„Tomík“ a „Maznice“:
Samopaly výsadkářů

Druhá světová válka přinesla mj. obrovský rozmach samopalů, které ve velkých počtech zavedly do výzbroje všechny válčící mocnosti. Výjimkou samozřejmě nebyly ani USA, ve kterých se zrodily hned dva dodnes známé typy samopalů, a to takříkajíc kultovní zbraň Thompson a mimořádně nevzhledný typ M3.

Samopaly se zrodily v první světové válce coby zbraně pro boj na krátkou vzdálenost, resp. na „vymetání zákopů“. Cílem bylo zkonstruovat jakýsi „mini-kulomet“, který bude schopen pálit rychlými dávkami pistolovou municí. Nejčastější byl kalibr 9 mm Luger (čili Parabellum), ale Američané dávali u pistolí přednost výkonnější munici typu .45 ACP, pro kterou pak vytvořili i své dva nejznámější samopaly. Slavný Thompson si získal zvláštní popularitu kvůli tomu, že si jej oblíbili gangsteři, pro armádní použití byl však vždy příliš složitý. Ošklivý M3, jemuž se přezdívalo „Maznice“, byl extrémně jednoduchým vzorem vhodným pro masovou výrobu, ale opravdové oblibě se u amerických vojáků nikdy netěšil.

Samopal z gangsterských filmů
Historie slavného samopalu Thompson (obecně přezdívaného „Tommy Gun“) sahá až do roku 1918, kdy na Američany velmi způsobilo setkání s prvním německým samopalem MP18. Pod tímto vlivem zahájili práce na podobné zbrani a do popředí se dostaly snahy generála Johna T. Thompsona, jenž vytvořil prototypy jménem Persuader a Annihilator. Tvarově se již podobaly pozdější legendě a používaly pistolovou munici ráže .45 ACP, avšak první z nich ještě neměla zásobník, nýbrž zásobování z pásu. První zkušební série ale byla připravena na expedování do Evropy v den, kdy válka skončila. Zbraně však přesto vyvolaly značný zájem, a tak roku 1921 začala u firmy Colt produkce prvního velkosériového modelu Thompson M1921. Právě ten se pak stal slavným a žádaným na civilním trhu, na čemž měl obrovské zásluhy Hollywood, jenž tyto atraktivní zbraně rád dával do rukou gangsterům i jejich protivníkům z řad policie (ačkoli ve skutečnosti nebyl Thompson tak rozšířený, jak ukazují filmy). Ozbrojené síly však nejevily příliš velký zájem, protože Thompson jim (a ne neprávem) připadal příliš složitý. Na rozdíl od většiny samopalů měl totiž značně sofistikovaný polouzamčený dynamický závěr, který brzdil posuvný klín. Navzdory vysoce výkonnému náboji se proto zbraň chovala i při střelbě dávkou relativně klidně, byla vysoce spolehlivá a měla velkou životnost, avšak cenou za to byla velká produkční složitost, vyžadující množství přesných obráběcích operací. První větší objednávka od vojáků (přesněji od námořnictva a námořní pěchoty) tak přišla až s variantou M1928, která zachovávala charakteristický vzhled samotné zbraně s rukojetí pod předpažbím, ovšem střílela se zhruba poloviční kadencí oproti modelu M1921, který se mohl pochlubit až 1500 ranami za minutu. Vojenská varianta většinou užívala rovné zásobníky na 20 nebo 30 ran, jelikož známé bubnové zásobníky na 50 a 100 ran byly příliš složité.

Zjednodušení složité konstrukce
Krátce před vstupem Ameriky do války začala výroba verze M1928A1, která byla (stejně jako předchozí) opatřena kompenzátorem zdvihu na ústí hlavně, lišila se však předpažbím, jež bylo rovné, resp. postrádalo onu typickou pistolovou rukojeť. Různé varianty Thompsonů byly v té době dodávány i zahraničním armádám (včetně Sovětského svazu, který je dostal jako součást výzbroje lehkých tanků M3 Stuart) a vzniklo více než půl milionu kusů verze M1928A1, stále ovšem platilo, že nejde o zbraň vhodnou pro masovou válečnou výrobu. Zásadní změna se tak dostavila až na jaře 1942, kdy byl předveden model M1. Zbraň se radikálně zjednodušila a její původní propracovaný funkční princip nahradil klasický systém drtivé většiny samopalů, tedy neuzamčený dynamický závěr se střelbou z otevřené polohy, čímž se logicky výrazně zlevnila také sériová produkce. Předválečný „Tommy Gun“ měl napínací páku na horní straně pouzdra závěru, avšak u M1 byla vpravo. Hodně se zjednodušila mířidla, z nichž zbylo jenom otevřené hledí pro střelbu do 50 m, zatímco zmizelo původní sektorové hledí nastavitelné do 550 m, jež logicky nebylo příliš užitečné. Zmizel kompenzátor zdvihu a u pozdějších sérií už vůbec nešlo vložit bubnový zásobník, nýbrž jen rovný „armádní“. Na podzim 1942 se v produkci přešlo na ještě jednodušší a současně i nejpočetnější a nejlevnější verzi M1A1 (tehdy americká vláda za jeden samopal platila 45 dolarů, kdežto předválečný model stál více než 200 dolarů). Základní rozdíl spočíval v provedení úderníku, který byl u M1 vyráběn jako samostatná součást, ovšem v M1A1 již tvořil přímo součást pohybujícího se závěru. Kvůli všem těmto modifikacím mohl Thompson ve verzích M1 a M1A1 vzniknout v počtu zhruba dvou milionů kusů, které dostaly nejen ozbrojené síly USA, ale i armády řady dalších států. Dokonce ještě dnes lze Thompsony nalézt ve službě u některých záloh či policejních sborů.

Zbraň z továrny na světlomety
Navzdory nákupům samopalu Thompson bylo ještě před vstupem USA do války zjevné, že by se hodila nějaká koncepčně mnohem jednodušší zbraň, srovnatelná s německým typem MP38, který na Američany zapůsobil podobně silně jako před dvaceti lety MP18. US Army tak jistou dobu zvažovala zavedení britských samopalů Sten, v říjnu 1942 však zadala zbrojovkám úkol, aby vyvinuly vlastní, lepší alternativu Stenu. Inženýr George Hyde z firmy General Motors se nejprve snažil nabízet sofistikovanější zbraně, jako byl pokusný M2, nakonec se však rozhodl, že dá armádě samopal, který bude skutečně esencí jednoduchosti. Původní specifikace armády ještě požadovaly možnost střelby jednotlivými ranami, jež později zmizela, ale naopak přibyla žádost, aby se samopal dal ze standardní ráže .45 ACP přestavět na střelivo 9 mm Parabellum. Podle tohoto upraveného zadání inženýr Hyde zkonstruoval prototyp samopalu T20, který byl odeslán k armádním zkouškám, jež dopadly vcelku úspěšně. Jediný závažný nedostatek, který byl zjištěn, se týkal nekvalitních zásobníků, ovšem žádná změna v jejich řešení nebo produkci kupodivu neproběhla. Americké ozbrojené síly tak v prosinci 1942 formálně zařadily samopal podle vzoru T20 do služby pod kompletním jménem „US Submachine Gun, Caliber .45, M3“. Sériovou produkci zabezpečila divize Guide Lamp (čili výrobce automobilových světlometů!) společnosti General Motors, která dodala i kolem tisícovky kusů v ráži 9 mm, ovšem naprostá většina zhotovených zbraní měla ráži .45 ACP. Původně žádaná souprava pro konverzi na ráži 9 mm se nejdřív objednala v 25 000 kusech, tento počet pak ale klesl na pouhých 500. V praxi se tento zajímavý prvek dočkal uplatnění převážně jen u partyzánů v Evropě, kde bylo střelivo ráže 9 mm daleko snadněji dostupné. Drtivá většina M3 tedy používala munici .45 ACP a ráže 9 mm měla u této zbraně čistě epizodní charakter.

Proč si M3 nezískal popularitu
Příslušníci US Army dostali první sériové samopaly M3 v roce 1943, rozhodně se ovšem nedá říci, že by je vítali s nějakým zvláštním nadšením. Svou vinu na tom nepochybně měl podivný (podle většiny lidí přímo ošklivý) vzhled, který více než samopal připomínal něco, co patří do brašny mechanika. Není divu, že si M3 záhy vysloužil přezdívku „Maznice“ nebo „Olejnička“ („Grease Gun“), protože přibližně tak skutečně vypadal. To byl však důsledek snahy vyvinout co nejjednodušší a nejlevnější samopal pro masovou produkci. M3 byl tak sestaven především z plechových výlisků spojených svařováním, zatímco obráběním vznikala pouze hlaveň, závěr a několik prvků spoušťového mechanismu. Vrcholem extrémního zjednodušení byl fakt, že se u samopalu ani nevyskytovala pojistka, protože zajištění (resp. zabránění střelbě) se provádělo pouze zavřením krytky okénka vyhazovače nábojnic. Do válcového pouzdra závěru se vkládal rovný zásobník na 30 nábojů. Opírání o rameno bylo možné s pomocí sklopné drátěné opěrky, mířidla byla téměř nepoužitelná a zbraň neměla ani oka pro závěsný řemen. To vše ale značně přispělo k malé oblíbenosti, která se příliš nezlepšila ani u provedení M3A1, které se vyrábělo od roku 1944. Na pohled se dá rozeznat podle trychtýřovitého tlumiče plamene na ústí, ovšem největší funkční změnu představovalo zjednodušení mechanismu skutečně „ad absurdum“. Na původním M3 byla napínací páka, avšak u M3A1 byl u vyhazovače vyvrtaný otvor, kterým se prostrčil prst, jehož pohybem se napínal závěr! Celkově bylo do konce války dodáno přibližně 700 000 kusů obou verzí a několik států třetího světa používá M3 dodnes. Ačkoli se tato zbraň prakticky vlastně velmi osvědčila, američtí vojáci ji nikdy neměli v oblibě a preferovali těžší a komplikovanější Thompson. Ten totiž (v kontrastu s nevzhledným M3) mohl stále těžit ze své „hollywoodské“ popularity, jež koneckonců trvá dodnes.
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Téměř zapomenutý „Marlin“
Dva standardní služební samopaly americké armády reprezentovaly Thompson M1 a nepěkný M3, avšak výsadkářům se mohly příležitostně dostat do rukou i další typy. K nejzajímavějším nepochybně patřil samopal M42, podle názvu výrobce zvaný též „Marlin“. Před označením je někdy uváděna zkratka UD (United Defense), která odkazuje na firmu United Defense Supply Corporation, což byla krycí společnost americké vlády, pod jejíž hlavičkou probíhaly dodávky techniky pro zpravodajské služby a partyzánská hnutí. To také naznačuje, jaký byl hlavní účel samopalu M42, jenž se začal vyrábět v roce 1942 a který byl navržen coby levnější alternativa k příliš složitému a drahému Thompsonu. Hlavními uživateli měli být agenti tajné služby OSS a partyzáni v okupované Asii a Evropě (včetně Slovenska, kam byla asi stovka poslána během Slovenského národního povstání). Funkční systém M42 byl v zásadě podobný jako u naprosté většiny samopalů, šlo tedy o neuzamčený dynamický závěr hnaný zpětným rázem, ale i přesto se zbraň vyznačovala několika zvláštními řešeními. K těm patřilo mj. napínání závěru pomocí šoupátka, jež se nalézalo na pravé straně pouzdra závěru a při střelbě se nepohybovalo. Velice zajímavá byla konstrukce zásobníků, které byly „dvojité“, resp. jednalo se v podstatě o dvojici 20ranných zásobníků spojených v opačném směru, a tak po vyprázdnění jednoho mohl střelec tuto sestavu rychle obrátit a zasunout druhý (podobnou úpravu nezřídka provádějí vojáci coby improvizaci). Zbraň byla stavěna na munici ráže 9 mm Luger (Parabellum), jež byla v Evropě i Asii daleko rozšířenější než typicky americké střelivo .45 ACP, ačkoliv jistý počet z celkově asi 15 000 dodaných kusů měl ráži .45. Přestože se na M42 takřka zapomnělo, experti jej dnes často hodnotí jako jeden z technicky nejlepších samopalů druhé světové války. Střílel opravdu přesně a fungoval zcela spolehlivě i po ponoření do vody či bláta, což kupodivu dobře snášel i jeho ne úplně nejjednodušší funkční mechanismus.

Technické údaje amerických samopalů
Konstrukce
Thompson
Thompson
General Motors
UD / Marlin
Vzor
M1928A1
M1
M3
M42
Ráže střeliva
.45 ACP
.45 ACP
.45 ACP
9 mm Luger
Kapacita zásobníku
20, 30, 50, 100
20, 30
30
2×20
Délka hlavně
300 mm
267 mm
203 mm
280 mm
Délka zbraně
850 mm
813 mm
745/570 mm *
817 mm
Hmotnost zbraně
4,9 kg
4,74 kg
4,65 kg
4,1 kg
Úsťová rychlost
280 m/s
280 m/s
280 m/s
350 m/s
Max. kadence
725 ran/min.
700 ran/min.
450 ran/min.
700 ran/min.
* S rozloženou / složenou ramenní opěrkou
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