Beretta M1934:
Pistole italského diktátora

Italská značka Beretta si dosud udržuje pevnou pozici a její pistole Beretta 92 patří mezi oblíbené zbraně. Ne každý ovšem ví, že kořeny její konstrukce sahají až do první světové války. Výrobky firmy Beretta byly potom také standardními pistolemi italské armády ve druhé světové válce a jednu z nich nosil i Benito Mussolini.

Na kvalitu pistole Beretta M1934 lze najít skutečně hodně variabilní názory. Podle někoho šlo v podstatě o výtečnou konstrukci, přestože s několika vážnými chybami, zatímco podle jiných se jednalo o typický příklad nepovedené zbraně, jakých měla italská armáda více než dost. Co je ovšem naprosto nepochybné, to je dosud trvající obliba této pistole mezi sběrateli, kteří si ji cení výše než americké a německé pistole ze stejné éry. Ostatně už ve válečných letech patřila u vojáků Spojenců mezi nejvyhledávanější „suvenýry“.

Prapůvod pistolí slavné zbrojovky
Standardní pistolí italské armády v první světové válce byla zbraň Glisenti Modello 1910 ráže 9 mm Glisenti, jež je svými rozměry téměř shodná s ráží 9 mm Parabellum, ale používá menší prachovou náplň. Původně byla navržena pro střelivo 7,65×21 mm Parabellum, vojákům však jeho výkony nevyhovovaly, a proto si objednali rekonstrukci zbraně na kalibr 9 mm. Přesto se pistole Glisenti nikdy neřadila mezi oblíbené zbraně, protože byla zbytečně složitá, takže bylo zahájeno výběrové řízení na novou pistoli. Zúčastnila se ho též zbrojovka Beretta, která sídlila v Gardone Val Trompia a jejíž dějiny sahají do roku 1526, kdy ji založil Bartolomeo Beretta a kdy začala dodávat zbraně pro armádu Benátské republiky. Krátce před první světovou válkou tedy nabídla italské armádě pistoli kalibru 9 mm Glisenti, kterou zkonstruoval nadaný inženýr Tulio Marengoni (1881–1965). Samotný funkční princip nebyl nikterak nezvyklý, neboť šlo o běžný neuzamčený dynamický závěr, avšak pistole zaujala faktem, že měla hned dvě pojistky, protože kromě obvyklé pojistné páčky vzadu měla rovněž manuální blokaci závěru. Armáda jí dala označení M1915, a ačkoli ji nikdy oficiálně nezavedla jako standardní služební zbraň, byl to v praxi velmi rozšířený typ. Název M1917 nesla úprava pro střelivo 7,65×21 mm Browning Short (.32 ACP), která měla jen jednu pojistku. Podle požadavků armády potom vznikla verze M1922 na tutéž munici, avšak s trochu jiným způsobem uchycení hlavně a zejména s nápadně dlouhým výhozným okénkem, z něhož se stal typický znak dalších pistolí Beretta. Objevil se i na dále modernizovaném typu, jenž dostal jméno M1923. Jako první pistole značky Beretta se vyznačoval odkrytým bicím kohoutem a vrátil se ke kalibru 9 mm Glisenti. Je třeba zdůraznit, že ačkoli technicky lze z pistolí této ráže střílet náboji 9×19 mm Parabellum (a občas to někdo opravdu dělá), je to vysoce nebezpečná praxe, která se v žádném případě nedoporučuje, neboť hrozí roztržení takto přetěžované zbraně a zranění střelce.

Pro ozbrojené síly fašistické Itálie
Pistole Beretta si tedy získaly na trhu své pevné místo a společnost neměla ve 20. letech nouzi o zakázky. Od roku 1930 se však musela potýkat s velkou konkurencí, když se objevila slavná německá zbraň Walther PP. Ta hodně zaujala i italskou armádu, která se v té době chystala na zavedení nové služební pistole. Italský výrobce samozřejmě nechtěl přenechat takto lukrativní zakázku německé firmě. Konstruktér Marengoni tudíž navrhnul novou pistoli, která vycházela z předcházejících modelů, ale přinášela několik vylepšení a byla stavěna pro krátký náboj ráže 9×17 mm Corto, známý též jako 9 mm Browning Short nebo .380 ACP. Italské ozbrojené síly ji přijaly do služby pod označením Modello 1934, zkráceně M1934, velkosériová výroba však začala až o tři roky později. Pistole dodávané v éře fašistického režimu se vyznačují tím, že na pouzdru závěru nesou označení podle tehdy užívaného fašistického kalendáře, který začal dne 22. října 1922. Zbraně z prvních sérií z roku 1937 tak na sobě nesly římské číslice XV či XVI. Vedle toho se dá z dvojice písmen na zbrani určit, pro kterou složku byl exemplář určen, a tak RE (Regio Esercito) označuje zbraně pro pozemní síly, písmena RA (Regia Aeronautica) jsou na pistolích pro letectvo, RM (Regia Marina) odkazuje na námořnictvo a konečně PS (Publica Sicurezza) znamená výrobu pro policii. Kromě toho byl jistý počet vyroben pro ozbrojené síly Rumunska (tyto kusy se vyznačují nápisem „9 mm Scurt“) a pistole se vyskytla též ve výbavě německého Wehrmachtu, kde se označovala jako Pistole 671(i). Jistě nejslavnějším majitelem zbraně M1934 byl diktátor Benito Mussolini, což byl patrně i jeden z důvodů, proč se z těchto zbraní stal mimořádně vyhledávaný válečný suvenýr. Podnikaví američtí a britští vojáci mohli totiž získané exempláře draze prodávat nejrůznějším důvěřivcům jako přesně tu pistoli, kterou podle jejich tvrzení „zaručeně“ používal samotný Mussolini. Ve skutečnosti se ovšem o osudu osobní zbraně fašistického diktátora neví naprosto nic.

Chválení i kritizování konstrukce
Tato lukrativní možnost zpeněžení samozřejmě nebyla jediným důvodem, proč se tolik vojáků po italských zbraních pídilo. Mnozí si je totiž skutečně oblíbili kvůli spolehlivosti, odolnosti a kvalitní povrchové úpravě. Tyto vlastnosti se ale týkaly zejména exemplářů zhotovených ještě před válkou, neboť válečná situace se podepsala na zhoršující se kvalitě výroby. Vedle pistole M1934 se v menších počtech dodával typ M1935, jenž se vrátil ke střelivu 7,65×21 Browning a měl zásobník na osm ran, kdežto do zásobníku základní verze se vešlo sedm nábojů. To byla ale zároveň příčina kritiky, které se na zbraně Beretta snášelo také víc než dost. Malá kapacita zásobníku by se snad dala omluvit u pistolí na vysoce výkonné náboje, jenže M1934 a M1935 užívaly střelivo značně slabé, které se rozhodně nemohlo měřit s ráží 9 mm Parabellum, o ráži 7,62 mm Tokarev nebo .45 ACP nemluvě. Další námitky se týkaly fungování zbraně. Odkrytý bicí kohout byl vyřešen dosti nešťastně, takže při rychlém tasení mohlo dojít k jeho natažení a nechtěnému výstřelu, a to i u zajištěné zbraně. Po vyprázdnění zásobníku se závěr zavřel a pro jeho otevření bylo nutné ho (po vsunutí nového zásobníku) ručně otevřít pojistkou závěru, což zpomalovalo nabíjení. Američanům a Britům se na evropském bojišti zdála pistole jako hodně spolehlivá, ale Italové měli v Africe poněkud jiné zkušenosti, neboť tamní písek a prach vedly k častým selháním a úplné rozebrání a čištění pistole také nebylo nejsnazší. Výroba ale běžela rovněž po válce, skončila až zhruba po milionu dodaných kusů a italské ozbrojené síly užívaly tyto zbraně až do 60. let. Jestliže zaručeně nejslavnějším majitelem M1934 byl Mussolini, pak určitě nejznámější obětí byl vůdce indického hnutí za samostatnost Mahátma Gándhí, jenž byl 30. ledna 1948 zavražděn třemi výstřely ze zbraně, kterou kdysi získal britský voják a která se poté dostala do Indie. Z hlediska historie palných zbraní je důležité, že se z konstrukce M1934 vyšlo také při vývoji vysoce úspěšné pistole Beretta 92.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Chris Bishop: Velká encyklopedie – Zbraně druhé světové války, Praha 2004
A. B. Žuk: Revolvery a pistole, Praha 1988
ModernFirearms.net, VHU.cz, Wikipedia.org

Fotografie: archiv autora

Parametry pistolí Beretta M1934 a M1935

M1934
M1935
Ráže střeliva
9×17 mm
7,65×17 mm
Kapacita zásobníku
7 nábojů
8 nábojů
Celková délka
152 mm
152 mm
Délka hlavně
86 mm
88 mm
Prázdná hmotnost
730 g
605 g
Úsťová rychlost
251 m/s
282 m/s
Efektivní dostřel
25 m
30 m
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