měly podpořit 
rekrutování nových policistů. Při použití 
svého standardního služebního revol-
veru (S&W Combat Magnum, později 
S&W M19) a pouzdra byl opakovaně 
schopen tasit, zamířit a „od boku“ za-
sáhnout do oblasti prsou terč v lidské 
velikosti ve vzdálenosti 12 stop (3,7 m) 
v čase do tří desetin sekundy, což ovšem 

�� Bill Jordan na obalu své proslulé knihy

�� Postava jako vystřižená z klasického westernu, ale Bill nepůsobil o mnoho jinak ani za svým 
pracovním stolem 




