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Z historie

Nejvýkonnější zbraně

československých výsadků
Mercedes se značkou SS 3 se blíží k zatáčce, kde musí výrazně zpomalit. Do té doby zde
nenápadně postávající mladý muž tasí velkou pistoli. Hodně výkonnou, jejíž účinek proti
vozidlům byl v rukou příslušníků FBI prověřen přestřelkami s gangstery. To se nyní hodí.
Ulicí v Holešovičkách zaburácí série výstřelů a většina střel končí v posádce vozidla. Obě
postavy v šedozelených uniformách se hroutí. Mercedes vyletí na chodník a zastavuje se
s rachotem o podezdívku plotu. Opodál stojící druhý muž má připravenou bombu, kterou hází už skoro zbytečně do prostříleného auta. Jenom dokonává dílo zkázy…
I takto, když tedy trochu popustíme uzdu představivosti, mohla dopadnout legendární
akce výsadku Anthropoid proti Reinhardu Heydrichovi.

D

íky podrobnému studiu historických pramenů je už naprosto
jisté, že československé paravýsadky Anthropoid a Tin byly kromě dosud známé výzbroje vybaveny rovněž
relativně raritními zbraněmi v neméně
raritní ráži: Colty 1911 Goverment (ty sice
nijak raritní nejsou, ovšem ve standardní
ráži 45 Auto) na náboje 38 Super Auto.
Když jsme se po těchto zjištěních pustili
do zkoumání, proč vlastně byly takto výsadky vyzbrojeny, ke svému překvapení
jsme mimo jiné zjistili, že náboj 38 Super
Auto zřejmě po svém uvedení roku 1929
desítky let patřil k nejvýkonnějším služebním pistolovým nábojům na světě.
Vznik náboje 38 Super Auto
Během prohibice (1920–1933) a souvisejícího vzestupu organizovaného zločinu v USA se jak na straně zločinců,
tak na straně ochránců zákona začaly
objevovat mnohé zbraně do té doby
figurující spíš v armádách. Ostatně brigádní generál John T. Thompson celkem
nelibě nesl, že jeho samopal byl nejprve
odmítnut armádou a naopak ho začaly
užívat gangy pašující alkohol. Zvýšení
palebné síly gangů vedlo také k poptávce od policejních sborů po výkonnějších
zbraních s vyšší kapacitou. Důvodem byl
požadavek na zvýšení průbojného účinku, ať už kvůli možnému poškození hnacího ústrojí vozidel, nebo eliminaci jejich
posádek. Jinak celkem efektivní náboj
45 Auto nebyl pro tento účel ideální.
Asi nemá smysl hovořit v této souvislosti o tehdy běžných služebních zbraních policie, tedy revolverech v ráži 38
Colt nebo 38 S&W Special. Traduje se,
že vznikla poptávka po náboji, jenž by
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poskytoval dostatečnou průbojnost tehdejších (mnohdy dodatečně zesílených)
karosérií gangsterských vozidel. Byla to
prý poptávka celkem urgentní, a tudíž
nebyl čas a prostor pro nějaké velké
výzkumy.
I když část uznávaných amerických
expertů uvádí jiný vývoj, nezřídka se
má za to, že zbrojovka Colt kvůli tomu
vzala svůj existující náboj 38 Automatic
a prostě jen zvýšila jeho výkon úpravou
prachové náplně. Vznikl tak pistolový
náboj laborovaný celoplášťovou střelou
o hmotnosti 130 grs (8,42 g), jejíž počáteční rychlost podle reklamy pro civilní
trh byla těsně pod 400 ms-1 a energie
kolem 660 J. Jiný inzerát zhruba z téže
doby uváděl v0 363 ms-1 a E0 583 J atd.
Tyto parametry se běžně nadsazovaly, ale
zdá se nepochybné, že skutečně vznikl
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pistolový náboj, který výkonností mohl
překonávat ostatní. Nazvali ho 38 Super
Automatic, dnes se mu většinou říká
38 Super Auto nebo 38 Super.
Samozřejmě se nedalo přijít jen s novým nábojem, ale zbrojovka Colt paralelně s ním představila i novou zbraň.
I když novou… Spíš staronovou, model
1911 Government. Díky menšímu průměru náboje se kapacita zvýšila na 8–9
nábojů (později na 10). Náboj se jevil
perspektivně, ale po představení zaručeně výkonnějšího (revolverového) náboje
357 Magnum v roce 1935 moc velkého
rozšíření nedoznal. Doba tehdy zkrátka
ještě nedospěla k opuštění klasického
revolveru jakožto standardní policejní
zbraně, přestože v ráži 38 Super Automatic byl vyroben i omezený počet (spíš
zkušebních) samopalů Thompson.

