Finská pěchotní výzbroj:
Arzenál pro válku na krutém severu

Dnes patrně málokdo bere Finsko jako zbrojní velmoc, v meziválečném období však této zemi patřil v oboru pěchotních zbraní velký respekt. Vzešlo z ní totiž několik typů, které sice neoslnily velikými produkčními čísly, patřily však na kvalitativní špičku a důležitým způsobem ovlivnily vývoj zbraní v druhé světové válce.

V žebříčku počtu zbraní na počet obyvatel ve státech Evropské unie patří Finsku první místo a nezdá se, že by se mlčenliví Skandinávci chtěli svého arzenálu vzdávat. Podobně jako Švýcaři nechápou střelné zbraně „jen“ jako nástroje k obraně vlasti či vynucování práva a pořádku, ale také jako normální součást pracovního života a trávení volného času. Finsko je zemí pastevců, lovců a dalších tradičních povolání, která se bez dobré pušky nemohou obejít, a tudíž se i dnes ve Finsku vyrábějí špičkové sportovní či odstřelovačské zbraně, zejména značky SAKO. Ta si vybudovala jméno v meziválečném období, kdy Finsko naléhavě potřebovalo nové zbraně pro ochranu své nedávno nabyté a stále ohrožované samostatnosti.

Finské úpravy ruské opakovačky
Finsko vyhlásilo nezávislost v roce 1917, téměř okamžitě se však propadlo do občanské války mezi „rudými“ socialisty a „bílými“ konzervativci, kteří nakonec slavili vítězství. Stále ovšem platilo, že Finsko cítilo ohrožení ze strany Sovětského svazu, a proto od počátku kladlo veliký důraz na dobře vybavenou armádu. Páteř její výzbroje však trochu paradoxně pocházela právě z Ruska, protože se jednalo o slavnou opakovačku Mosin-Nagant vz. 1891. Na finském území se nalézala řada ruských armádních skladů, takže armáda a polovojenské Bílé gardy mohly do výzbroje okamžitě převzít tisíce těchto nepochybně vysoce kvalitních pušek. Základní podoba na ruský okrajový náboj ráže 7,62×54 mm nesla ve Finsku označení M/91, avšak Finové se už brzy pustili do přestaveb a modernizací, o které se zpravidla staraly tamější zbrojovky SAKO, Tikkakoski Oy a VKT (později Valmet). Pro Bílé gardy se tedy vyráběla puška M/24, jež byla optimalizovaná pro nové střelivo kalibru 7,62×53 mm (ač původní ruská munice se pořád dala používat). Pušky, které podle jména ženských polovojenských pomocných útvarů Lotta Svärd dostaly přezdívku Lottakivääri, se vyznačovaly novými hlavněmi (dodanými z Německa nebo Švýcarska) a přepracovanou spouští. Pro armádu vznikla varianta M/27, zvaná též Pystykorva a vybavená kratší hlavní a odlišnými mířidly; změnami prošel také závěr. Modely zvané M/28 a M/28-30 byly opět určeny zejména pro Bílé gardy. Druhý z nich měl odlišná mířidla, spoušť a nábojovou schránku a právě s jedním kusem této zbraně dosáhnul většiny svých úspěchů též legendární odstřelovač Simo Häyhä. Dvě vývojové linie pro armádu a Bílé gardy se sjednotily až v roce 1939, když přišel unifikovaný model M/39, známý i jako Ukko-Pekka. Během druhé světové války se dodávala též verze M/30, jež využívala hlavně z kořistních sovětských pušek Mosin/Nagant vz. 1891/30. Moderní finské deriváty pušek Mosin-Nagat se pořád vyrábějí mj. jako výbava pro lov či pro biatlon, a dokonce i finská armáda dosud provozuje odstřelovačské pušky 7.62 Tkiv 85, které vycházejí z ruské konstrukce.
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Vynikající samopal Suomi KP/-31
Na finský samopal KP/-31, známý též jako „Suomi-konenpistooli“ („samopal Finsko“) si nyní vzpomenou asi jen znalci, ovšem ve své době byl odborníky hodnocen jako jedna z nejlepších zbraní své kategorie. Navrhli jej Aimo Lahti a Y. Koskinen, kteří chtěli zkonstruovat samopal, jenž by překonal zbraně od německé značky Bergmann, ve Finsku užívané pod názvem M/20. Začali prototypem M/22, na který pak navázal model KP/-26. Ten se již v malém počtu dostal do výbavy finské armády, ale prakticky posloužil zejména při vývoji definitivní podoby, která nesla označení KP/-31. Od roku 1931 se vyráběla ve zbrojovce Tikkakoski Oy, jež dodala cca 80 000 kusů nejen pro domácí armádu, ale také pro export, jelikož tato opravdu kvalitní zbraň získala mnoho zahraničních uživatelů. Dánsko, Švédsko a Švýcarsko ji vyráběly také licenčně a kromě nich sloužil samopal mj. v Bulharsku, Estonsku či Chorvatsku. Malý počet používaly též německé Waffen-SS a švýcarské kopie se kuriózně objevily ve výbavě Švýcarské gardy ve Vatikánu. Za tyto svoje úspěchy vděčil finský samopal hlavně opravdu vysoké kvalitě výroby, díky které nabízel skvělou spolehlivost. Proto se ostatně udržel ve výzbroji tak dlouho, jelikož finská armáda ho vyřadila až v 90. letech! Užíval nejobvyklejší funkční princip samopalů, tzn. neuzamčený dynamický závěr, který ale Finové doplnili několika nezvyklými prvky, mezi něž patřila originální napínací páka a velkokapacitní zásobníky.
Těch se vyrábělo několik druhů, z nichž největší oblibu mezi finskými vojáky získal dvouřadý na 50 ran a bubnový na 71 ran. Druhý z nich velmi zapůsobil na Rudou armádu, která nařídila jeho zkopírování pro sovětské samopaly. Také existovaly řadové zásobníky na 20 a 36 nábojů a menší bubnový na 40 ran, avšak vojáci preferovali zásobníky s největší kapacitou, jelikož ty se (na rozdíl od velkokapacitních zásobníků mnoha zahraničních zbraní) vyznačovaly i velkou spolehlivostí. To ostatně přispělo i k faktu, že finská armáda zpočátku používala KP/-31 v roli příslušející spíše lehkému kulometu. Toto neobvyklé pojetí dospělo dokonce až tak daleko, že některé exportní verze samopalu měly pod hlavní sklápěcí dvojnožku. Později se však zjistilo, že největší síla KP/-31 spočívá nikoli v dlouhodobé „umlčovací“ palbě (která je typická právě pro kulomety), nýbrž ve schopnosti rychle „sypat“ krátké dávky proti překvapenému nepříteli. Právě proto se někdy uvádí, že během „zimní války“ zabily samopaly KP/-31 více sovětských vojáků než kterákoli jiná zbraň finské armády. Staly se totiž základní zbraní lyžařských útvarů při jejich přepadech kolon Rudé armády ve finských lesích. Vedle základního provedení se do výzbroje finské armády dostaly v menších počtech také dvě zkrácené verze bez dlouhé pažby, určené pro palbu ze střílen bunkrů a tanků. Dnes už je KP/-31 jenom vzácnou kuriozitou, jeho vliv na vývoj samopalů by se ovšem neměl opomíjet.

Parametry samopalu Suomi KP/-31
Ráže střeliva: 9×19 mm Parabellum
Zásobník: 20, 36, 40, 50 či 71 ran
Délka zbraně: 0,870 m
Délka hlavně: 0,314 m
Hmotnost prázdné zbraně: 4,60 kg
Hmotnost nabité zbraně: 7,03 kg
Úsťová rychlost: 400 m/s
Max. kadence: 900 ran/min.
Účinný dostřel: 300 m

Poloautomatická pistole Lahti L-35
Na první pohled se může zdát, že je to jakási verze známé německé zbraně Luger P.08, ovšem oko experta, fandy či sběratele pozná, že jde o něco mnohem vzácnějšího. Finská pistole L-35 dnes patří mezi celkem drahé záležitosti a už ve své době byla hodnocena velice vysoko. Šlo o výsledek úsilí finské armády nahradit základní poboční zbraň z carské éry, kterou byl revolver Nagant vz. 1895. Požadovalo se, aby byla nová pistole maximálně odolná a spolehlivá, jelikož musela pracovat i v extrémních klimatických podmínkách Finska. Práce se ujal velmi schopný Aimo Lahti, jenž od roku 1929 navrhoval různé designy pistolí, z nichž finální byl zaveden do finské armády o šest let později jako Pistooli L-35. Původně se počítalo se dvěma verzemi pro dvě verze munice Parabellum, a sice 7,65×21 mm a 9×19 mm, ale nakonec se ve větším počtu vyráběla jen druhá zmíněná. Zásobník pojal osm nábojů. U pistole dosti nezvyklým prvkem je urychlovač závěru, který se většinou vyskytuje v kulometech v zájmu zvýšení rychlosti palby, ale Lahti jej ve své pistoli použil kvůli zajištění co nejvyšší spolehlivosti. L-35 je dokonce i na dnešní poměry dobře chráněná před nečistotami, vodou apod., je však poměrně těžká (prázdná váží okolo 1,2 kg) a její rozborka vyžaduje zkušeného zbrojíře s dobrým vybavením. Přesto se ve své době považovala za opravdu skvělou, o čemž svědčí i fakt, že se jako základní služební pistole dostala i do armády Švédska, které ji licenčně vyrábělo pod názvem Husqvarna M/40 a používalo ji neuvěřitelně dlouho, a to až do konce 80. let. Švédské kopie se od finských pistolí poznají snadno, neboť na rukojeti nesou logo Husqvarna.

Lehký kulomet Lahti-Saloranta LS-26
Dalším typem zbraně, kterou finská armáda zdědila po carském Rusku, byl populární kulomet Maxim vz. 1910. Většina kusů měla pro Rusko typická kolečka, ovšem Finové došli k závěru, že vhodnější bude trojnožka, a tak Maximy přepracovali na verzi M/09-21 s tímto prvkem. Na počátku 30. let se známý kulomet dočkal modernizace na obměnu M/32-33, u které se zvětšila kadence z cca 600 na 850 ran za minutu. Autorem úpravy byl již víckrát zmíněný Aimo Lahti, jehož podpis nesl také druhý hlavní typ kulometu finské armády, tentokrát již úplně originální konstrukce. Nazýval se LS-26 (občas také M/26) a druhým z konstruktérů byl Arvo Saloranta. Kulomet se vyráběl ve zbrojovce VKT, z níž vzešlo asi 6200 sériových kusů, z nichž asi 5000 směřovalo do finské armády a ostatní byly splněním části čínské objednávky; Čína si původně objednala 30 000 kusů, japonský diplomatický tlak však přinutil Finy dodávky přerušit. LS-26 byl standardně určen pro střelivo ráže 7,62×53 mm, ovšem exportní zbraně pro kalibr 7,92×57 mm Mauser. Patrně jen exportní charakter měl též bubnový zásobník na 75 ran, jelikož se zdá, že ve finské armádě se užíval jen zakřivený na 20 nábojů. K pohonu automatiky sloužil krátký zákluz hlavně a kulomet dokázal střílet rychlostí až 550 ran za minutu, nezvyklým prvkem byl volič režimů, který dovoloval i jednotlivé rány. Toho někdy využívali špičkoví střelci, protože díky své pozoruhodné přesnosti mohl LS-26 sloužit jako odstřelovačská zbraň. Oceňovala se i nízká váha (jen asi 9,3 kg), zatímco slabinou zbraně bylo obtížné rozebírání a čištění a potřeba ji důkladně olejovat, protože jinak LS-26 ztrácel spolehlivost. Někteří finští vojáci tudíž v boji dávali přednost kořistním sovětským kulometům Děgťarjov.

Protitanková puška Lahti L-39
V meziválečném údobí prodělala svůj největší rozkvět i jedna specifická kategorie zbraní, a to protitankové pušky. Šlo o dlouhé pěchotní palné zbraně, které pálily vysokorychlostní municí, která většinou mívala ocelové jádro, a proto dovedla prorážet i pancéřování většiny tehdejších obrněných vozidel. Většina zemí zvolila ráže, které byly více či méně příbuzné nábojům, jaké se užívaly v kulometech (např. 7,92 či 14,5 mm), jenže několik států sáhlo k větším kalibrům, takže vyrobily spíše malá přenosná protitanková děla. K těmto nemnohým patřilo také Finsko, kde talentovaný Aimo Lahti na konci 30. let zkonstruoval svůj patrně nejničivější výtvor, jímž se stala puška L-39. Nejdříve se počítalo s kalibrem 13,2 mm, ve kterém mělo vzniknout něco jako „protitankový kulomet“. Lahti takovou zbraň skutečně vytvořil, ale od začátku měl o této koncepci pochybnosti a nakonec přesvědčil důstojníky, že poloautomatická zbraň větší ráže se k probíjení pancíře hodí více. Puška L-39 užívala munici ráže 20×139 mm a měla zásobník na deset ran. Na vzdálenost 100 m probíjela asi 30 mm oceli a dovolovala celkem přesně mířit na vzdálenost přes 1000 m. Ke ztlumení obrovského zpětného rázu měla velkou úsťovou brzdu a vážila skoro 50 kg, takže k přenášení byli třeba nejméně dva muži, někdy se užíval též koňský potah. Navzdory tomu si získala velkou oblibu a přezdívku „Norsupyssy“ („Puška na slony“). Čelní pancíř novějších sovětských tanků prorazit nedovedla, avšak špičkoví střelci mohli tank vyřadit zásahem průzorů. L-39 se uplatnila také coby nástroj proti odstřelovačům a dosáhlo se s ní i několika sestřelů letadel (!), a proto se ještě řadu let po válce používala plně automatická obměna L-39/44, která měla sloužit hlavně proti vrtulníkům.

Jak se zrodil Molotovův koktejl
Snad vůbec nejznámější zbraní finského původu je zápalná lahev, dosud označovaná také jako „Molotovův koktejl“. Vzhledem k její popularitě je paradoxní, že její původ poněkud zahaluje tajemství. Nepochybným faktem sice je, že se improvizované zápalné prostředky užívaly proti tankům už během občanské války ve Španělsku a že mezi nimi byly i jakési zápalné lahve, ale líčení pamětníků naznačují, že se postup jejich výroby od těch později známých poněkud lišil. Během sovětsko-japonských bojů na řece Chalchyn Gol prý Japonci také použili proti tankům Rudé armády lahve naplněné benzinem, ale podrobnější informace o této epizodě chybí. Dá se asi konstatovat, že zápalná lahev existovala ještě před sovětsko-finskou „zimní válkou“, avšak byl to zajisté tento konflikt, jenž jí přinesl popularitu a zejména název. Ten vychází z tamního smyslu pro humor, který má sklon k sarkasmu, a proto není divu, že Finové pojmenovali svou improvizovanou zbraň podle sovětského ministra zahraničí, který se „vyznamenal“ i spoustou slovních výpadů proti Finsku. Patrně to byli také Finové, kdo zjistil, že původní verze zápalné lahve s benzinem (a)nebo petrolejem není ideální, jelikož tyto látky shoří příliš rychle, a navíc s povrchu tanku rychle stečou. Začali tedy do benzinu přidávat naftu nebo různé oleje a pryže, což vedlo ke zvýšení hustoty a prodloužení doby hoření. Po roce 1939 se „Molotovův koktejl“ stal součástí výzbroje řady armád a vznikly „oficiální“ standardizované verze, např. v SSSR či Velké Británii. Ať už tuto zbraň vynalezl kdokoli, pořád ji můžeme spatřovat v rukou různých povstalců či demonstrantů, což se asi hned tak nezmění.
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