Samopal Owen:
Australský vynález pro boj v džungli

Během druhé světové války používali australští vojáci samopal Owen, jenž se vyznačoval řadou nezvyklých rysů. Většina z nich ale měla pozitivní efekt, takže australský samopal pak oslovil také další armády. Ve službě vydržel až do 60. let, jelikož se osvědčil zejména jako vynikající zbraň pro boje v asijských džunglích.

V historii vojenství určitě najdeme mnoho případů situací, kdy vojáci nezbytně potřebují nebo žádají nějakou zbraň, ale civilní politici jim odmítají vyhovět. Podstatně vzácnější jsou situace opačné, kdy politická reprezentace projeví z hlediska zbrojení větší prozíravost než vojáci. Do nepočetné skupiny zbraní, jejichž osud se odvíjel právě takto, patří samopal Owen, který se od velení australské armády nejdříve dočkal odmítnutí, avšak posléze se prosadil a ukázal se jako velmi podařená konstrukce, a to nejen ve druhé světové válce.

Prototyp zapomenutý v pytli
Sama skutečnost, že australští vojáci v červnu 1939 odmítli prototyp zbraně, kterou jim nabídl tehdy 24letý vynálezce Evelyn „Evo“ Owen (1915–1949), byla asi částečně pochopitelná. Šlo o muže vysoce talentovaného a nadšeného, ale bez technického vzdělání. Jeho projekt působil hodně podivně a rozhodně nebyl bezchybný, protože samopal používal munici ráže .22, jež se nacházela v zásobníku připomínajícím obrovský bubínek revolveru. Pro vojenskou službu byl takový systém nevhodný, a proto se Owen dočkal odmítnutí a záhy narukoval do armády jako vojín. Jeho prototypová zbraň zůstala pohozená v kůlně v pytli od cukru. A ležela by tam snad dodnes, kdyby ji v září 1940 náhodou neobjevil Owenův soused Vincent Wardell. Ten působil jako vedoucí ve velké strojírenské firmě ve městě Port Kembla. Zbraň jej hodně zaujala, takže ji předvedl armádním důstojníkům, kteří však stále nejevili zájem. Problém spočíval v tom, že si neuvědomovali potenciál samopalů obecně, jelikož nevěděli, že australští vojáci budou brzy bojovat v džunglích, kde je hodnota dlouhých pušek omezená, kdežto rychle střílející samopal se hodí daleko víc. Výjimku představoval kapitán Dyer, jenž možnosti samopalů chápal. Díky jeho podpoře a díky zájmu ministerstva obrany tak koncepce Owenova samopalu zůstávala na stole. Wardellova firma Lysaght’s Newcastle Works v lednu 1941 zhotovila pokusný samopal v pistolové ráži .32, který dostal klasický řadový zásobník, avšak zasouvaný neobvykle shora. Převládající hlasy z armády zněly stále negativně, ale přece jen se objevovaly náznaky změny, protože důstojníci chtěli vidět novou zbraň v akci. Mezitím padlo také rozhodnutí přepracovat samopal na střelivo .45 ACP, avšak armáda (možná omylem, možná záměrně) poslala střelivo pro revolvery ráže .455 Webley, takže samopal se musel přepracovat znovu. Až v září 1941 se tedy daly provést zkoušky, při kterých se Owenova zbraň srovnávala s americkým samopalem Thompson a favorizovaným britským samopalem Sten.

Důvody enormní spolehlivosti
Ti, kdo škodolibě očekávali debakl Owenovy zbraně, však byli nemile překvapeni. Ukázaly se naopak její vysoké kvality, a to především v oblasti spolehlivosti. Při testech se napodobovaly nejhorší možné podmínky, v nichž se mohly samopaly ocitnout, a tak byly zbraně zasypávány pískem, potápěny do vody a pokrývány bahnem. Thompson a Sten záhy přestaly fungovat, ale Owenova zbraň pálila dál. To přesvědčilo i největší skeptiky a armáda souhlasila, že zbraň má smysl zavést do služby. Obdržela poněkud zvláštní oficiální jméno „Owen Machine Carbine“, jenže sériová produkce začala až v březnu 1942, neboť vojáci váhali ohledně ráže. Munice .32 byla evidentně příliš slabá a zdálo se, že vyhraje kalibr .45 ACP, ale nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch pistolové munice 9×19 mm Parabellum. Důvodem byla nejspíše snaha o zajištění kompatibility s britským samopalem Sten, který australská armáda nakonec rovněž zavedla do služby, a to v modifikované licenční podobě jménem Austen. Tato zbraň však nikdy nezískala velkou oblibu, protože v extrémních podmínkách džunglí často selhávala, kdežto Owen si tam držel svou velikou spolehlivost. První sériové exempláře zbraně Owen dostali australští vojáci v červenci 1942 během bojů na Nové Guineji a rychle si samopal oblíbili, a to i navzdory jeho zvláštnímu vzhledu s předsunutou pistolovou rukojetí a shora zasunovaným zásobníkem. Jeho konstrukce byla velmi jednoduchá a funkční systém se shodoval s principem, jenž u samopalů byl (a vlastně stále je) nejobvyklejší. Zbraň střílela z neuzamčeného závěru, který byl poháněn zpětným rázem. Zároveň ovšem byl v konstrukci obsažen jeden neobvyklý prvek, a to trubice, uvnitř které se pohyboval závěr a pružina. Tato součást tedy chránila citlivé části před pískem, prachem a bahnem. Nečistoty se shromažďovaly v zadní části pouzdra závěru, kde se nalézala malá krytka, skrze kterou je bylo možno odstranit. Právě toto jednoduché, ale důmyslné řešení stálo za opravdu výjimečnou spolehlivostí Owenova samopalu.

Zjednodušování a používání
Určitou nedůvěru zpočátku vzbuzoval zásobník na 33 ran zasunovaný shora, ale i on se potom ukázal jako přínosný prvek. Gravitace pracovala ve prospěch nabíjení a umístění zásobníku se stalo příspěvkem k dobrému vyvážení samopalu, který se pak snadno ovládal rovněž při palbě dávkou. Také proto byl oblíbenější než o něco lehčí, ale obtížně ovladatelný Austen. Zásobník na horní straně sice zdánlivě komplikoval míření, ovšem to konstruktéři společnosti Lysaght’s vyřešili velmi snadno, když prostě posunuli mířidla k pravé straně. Navíc od samopalu zřejmě nikdo nečekal nějakou mimořádnou přesnost, protože se téměř vždy střílelo od boku na krátké vzdálenosti. Dalším zvláštním rysem bylo zbarvení zbraně Owen, neboť vojenské zbraně byly běžně dodávány v barvě kovu či s černěním, zatímco australští vojáci fasovali svoje samopaly v hnědých a zelených maskovacích barvách vhodných do asijských džunglí. Výroba probíhala až do roku 1944 a celkově bylo dodáno zhruba 45 000 samopalů Owen s průměrnou cenou 30 amerických dolarů za kus. Ona průměrná cena odráží fakt, že první a finální verze byly trochu odlišné, jelikož probíhalo postupné zjednodušování. Mj. tak zmizela chladicí žebra na hlavni a místo původních dřevěných pažeb se ke konci užívaly kovové. Vedle dodávek pro australskou armádu byl menší počet vyroben i pro Nový Zéland. Zbraň značně zapůsobila i na amerického generála MacArthura, který pro US Army požadoval 45 000 kusů, ale nakonec američtí vojáci užívali jen malý počet, který dostali od australských kolegů. Kariéra samopalu Owen ale měla pokračování i po roce 1945, protože zbraně prošly modernizací, během níž obdržely mj. úchyt na bajonet. Neobvyklé samopaly se pak osvědčily i v Koreji a Vietnamu a oblíbili si je rovněž členové britských zvláštních jednotek v Malajsii. Owen tak opustil službu v australské armádě až v 60. letech, kdy jej nahradil samopal F1. Je však známo, že tamní skupiny organizovaného zločinu užívají samopaly Owen nebo jejich kopie dodnes.
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Parametry samopalu Owen
Ráže: 9×19 mm Parabellum
Zásobník: 33 nábojů
Celková délka: 813 mm
Délka hlavně: 250 mm
Hmotnost: 4,815 kg
Úsťová rychlost: 420 m/s
Kadence: 700 ran/min.
Účinný dostřel: 120 m
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