Johnson M1941:
Kvalitní konstrukce v nepřízni úřadů

Některé zbraně se zapsaly do dějin zlatým písmem, zatímco jiné typy by se daly používat zejména jako odstrašující příklady. Existují však také zbraně, které se navzdory kvalitní konstrukci rozšířily jen málo, jelikož jim nepřáli úředníci. Přesně do této kategorie patří armádní puška a lehký kulomet Melvina Johnsona.

Označení Johnson M1941, jež nesly dvě příbuzné palné zbraně, se ve výčtech známých zbraní druhé světové války objevuje vzácně, což ale většina znalců a fanoušků pokládá za chybu. Pro pušku a kulomet Melvina Johnsona v současnosti existují takřka jen slova chvály, což výrazně kontrastuje s tím, že armádní byrokracie je odmítla, ačkoliv zkušenosti mužů námořní pěchoty s těmito zbraněmi byly veskrze pozitivní. Armáda však už nechala rozběhnout produkci pušky M1 Garand a lehkého kulometu M1918A2 BAR, zatímco Johnsonovy zbraně nakonec nalezly pouze omezené uplatnění u některých speciálních útvarů. Jejich kariéra pokračovala i po válce a dosud panuje přesvědčení, že to byly skvělé konstrukce, které se více neprosadily především proto, že jejich tvůrce neměl ty správné politické kontakty.

Právník konstruktérem zbraní
Melvin Maynard Johnson Jr. se narodil 6. srpna 1906 ve vlivné rodině v Massachusetts. Podle vzdělání byl sice právník, ale jeho celoživotní zálibou byly palné zbraně, jejichž konstrukci se nadšeně věnoval. Stal se příslušníkem zálohy US Marine Corps, získal hodnost podporučíka a působil jako pozorovatel v armádní zbrojovce Springfield, kde v polovině 30. let vznikal nový typ zbraně, pozdější poloautomatická puška M1 Garand. Když Johnson sledoval tento pomalý a komplikovaný proces, začal si pohrávat s myšlenkou, že by vojákům mohl nabídnout zbraně své vlastní konstrukce. Založil tudíž firmu Johnson Automatics, Inc., roku 1937 si podal první žádost o patent a o rok později předložil armádě první prototyp poloautomatické zbraně, který vznikl konverzí sportovní pušky, kterou podle Johnsonova patentu vyráběla firma Taft-Pierce. Zkoušky proběhly úspěšně a potvrdilo se, že Johnsonova zbraň je přesnější a spolehlivější než M1 Garand. To konstatoval také závěr zkušební komise, kdežto úředníci z Armádního odboru pro vyzbrojování (Army Ordnance Board) novou zbraň kritizovali jako údajně nevhodnou pro řadovou službu, protože měla (podle nich) poruchovou schránku a střílela nepřesně po osazení bajonetem. První výtka byla hodně diskutabilní a druhá souvisela s tím, že se Johnson rozhodl pro pohon mechanismu zákluzem, a proto se její hlaveň při palbě pohybovala, což po montáži bajonetu působilo problémy. Konstruktér se však nevzdával, provedl další úpravy své pušky a roku 1940 ji nabídl námořní pěchotě. Ta sice také preferovala Garand, ale prodlevy ve výrobě této zbraně ji přiměly vyslechnout Melvina Johnsona.

Johnsonova puška pro armádu
Ten mezitím modifikoval původní produkt firmy Taft-Pierce natolik, že podobnost byla už jen vzdálená. Vznikla zbraň nepochybně vojenské povahy i vojenského vzhledu, která pak dostala název Johnson M1941, byť je nutno zdůraznit, že šlo jenom o firemní označení, které Johnson vytvořil záměrně tak, aby evokovalo armádní pušku. Jednalo se o poloautomatickou zbraň pro standardní americké střelivo .30-06 Springfield (7,62×63 mm), která již na první pohled velmi zaujala značně nezvykle řešenou nábojovou schránkou. Ta však byla jen jedním z dlouhé řady nestandardních rysů nové zbraně, jelikož Johnson chtěl vymyslet něco, co bude opravdu úplně odlišné od pušky M1 Garand. Ta byla oficiálně vychvalována jako excelentní a skutečně měla veliký potenciál, jenže se vyznačovala i některými nedostatky, jejichž existenci vojáci vnímali tím spíše, že oficiální místa neustále opakovala, že Garand žádné problémy nemá. Johnson šel tedy cestou neobvyklého pohonu systému, jelikož většina poloautomatických i automatických pušek používala (a vlastně dosud užívá) pohon prachovými plyny odebranými z hlavně, avšak Johnson vsadil, jak již bylo uvedeno, na pohon zákluzem hlavně. Zbraň tedy byla jednodušší a méně náchylná k poruchám, navíc zákluz hlavně podstatně snižoval zpětný ráz, díky čemuž se puška vyznačovala vyšší přesností než M1 Garand. Neměla také jednu nechvalně proslavenou nectnost Garandu, a sice pronikavé cvaknutí, které doprovázelo vymrštění prázdného rámečku po posledním výstřelu, což mohlo nepřítele upozornit, že americký voják musí nabíjet. Také u nábojové schránky totiž Johnson vsadil na svérázný přístup.

Nestandardně řešená schránka
Drtivá většina opakovaček a poloautomatických pušek v té době měla nábojovou schránku, ve které bylo (většinou pomocí pásků nebo rámečků) zasunuto nejčastěji pět nábojů. M1941 však nabízela kapacitu dvojnásobnou, tedy deset ran, protože Melvin Johnson použil koncept, který se vzdáleně podobal tomu z norské opakovačky Krag-Jørgensen, která se svého času omezeně uplatnila rovněž v US Army. Puška M1941 tudíž měla (stejně jako derivát zbraně Taft-Pierce) rotační schránku, jež jí propůjčovala dosti zvláštní masivní vzhled. Její zásadní výhodou bylo, že se pro její plnění daly použít i dva běžné rámečky z opakovačky M1903 Springfield, což se u typu M1 Garand provádět nedalo. Výše zmíněná kritika údajně poruchové schránky stála na faktu, že při nesprávném zacházení do schránky pronikalo mnoho nečistot, což se však v praxi řešilo správným výcvikem vojáků. Konstruktér potom dokázal vyřešit i druhou výtku, která se týkala bajonetu, resp. toho, že zbraň s bajonetem připojeným k pohyblivé hlavni měla výrazně zhoršenou přesnost. Na pušku M1941 se tak namontoval jiný bajonet, jenž měl trojúhelníkový průřez a velmi nízkou hmotnost, což zajistilo přesnost palby i účinnost bodáku. Johnson získal velkou objednávku od Nizozemců, kteří chtěli zbraně odeslat do Nizozemské Východní Indie. Kontrakt zněl na 70 000 pušek a v továrně Universal Windings Company (později známé jako Cranston Arms Company) skutečně začala produkce, ovšem po 30 000 kusech byla zastavena, protože Nizozemskou Východní Indii dobyli Japonci. Nizozemci tedy obdrželi jen malý počet objednaných pušek (z nichž několik dokonce v bojích ukořistili Japonci) a většina vyrobených exemplářů záhy směřovala k americké námořní pěchotě.

Velká obliba u námořní pěchoty
Ta používala Johnsonovy pušky na počátku tichomořské kampaně, jelikož panoval nedostatek zbraní M1 Garand. Vojáci, kteří obdrželi zbraně M1941, s nimi byli většinou velmi spokojeni, takže mnozí z nich je používali až do konce války, ačkoli šlo o nestandardní zbraň. Patřil mezi ně mj. kapitán Robert Hugo Dunlap, jenž za své výkony v bojích Iwo Jimě obdržel Medaili cti a do konce života nedal na Johnsonovu pušku dopustit, a dokonce tvrdil, že to byla tato zbraň, co zachránilo jeho vlastní život a životy jeho druhů. Námořní pěchota opakovaně deklarovala, že by poloautomatickou pušku M1941 ráda zavedla jako svou standardní služební zbraň, ale u představitelů Army Ordnance Board stále narážela na odmítání. V té době již běžela produkce pušky M1 Garand ve velkých sériích, a ačkoliv Johnsonova zbraň byla nesporně lepší, zkrátka nebyl zájem přerušit výrobu už zavedené zbraně z armádní zbrojovky ve prospěch konstrukce, s níž přišel (z pohledu úředníků) jakýsi amatér. Také je třeba dodat, že se postupně dařilo řešit i různé problémy Garandu a že puška M1941 asi přece jen nebyla lepší tak dramaticky, aby se ozbrojeným silám vyplatilo její zavedení ve větších počtech. Nakonec proto vzniklo jen oněch cca 30 000 kusů a následně ještě tisícovka zbraní ráže 7 mm Mauser, které si pro svou armádu objednalo Chile. Počet uživatelů ovšem přece jen ještě narostl, protože Američané předali část z oněch 30 000 zbraní armádě Svobodné Francie a jistý počet používali též agenti tajné služby OSS (Office of Strategic Services). Puška se totiž dala snadno rozmontovat a posléze přenášet rozložená, což se dočkalo ocenění také ve studené válce.

Kulomet u „Ďábelské brigády“
Vedle poloautomatické pušky zkonstruoval Melvin Johnson rovněž lehký kulomet M1941, ale doporučoval, aby se o něm mluvilo spíše jako o „automatické pušce“. Vzhledem k faktu, že se jednalo o opravdu velmi lehkou zbraň, s níž se dalo střílet i ve stoje s opřením o rameno, by se dalo říci, že šlo o určitý americký ekvivalent německé výsadkářské pušky FG-42, s níž ostatně Johnsonův kulomet sdílel též zasouvání zásobníku zleva. Mechanismus byl téměř shodný jako u pušky M1941, zde pochopitelně i s možností plně samočinné střelby, byť vzhledová podoba obou zbraní byla pouze vzdálená. Zásobník pojal 20 ran, kadence se dala nastavovat mezi 300 a 600 ranami za minutu a součástí zbraně byla i malá skládací dvojnožka. Není přesně známo, kolik kulometů M1941 vzniklo. Obdobně jako pušky je chtěli koupit Nizozemci, kteří poté ale dostali jen nepatrný počet, a proto většina exemplářů směřovala k americké armádě a námořní pěchotě. Často se vyskytuje údaj 10 000 vyrobených kulometů, ale většina expertů tvrdí, že se ve skutečnosti muselo jednat o počty podstatně menší. Nepochybné je, že se kulomety M1941 vyskytovaly ve výzbroji některých jednotek námořní pěchoty v Tichomoří (např. výsadkářů či elitních sil Marine Raiders), avšak pokud nějaká jednotka kulomet M1941 opravdu proslavila, pak to jistě byla tzv. First Special Service Force neboli „Ďábelská brigáda“. Zvláštní jednotka, jež se zrodila ze spolupráce americké a kanadské armády, uskutečnila několik odvážných akcí v severní Africe a Itálii a dá se konstatovat, že kulomet Johnson M1941 byl pro ni jistou dobu takřka cosi jako „symbol“, resp. charakteristická zbraň.

Johnsonovy poválečné projekty
V roce 1944 představil Johnson inovovanou variantu kulometu, která dostala označení M1944 a vyznačovala se pažbou nikoli ze dřeva, nýbrž z ocelových trubek. Místo původní dvojnožky byla použita jednonohá opěrka, rukojeť byla zhotovena z plastu a trochu se změnilo i pouzdro závěru. Zvýšila se kadence, která se mohla nastavovat mezi 350 a 750 ranami za minutu. Byly to většinou pragmatické úpravy, které se provedly s ohledem na levnější výrobu a efektivnější užívání v boji, jenže kulometů M1944 se vyrobil již jen velice malý počet, protože válka už se chýlila ke konci a zájem o Johnsonovy zbraně byl minimální. Nedlouho po válce se však ještě na určitou dobu zvýšil, když se zkoušel prototyp kulometu T40 se zásobováním z pásu, aby se pak objevily ještě dvě jeho další varianty T48 a T53. Ty používaly nový náboj, který se potom stal standardem jako 7,62×51 mm NATO; ani jedna z těchto zbraní se však nedostala přes fázi testů a Johnsonova firma pociťovala ekonomické problémy. Konstruktér poté doufal, že by jej mohl zachránit kontrakt pro Argentinu, jež si objednala poloautomatické karabiny M1947. Šlo fakticky o zkrácený derivát kulometu M1941, ovšem nakonec vzniklo jen asi pět kusů a zájem z Buenos Aires opadl. Sám Johnson sice pomalu šplhal po žebříčku hodností a nakonec se stal podplukovníkem, avšak to jeho byznys pochopitelně nezachránilo. Firma Johnson Automatics v roce 1949 vyhlásila bankrot, načež ji koupila společnost Winchester, pro niž potom Johnson krátce pracoval. Jako konzultant a konstruktér zbraní pak ovšem v různých firmách působil až do své nečekané smrti 9. ledna 1965, kdy podlehl srdečnímu infarktu. Nadaný tvůrce zbraní je pochován na hřbitově v Cambridge v rodném Massachusetts.

U revolucionářů i u „Contras“
Kariéra Johnsonových zbraní ovšem rozhodně neskončila s posledními výstřely druhé světové války. Některé jejich specifické vlastnosti, zejména vysoká přesnost či snadná demontáž, totiž znamenaly šance na uplatnění v asymetrických konfliktech. A tak se stalo, že se pušky M1941 ocitly v rukou „Contras“, tedy různých protikomunistických skupin v Latinské Americe, které sponzorovala a vyzbrojovala CIA. Spadaly tedy také do výzbroje tzv. Jednotky 2056, jak byla označována sestava kubánských bojovníků, kteří v roce 1961 provedli operaci Pluto, tedy onu nechvalně známou invazi v Zátoce sviní. Velice paradoxní ovšem je, že se Johnsonovy zbraně řadily i do výzbroje Castrových kubánských revolucionářů, a dokonce je známo, že tuto pušku si hodně oblíbil sám Ernesto „Che“ Guevara. Dále je známo, že Johnsonovy pušky i kulomety používaly po jistou dobu po válce rovněž ozbrojené síly Filipín (které je nasadily např. během korejské války) a čínští nacionalisté, a tudíž se zbraně M1941 dostaly i na Tchaj-wan. Nepříliš známou skutečností ovšem je, že Johnson v roce 1946 prodal licenci na svůj kulomet židovské organizaci Hagana, předchůdkyni izraelské armády. V tehdejší Palestině (budoucím Izraeli) se tak začal vyrábět kulomet Dror („Vrabec“), jehož první varianta silně připomínala M1941, ale užívala britskou munici .303. Druhá verze byla vzhledově odlišnější a byla určena pro střelivo 7,92 mm Mauser, ale ani jedna nezískala příliš velkou oblibu. Kvůli nouzovým podmínkám se totiž zbraně Dror vyznačovaly vysokou poruchovostí, takže se tento derivát kulometu Johnson M1941 nakonec udržel v izraelské armádě jen krátce. Všechny Johnsonovy zbraně však dosud představují skutečně vysoko oceňované sběratelské artikly.
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Předchůdce legendární M16
Melvin Johnson po válce pracoval mj. pro firmu ArmaLite, kde působil i Eugene Stoner, který se zapsal do historie jako tvůrce útočné pušky AR-15, resp. M16. Asi to bude znít překvapivě, jenže tato slavná puška využívá řadu prvků z Johnsonových zbraní, a to včetně některých jeho patentů. Lze uvést mj. uzamykání otáčivého závěru pomocí velkého množství ozubů (Johnson jich použil osm, M16 má sedm), složení pouzdra závěru z horní a dolní části (kdežto u většiny pušek tehdy existovala část přední a zadní) nebo montáž tlumicí pružiny a nárazníku do pažby (což je pro M16 hodně charakteristické). Někteří autoři jdou až tak daleko, že říkají, že Stoner převzal většinu Johnsonova závěrového systému a „jen“ přešel od pohonu zákluzem k pohonu prachovými plyny. Nepochybné je, že jedna z nejoblíbenějších pušek moderní doby se zrodila rovněž díky významnému vkladu Melvina Johnsona.

Parametry zbraní Melvina Johnsona

Puška M1941
Kulomet M1941
Karabina M1947
Ráže munice
.30-03
.30-03
.30-03
Kapacita
10 ran
20 ran
10 / 25 ran
Délka zbraně
1156 mm
1066 mm
965 mm
Délka hlavně
558 mm
558 mm
560 mm
Prázdná hmotnost
4,31 kg
6,48 kg
3,95 kg
Úsťová rychlost
866 m/s
853 m/s
853 m/s
Max. kadence
(-)
600 ran/min.
(-)
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