FP-45 Liberator:
Kuriozita pro sabotéry

Média se dnes někdy věnují otázce, zda si lze pomocí 3D tiskárny doma vyrobit fungující střelnou zbraň. Jeden z návrhů takové „tištěné pistole“ nese název Liberator, což zřejmě úmyslně odkazuje na podivnou zbraň, která vznikla za druhé světové války jako zvláštní „vražedný“ prostředek pro partyzánskou válku.

Na jaře roku 1942 se zdálo, že se mocnosti Osy nacházejí na vrcholu moci. Německo ovládalo téměř celou západní Evropu a většinu evropského území Sovětského svazu, zatímco východní a jihovýchodní Asii kontrolovalo Japonsko. Okupace tak rozsáhlých území ovšem vyžadovala velké síly, které pak logicky chyběly jinde, a proto Spojenci systematicky podporovali činnost partyzánských hnutí, která dovedla „zaměstnat“ nepřátelské vojáky. K projevům této podpory náležely i dodávky speciální výbavy pro nejrůznější akce v rámci asymetrické války. Za jednu ze sběratelsky dnes nejvíce ceněných platí pistole nazývaná Liberator, byť o jejím nasazení ve válce existuje jen nepatrné množství přesných informací.

Nástroj psychologické války
Samotnou myšlenku údajně přednesl v březnu 1942 polský vojenský atašé v USA. Neobvyklý nápad se pak dostal na stůl Společného výboru pro psychologickou válku (Joint Psychological Warfare Committee) americké armády, který jej předložil zpravodajské službě OSS (Office of Strategic Services), jež zajišťovala mj. onu podporu partyzánských hnutí v okupované Evropě a Asii. V zásadě šlo o návrh mimořádně jednoduché pistole, jakou by mohl používat prakticky kdokoliv bez nějakého výcviku, jen po prostudování krátkého návodu. Zbraň měla být vysoce kompaktní, aby se dala lehce uschovat v civilním oblečení. Předpokládalo se, že pokud by byl takový prostředek rozšířen na okupovaných územích v dostatečném počtu, zřejmě by způsobil německým a japonským vojákům obrovské potíže, protože by potom museli každého civilistu podezřívat, že je ozbrojen takovouto zákeřnou zbraní. Pokud by taková situace nastala, vznikl by okupantům nejen závažný vojenský problém, ale nepochybně by následoval i velký účinek na morálku vojáků Osy. Vedle toho se plánovalo, že tyto zbraně budou vhodnými nástroji pro „začínající“ partyzánské skupiny, jejichž příslušníci budou moci zblízka usmrtit nepřátelského vojáka a ukořistit jeho pušku nebo samopal. Vedle kompaktnosti a snadného použití se od této zbraně požadovala maximální konstrukční jednoduchost, aby se dala vyrábět v oněch velkých počtech a následně distribuovat do okupovaných zemí. Konstrukce se ujal George Hyde, který pracoval v pobočce Inland Manufacturing Division společnosti General Motors Corporation a do historie zbraní se zapsal zejména jako tvůrce samopalu M3. Sériovou výrobu ale prováděla pobočka Guide Lamp Division, neboť první jmenovaná pobočka už byla víc než dost vytížena produkcí pušek M1 Garand. Celý projekt zbraně trval půl roku, z čehož 11 týdnů zabrala sama sériová produkce asi jednoho milionu exemplářů. Ta běžela v závodě v Daytonu ve státě Ohio a podílelo se na ní okolo 300 dělníků. Pistole je dnes známa jako Liberator, avšak tehdy se pro ni používalo krycí jméno FP-45, tzn. Flare Projector Caliber 45, neboť tato zvláštní zbraň byla oficiálně vedena jako signální pistole na světlice.

Extrémně jednoduchý výrobek
Toto utajení opravdového účelu pistole se odrazilo také v konstrukčních výkresech, v nichž se hlaveň značila jako „trubice“, spoušť byla „vahadlo“, úderník nesl popisku „ovládací kolík“ a chránítko spouště se nazývalo „maticový klíč“. Celá pistole sestávala z pouhých 23 součástek, jež se vyráběly převážně listováním z plechu; jedinou obráběnou výjimku tvořila hlaveň, která ale i tak postrádala drážkování, tzn. měla hladký vývrt. Ze zbraně se střílelo standardní municí ráže .45 ACP, která se vyznačuje pozoruhodnou zastavovací schopností, přestože bylo zjevné, že pro tak malou pistoli jde o předimenzované střelivo. Liberator byl každopádně jednoranný, postrádal i jakoukoliv pojistku a měl také velice jednoduchý závěr. Ten se musel před nabitím ručně otevřít a stáhnout dozadu, což otevřelo nábojovou komoru. Do té se vložil náboj, pak se závěr opět vrátil do přední polohy. Po ručním natažení bicího kohoutu byla pistole připravena k použití. Po stisku spouště Liberator vystřelil, po čemž bylo třeba znovu ručně otevřít závěr a vhodným předmětem vytlačit ven prázdnou nábojnici. Ačkoliv byla pistole jednoranná, uvnitř rukojeti se nacházel prostor, do kterého bylo možné uložit až pět nábojů .45 ACP. Už z tohoto popisu je zřejmé, že dostřel a přesnost pistole nemohly být nikterak oslnivé. Při konstrukci byl vysloven předpoklad, že se Liberator bude používat na takříkajíc „kontaktní“ vzdálenost, tedy nejvýše proti 3 nebo 4 metry vzdálenému cíli. Největší vzdálenost, na niž se vůbec dalo střílet na cíl velikosti člověka, představovalo necelých 8 metrů. Při větší vzdálenosti, jak tehdy kdosi poznamenal, by asi mělo větší smysl zkusit hodit celou pistoli. Ke každé dodané zbrani patřila souprava, která vedle samotné pistole zahrnovala deset nábojů .45 ACP, lepenkovou krabičku, dřevěný kolík na vytlačení nábojnice a konečně návod, který byl pojat jako obrázkový komiks bez slovního doprovodu. Jednoduché výstižné obrázky jen podtrhovaly zamýšlené použití této pistole v „nouzových“ podmínkách. Za jednu tuto sadu zaplatila vláda jen 2 dolary a 40 centů, což by při přepočtu na současnou cenovou hladinu znamenalo asi 32 dolarů, ale skutečná cena dobře zachovaného Liberatoru dnes činí asi 1200 dolarů.

Nejasné zprávy o nasazení
Při vývoji pistole se hovořilo i o tom, že se balíčky budou shazovat na padácích na okupovaná území. Američané vyčlenili zásilku 25 000 pistolí, které byly odeslány do Velké Británie, aby byly začleněny do zásilek, které shazovaly americké i britské letouny partyzánům ve Francii a dalších okupovaných zemích. Neexistují však (aspoň zatím) spolehlivé důkazy pro tvrzení, jež se vyskytuje v řadě zdrojů, totiž že se Liberatory nad Evropou někdy opravdu shazovaly. Část speciálních pistolí se nakonec ve Francii přece jen objevila, a sice ve výbavě některých agentů OSS, avšak jednalo se o poměrně malý počet exemplářů (nanejvýše desítky) a nezachovaly se ani informace o jejich bojovém nasazení. Také je zdokumentováno, že OSS poslala roku 1944 jistý počet Liberatorů partyzánům do Řecka, avšak ani v tomto případě není známo nic o tom, zda se pistole používaly, případně jak úspěšně. Asi polovina celého vyrobeného počtu (přesně 450 000 zbraní) byla určena pro východoasijské válčiště, ovšem generálové Joseph Stillwell a Douglas MacArthur nebyli z této podivné „hračky“ příliš nadšeni; americká armáda dávala od Liberatoru takříkajíc ruce pryč a zásilka se vrátila zpět k OSS. Je známo, že přibližně 100 000 kusů bylo v roce 1943 odesláno do Číny, aby napomohlo odporu proti japonským okupantům, ale opět chybějí informace o tom, kolik kusů čínští bojovníci skutečně dostali a jestli je vůbec použili. A podobná situace panuje okolo menšího počtu odeslaného na Filipíny. Jestliže to vše shrneme, neexistuje v podstatě ani jediný záznam o bojovém použití pistole Liberator. Ostatně i sama OSS poté vyvinula pro agenty či partyzány účinnější zbraně a na Liberator se postupně zapomnělo. Ale ne navždy, neboť koncepce „zákeřné pistole“ byla oživena během vietnamské války v podobě 9mm zbraně přezdívané „Deer Gun“. Ta vznikla v dílnách CIA a měla sloužit pro místní protikomunistické síly v jihovýchodní Asii, nakonec však do boje nezasáhla, neboť existovalo příliš vysoké riziko zneužití. Až nedávno se jméno Liberator objevilo znovu, a sice u oné „tištěné“ pistole, jejíž název nejspíše odkazuje na „psychologický“ účel původní pistole, resp. na snahu vzdorovat vládní kontrole palných zbraní.
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Parametry pistole Liberator
Typ střeliva: .45 ACP
Rozměry střeliva: 11,43×23 mm
Zásoba střeliva: 10 nábojů
Délka hlavně: 102 mm
Délka zbraně: 140 mm
Hmotnost zbraně: 0,454 kg
Úsťová rychlost: 336 m/s
Max. účinný dostřel: 7 až 8 m
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