Karabina De Lisle:
Tichá smrt ve službách Commandos

Do arzenálu speciálních jednotek neodmyslitelně náleží bezhlučné zbraně. A k nejlepším typům této kategorie patří britská karabina De Lisle, o které se stále říká, že je to možná nejtišší palná zbraň, jaká kdy byla vyrobena.

Většina moderních pistolí, samopalů a útočných pušek může být vybavena úsťovým tlumičem hluku. Existují ovšem i speciální zbraně, u kterých je tento prvek integrální, resp. reprezentuje součást samotné konstrukce. Takové zbraně zpravidla střílejí podzvukovou municí, aby pozici střelce neprozradil akustický třesk, takže se musí jednat o munici velmi těžkou, aby mohla její hmotnost (samozřejmě v zájmu dosažení větší energie, a tím také dostřelu a přesnosti) alespoň částečně kompenzovat nižší rychlost. Legendárním příkladem je britská karabina De Lisle, jež byla zkonstruována pro britské speciální jednotky.

Od lovu králíků do okupované Evropy
Tvůrcem této pozoruhodné zbraně byl William Godfray De Lisle, jenž začal s tlumičem hluku pro střelné zbraně experimentovat již ve svých šestnácti letech, tehdy se ovšem snažil vytvořit pušku ideální pro lov plaché zvěře, zvláště králíků. Nakonec opravdu uspěl a zhotovil kvalitní tlumiče pro pušky ráže .22. Válka jej zavedla do služeb britského ministerstva letecké výroby, kde se v roce 1943 dozvěděl o požadavku speciálních jednotek na tichou střelnou zbraň. Proto De Lisle oživil svoji starou konstrukci a na základě poloautomatické pušky Browning ráže .22 postavil tichou karabinu, o které se záhy dozvěděl major Malcolm Campbell, jenž pracoval na Velitelství kombinovaných operací, tedy fakticky velení pro mise v okupované Evropě. Puška amatérského vynálezce na něj udělala velký dojem, takže svolil k opravdu vysoce netradičním testům. Oba muži totiž vystoupili na střechu jedné z budov ve středu Londýna, stříleli z pušky do Temže a čekali, zda si toho někdo z mnoha kolemjdoucích civilistů povšimne. Jelikož se to nestalo, major Campbell se utvrdil ve svém přesvědčení, že jde o výbornou konstrukci, a tudíž se zbraní seznámil své nadřízené. Také na ně karabina nemálo zapůsobila, ale požadovali, aby De Lisle zkonstruoval variantu na munici 9 mm Parabellum. Vynálezce uposlechl, ovšem tato verze nebyla povedená, neboť střelivo bylo příliš lehké, a proto na větší vzdálenost nepřesné a nedostatečně smrtící. Nakonec dokázal talentovaný konstruktér vyřešit problém tím, že použil proslavené americké střelivo .45 ACP, vyznačující se velikou úsťovou energií a mimořádným zastavovacím účinkem. Definitivní verze karabiny De Lisle pak prodělala srovnávací zkoušky s dalšími tichými střelnými zbraněmi britských speciálních sil, a sice s pistolí Welrod a tichou variantou samopalu Sten Mk II. Hlučnost všech tří byla víceméně stejná, avšak proti pistoli se mohla karabina chlubit výrazně větší životností tlumiče (jenž vyžadoval čistění až po několika stovkách ran, kdežto u pistole už po několika výstřelech) a proti samopalu ráže 9 mm nabízela mnohem delší efektivní dostřel a vyšší účinek v cíli.

Kombinování několika vhodných prvků
Jak vůbec konstruktér De Lisle dosáhl výjimečných vlastností své bezhlučné zbraně? Lze říci, že opravdu důvtipně zkombinoval několik kvalitních prvků. Prvním bylo již zmíněné střelivo, jehož velká hmotnost byla ideální pro zbraň, která vyžaduje relativně malou úsťovou rychlost, aniž by to dramaticky snižovalo přesnost a účinnost střely. Druhým vhodně zvoleným prvkem byl nabíjecí mechanismus, jenž představoval úpravu toho ze slavné opakovací vojenské pušky Lee-Enfield, formálně označované SMLE (Short, Magazine, Lee-Enfield) No 1 Mk III*. Bylo samozřejmě nutné jej zkrátit i jinak upravit, aby mohl pracovat s municí úplně jinou, než která se v původní pušce používala (ráže .303 British), avšak základní funkční systém zůstal tentýž. Karabina De Lisle tak vlastně byla (technicky vzato) opakovačka s ručně ovládaným otočným závěrem, což už samo o sobě přispívalo k tiché funkci, protože závěr bylo samozřejmě možno ovládat opravdu mimořádně opatrně a pomalu; navíc pak bylo možné ručně zachytit prázdnou nábojnici, jejíž „cinknutí“ by také mohlo polohu střelce prozradit. Dokonale bezhlučný ovšem tento mechanismus přece jen nemohl být, a tak došlo k paradoxní situaci, že fungování závěru při nabíjení nové střely bylo hlasitější než samotný výstřel! Výjimečnou tichost střelby zajistil rozměrný tlumič, který měřil v průměru cca 5 cm, obklopoval vlastně celou hlaveň od začátku drážkování až po ústí a tvořil asi polovinu délky zbraně. Ostatně ani hlaveň karabiny původně nebyla zkonstruována pro ni, protože šlo o modifikaci hlavně samopalu Thompson, která byla po celé délce děrována tak, aby plyny z ní odcházely do tlumiče. Jeho rozměry zajišťovaly, že zachytí (téměř) všechny tyto zplodiny výstřelu. Zásobování probíhalo z upravených zásobníků z pistole Colt M1911 ráže .45 ACP na sedm výstřelů či speciálních zásobníků na jedenáct ran. Zbraň dostala pevnou dřevěnou pažbu a stavitelná mechanická mířidla, která byla převzata od samopalu Lanchester a dala se nastavit na 50, 100, 150 a 200 yardů, avšak v praxi se na pušku někdy instalovala i „odstřelovačská“ teleskopická optika.

Bezhlučné pušky na několika bojištích
V roce 1943 dodala londýnská automobilka (!) Ford Dagenham první zkušební sérii, jež čítala sedmnáct karabin De Lisle. Několik kusů putovalo k jednotkám Commandos a záhy prodělalo nasazení při misích v okupované Francii. Britští „speciálové“ byli nadšeni, protože puška byla pozoruhodně přesná i na vzdálenosti přes 100 m, neprodukovala žádný viditelný záblesk a její hluk se prakticky nedal zaznamenat. Byl totiž ještě mnohem slabší než u malorážových pistolí s tlumičem, navíc vůbec nepřipomínal zvuk střelné zbraně, ale prý spíš „zachrochtání“ vydané nějakým zvířetem. Na základě těchto výsledků pak zadalo Velitelství kombinovaných operací zakázku na 500 sériových kusů, kterou roku 1944 získala firma Sterling Engineering, přestože tolik exemplářů nikdy nevzniklo; má se za to, že Sterling zhotovil nejvýše 129 kusů. Od verze z produkce Ford Dagenham se tyto karabiny lišily mj. rozměrnějším krytem šachty zásobníku, který chránil celý zásobník (u původních pušek jen ústí šachty) a materiálem tlumiče, jenž byl u původních zbraní ocelový, kdežto u těch od Sterlingu hliníkový. V oněch 129 kusech patrně nejsou započteny dva prototypové exempláře pro výsadkové jednotky, které obdržely skládací kovové pažby, odvozené z těch na samopalech Sterling. Hlavními uživateli sériových karabin, které byly mimochodem celou dobu přísně utajovány, byly zvláštní jednotky Commandos, jež působily na evropském bojišti a následně také na Dálném Východě; je doloženo použití těchto pušek v několika operacích na území dnešní Barmy. Jistý počet karabin De Lisle se dostal i do rukou agentů špionážní a sabotážní organizace SOE (Special Operations Executive), zřejmě je měli i francouzští partyzáni a nejméně jednu získali i Američané v týmu pro speciální operace Jedburgh. Kariéra karabiny De Lisle ovšem neskončila s rokem 1945, jelikož britské speciální jednotky tyto pušky užívaly také v Koreji, při potlačování komunistického povstání v Malajsii a údajně i v Severním Irsku. Část karabin pak byla prý dokonce zničena kvůli obavám z jejich zneužití, což dokládá, jak nebezpečně účinná zbraň to byla.
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Parametry karabiny De Lisle
Typ střeliva: .45 ACP
Zásobník: 7 nebo 11 nábojů
Celková délka: 895 mm
Délka hlavně: 194 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 3,74 kg
Úsťová rychlost střely: 253 m/s
Praktická kadence: 20–30 ran/min.
Efektivní dostřel: 185 m
Maximální dostřel: 365 m
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