Arzenál parašutistů:
Zbraně pro operaci Anthropoid

Likvidace protektora Reinharda Heydricha bezpochyby patří mezi nejvýznamnější akce evropského odboje proti nacistickým okupantům. Nabízíme vám tedy stručné seznámení s trojicí typů zbraní, jimiž byli dva odvážní českoslovenští parašutisté vyzbrojeni a které si dnes můžete prohlédnout v pražském muzeu VHÚ.

Kontroverzní samopal Sten Mk II
Britská armáda v meziválečném období samopaly zanedbávala a pochopila jejich důležitost až po vypuknutí války. Britové nejdříve vyráběli typ Lanchester, který byl vlastně kopií německé zbraně MP 28, ale pro válečné podmínky byl moc složitý. Na Brity však poté hodně zapůsobil nový německý MP 38, který ukořistili ve Francii a který naopak představoval zbraň ideální do masové produkce. Právě tato až absurdní jednoduchost se posléze stala hlavním rysem nového britského samopalu, který zkonstruovali Reginald Vernon Shepherd a Harold John Turpin. Na základě jejich příjmení a města Enfield, kde sídlila jejich „mateřská“ firma RSAF, dostal nový samopal označení Sten. První dojmy z jeho vzhledu nebyly zrovna nejlepší a Sten bývá dosud řazen mezi nejošklivější zbraně všech dob, ovšem estetika zkrátka musela ustoupit funkčnosti, resp. způsobilosti pro co nejmasovější produkci. Zbraň se skládala vesměs z ocelových trubek a výlisků, které spojovaly nevzhledné svary a nýty. Funkční princip odpovídal tomu, co dosud u samopalů převládá, šlo tedy o neuzamčený dynamický závěr, poháněný zpětným rázem. Pro zásobování sloužil dvouřadý zásobník, jenž pojal 32 nábojů kalibru 9 mm. První podoba Mk I měla ještě malou dřevěnou pažbu a rukojeť, ale ta u verze Mk II zmizela, takže výsledkem byl už čistě kovový výrobek, kde roli pažby zastávala trubka s opěrkou. Sten tak vynikal i malými rozměry, a proto byl vhodný též pro partyzány či tajné operace. Právě pro druhý zmíněný účel vznikla tichá podoba Mk IIS s integrovaným tlumičem.
Následoval ještě více zjednodušený Mk III, pokusná varianta Mk IV pro výsadkáře a na konci války pokročilejší verze Mk V, jež obdržela také „zbytečnosti“ jako mušku a dřevěnou pažbu. Samopalů Sten bylo celkem vyrobeno přes čtyři miliony kusů, avšak naprosto dominuje verze Mk II. Právě zbraněmi této verze disponovali českoslovenští parašutisté, kteří uskutečnili útok na protektora Reinharda Heydricha. Ale jak známo, zbraň v rukou Jozefa Gabčíka nevystřelila a zůstala ležet na místě atentátu. Dlouho se spekulovalo o důvodech a teprve v květnu 2015 se povedlo nalézt definitivní odpověď, protože archiv vydal dobovou policejní zprávu. Nalezený Sten měl vzpříčený náboj v komoře, což jednoznačně dokazuje selhání zbraně, a nikoli střelce (jak se dříve také spekulovalo). Sten sice měl oficiálně image vysoce spolehlivé zbraně, avšak dobové výpovědi hovoří poněkud jinou řečí. Extrémní jednoduchost a masová produkce vedly někdy k nedostatečné kontrole kvality, takže některé série Stenů spolehlivostí opravdu zrovna nevynikaly. Dokládá to fakt, že od jara 1942 bylo oficiálně zakázáno vkládat do zásobníku víc než 28 nábojů, protože ve zcela naplněném zásobníku byl vyvíjen příliš velký tlak na pružinu, což často vedlo ke vzpříčení nábojů, tedy právě k té závadě, která byla zjištěna u zbraně, která osudného 27. května 1942 selhala. Onen exemplář s výrobním číslem FF 209 pocházel z linky ve městě Fazakerley, avšak bohužel beze stop zmizel. Do sbírek VHÚ se proto dostal jiný kus téže verze, který vyrobila zbrojovka RSAF v Enfieldu.

Parametry samopalu Sten Mk II
Střelivo: 9×19 mm Parabellum
Kapacita zásobníku: 32 nábojů
Délka zbraně: 762 mm
Délka hlavně: 197 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 3,3 kg
Hmotnost nabité zbraně: 3,7 kg
Úsťová rychlost: 365 m/s
Max. kadence: 550 ran/min.
Max. účinný dostřel: 100 m

Pistole Colt Pocket Model 1903
Po vlastním atentátu na protektora Heydricha došlo ještě k přestřelce mezi Jozefem Gabčíkem a Heydrichovým řidičem Johannesem Kleinem. Parašutista tedy použil svou záložní zbraň, jíž byla pistole Colt Pocket Model 1903. Zbraně stejného typu střílely též v posledním boji, který parašutisté svedli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Šlo o poloautomatickou pistoli, která disponovala zásobníkem na osm nábojů ráže .32 ACP alias 7,65 mm Browning. Běžně se také označuje jako Colt Hammerless („bez kohoutu“), což je ovšem zavádějící, jelikož samozřejmě kohout má, jenže zakrytý rámem zbraně, což zbraň činilo optimální ke skrytému nošení. Proto se velmi osvědčila v roli pistole speciálních jednotek, diverzantů a atentátníků. Kromě toho se ale často objevovala ve výzbroji policejních útvarů (včetně policie města New York). Nosili ji také někteří slavní zločinci, mj. Al Capone, John Dillinger a dvojice Bonnie & Clyde, a pokud jde o armádní využití, uplatňovala se též jako důstojnická zbraň; pozdější podobu Model 1908 na munici ráže .380 ACP používali např. generálové Bradley, Eisenhower či Patton. Ačkoli se nejednalo o nějak mimořádně výkonnou zbraň (rozhodně ne na úrovni legendárního typu Colt M1911), získala si značnou oblibu díky kompaktnosti, bezpečnosti a spolehlivosti, k níž vedle onoho skrytého kohoutu přispívala i dlaňová pojistka. Bylo zhotoveno celkem 570 000 kusů a někteří střelci dodnes nedají na „kapesní Colt“ dopustit.

Bomba z protitankového granátu
Zbraní, která přinesla Reinhardu Heydrichovi smrt, se nakonec stala speciální bomba, jež byla vyrobena z britského válcového protitankového granátu No 73 Mk 1. Ten normálně obsahoval asi 2 kg trhaviny, nárazový zapalovač a vrhovou pojistku. Tu chránil šroubovací uzávěr, který se musel nejdřív odšroubovat, načež se granát musel hodit tak, aby určitým způsobem rotoval, což způsobilo odvinutí vrhové pojistky a uvolnění úderníku. Granát pak vybuchnul po dopadu bez ohledu na polohu, jenže jeho správné házení vyžadovalo dlouhodobý náročný výcvik. Pro účely atentátu byly na bázi těchto granátů vyrobeny speciální bomby, které byly vhodnější pro útok na jedoucí automobil, tedy méně odolný, zato však rychlejší cíl. Plášť původního granátu byl zkrácen a rozstřižen tak, že vznikly jakési čtyři kovové pruhy, mezi něž pak byla umístěna plastická trhavina o váze kolem 0,5 kg, načež byl tento celek omotán izolační páskou. Opět se použil nárazový zapalovač No 247, který zajišťoval explozi při dopadu. Zpravidla se uvádí, že bomba představovala pouze záložní řešení a primární zbraní pro útok byl samopal Sten, avšak nedávný výzkum historika Eduarda Stehlíka z VHÚ naznačuje, že všechno možná bylo trochu jinak. Podle britských dokumentů totiž parašutisté měli použít nejdříve bomby a teprve potom eventuálně protektora „dorazit“ samopalem. Střelba na jedoucí automobil se necvičila, jelikož hlavní zbraní pro útok na vozidlo byly právě bomby. Parašutisté však zpočátku měli problémy se správným házením, neboť jim (na rozdíl od Britů) chyběla zkušenost s kriketem, ale výcvik nakonec přinesl ovoce. Hlavním „vrhačem“ se tak měl stát metodický Kubiš, kdežto pohotový Gabčík měl akci „jistit“ samopalem, avšak podle výpovědí většiny svědků Kubiš hodil bombu až po selhání kolegova samopalu. Jak se to vše skutečně událo, se už asi s jistotou nedozvíme. A aby nebylo spekulací málo, někdy se tvrdí, že bomby kromě trhaviny obsahovaly dokonce i botulotoxin, aby byl zajištěný skutečně spolehlivý účinek, a že právě tento biologický jed poté stál za snětí, které Reinhard Heydrich v nemocnici podlehl.
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