Pušky Gewehr 41 a 43:
Německá samonabíjecí epizoda

Při popisu evoluce německých pušek se obvykle hovoří o opakovačce Mauser a posléze o útočné pušce Sturmgewehr 43. Často se proto zapomíná, že německá armáda používala i několik typů samonabíjecích pušek. Poslední z nich se vcelku osvědčila, ale navzdory své zajímavosti patří mezi málo známé zbraně.

Na počátku druhé světové války představovala standardní zbraň většiny armád puška, která se principiálně nelišila od zbraní, se kterými armády vstupovaly do první světové války, a v řadě případů s ní byla dokonce prakticky identická. To se týkalo rovněž Německa, jež dosud sázelo na osvědčenou opakovačku konstrukce Mauser vzor 1898. Po celém světě vznikaly také první sériové typy poloautomaticky fungujících (čili samonabíjecích) pušek, ale v dějinách pěchotní výzbroje nakonec šlo o poměrně málo významnou epizodu, protože zanedlouho nastoupily na scénu plně automaticky (tedy dávkou) střílející útočné pušky. Z toho důvodu nakonec zapadly i samonabíjecí pušky německých firem Mauser a Walther.

Požadavky na novou pušku
V údobí mezi oběma světovými válkami zavedla samonabíjecí pušku jako standardní pěchotní zbraň jen jedna armáda, a to US Army ve formě typu M1 Garand. Všechny ostatní důvěřovaly opakovačkám s manuálně ovládaným závěrem. Samonabíjecí pušky se sice vyskytovaly již od 19. století, naprostá většina z nich však zůstala ve fázi prototypů nebo zkoušek, protože ačkoli dovedly nabídnout vyšší rychlost palby, za opakovačkami pořád hodně zaostávaly zejména ve spolehlivosti. S určitým zjednodušením tak lze říct, že v oblasti dlouhých vojenských pušek se v meziválečném údobí neodehrálo mnoho dramatických konstrukčních změn a že daleko větší rozvoj potkal kategorii samopalů. Těžko říci, co si myslel německý voják, jenž se v roce 1939 vydával do války s puškou, která byla jen minimálně odlišná od té, s níž před čtvrtstoletím šel do zákopů „Velké války“ jeho otec. S největší pravděpodobností ale tehdy nevěděl, že Zbrojní úřad německé armády (Heereswaffenamt) začíná formulovat požadavky na novou zbraň, která by se od klasické Mauserovy opakovačky lišila především tím, že by byla samonabíjecí, takže by se její mechanismus staral o samočinné nabíjení jednotlivých ran, aniž by bylo nutno ručně pohybovat závěrem, vyhazovat nábojnice a zasunovat nové náboje. Po zkušenostech z Polska, Norska a Francie bylo definitivně rozhodnuto, že taková zbraň je potřeba, jelikož významným způsobem zvýší palebnou sílu pěchoty, a tudíž Heereswaffenamt zaslal zbrojovkám parametry nové zbraně. Klíčové byly tři požadavky: 1. Puška neměla mít v hlavni žádné otvory, jimiž by se odebíraly plyny pro pohon mechanismu. 2. Na vnějšku pušky se neměly nacházet jakékoliv pohyblivé součásti. 3. V případě poruchy samonabíjecího mechanismu mělo být možno pušku ovládat i klasickým ručním „opakovacím“ způsobem.

Nepovedená zbraň Mauser
Na výzvu armády reagovaly slavné zbrojovky Mauser a Walther. Zdálo se, že větší šanci bude mít první z nich, která již měla v oboru samonabíjecích pušek zkušenosti. Není příliš známým faktem, že už od počátku 20. století testovala prototypy takových zbraní a že jedna z nich byla potom i v malých sériích vyráběna. Šlo o pušku Mauser Selbstlade-Karabiner vzor 1916, která se dostala do arzenálu císařských ozbrojených sil a měla zásobník na 25 ran. Byla ale složitá a drahá, navíc vyžadovala mazání nábojů olejem, takže se do náročných podmínek fronty vůbec nehodila a užívala se jen omezeně v letounech a pevnostech. Společnost Mauser si této zbraně každopádně cenila, a to natolik, že ji použila i coby základ konstrukce zbraně pro Wehrmacht, která se pak označovala jako Gewehr 41(M), kde ono písmeno v závorce identifikovalo firmu. Puška využívala tzv. systém Bang, jenž nesl jméno svého dánského vynálezce. Soren H. Bang přišel před lety s mechanismem, který k odběru plynů z hlavně nepotřeboval kanálek v hlavni, což přesně odpovídalo i požadavkům německé armády. K odběru plynů sloužil prstenec, který obemykal ústí hlavně, jež tedy bylo (oproti jiným puškám) nápadně tlusté. Plyny pak ovládaly píst spojený s otáčivým závěrem, který se uzamykal pomocí dvojice zadních závor, které byly v klidu drženy na místě masivním blokem, jehož odpor musel závěr překonat, když se po ráně pohnul směrem vzad. Závěr měl i požadovanou páku pro ruční ovládání, jež ale komplikovala už tak velmi složitý mechanismus, jenž měl celkem osmnáct (!) různých pružin. Puška užívala standardní munici ráže 7,92×57 mm, nabíjenou do pevné schránky na deset ran. Armáda měla od počátku výhrady, ale přesto dala pokyn k výrobě. Z té vzešlo 6657 pušek, z nichž se ovšem 1700 (tedy skoro čtvrtina) vrátilo kvůli nefunkčnosti!

Gewehr 41 značky Walther
Ambiciózní samonabíjecí puška Gewehr 41(M) tak skončila jako naprosté fiasko. O něco lépe se vedlo konkurenčnímu typu Gewehr 41(W) od společnosti Walther, která se ke specifikacím z Heereswaffenamtu postavila skutečně pozoruhodně. Druhý a třetí požadavek totiž jednoduše ignorovala, a tudíž vyrobila výrazně méně složitou pušku než zbrojovka Mauser. Dodržela jen žádost, aby hlaveň zbraně nebyla perforována kanálkem pro odběr prachových plynů, a tudíž i její puška Gewehr 41(W) využívala systém Bang. Opět tak měla nápadně silné ústí hlavně, jež obsahovalo prstencový nástavec k odběru plynů, tím však podobnost končila. Účinek plynů se pomocí páky nad hlavní přenášel na závěr, který se uzamykal pomocí dvou postranních závor, které v uzamčeném stavu udržoval v rozevřené poloze zvláštní klín. Když se závěr po výstřelu začal pohybovat vzad, závory sklouzly směrem k sobě a závěr odemykaly. Také puška značky Walther měla pevnou (resp. nevyměnitelnou) nábojovou schránku na deset nábojů, pro jejichž nabíjení se nejčastěji užívaly pásky s pěti náboji, stejné jako u opakovačky Mauser vzor 1898. Jak se nejspíš dalo očekávat, v prosinci 1942 se německá armáda rozhodla dát přednost zbrani Gewehr 41(W) a zavedla ji do výzbroje pod oficiálním označením Gewehr 41, což se mnohdy zkracovalo na Gew 41 nebo jen G 41. Přestože byla nepochybně daleko podařenější než puška značky Mauser, ani u ní se nedalo hovořit o nějakém mimořádném úspěchu. Zbraň byla hodně těžká, nepohodlně se nosila a její obsluha byla nepříjemná. V podmínkách ruské zimy a bláta i afrického písku a prachu její složitý mechanismus často selhával. Přesto bylo zhotoveno okolo 120 000 sériových kusů, k nimž je ale ještě třeba přidat asi 7500 zbraní, vyrobených s názvem Gewehr 41(W) během soutěže s firmou Mauser.

Úprava konstrukce Tokarev
Jak ale bylo řečeno, německá armáda nebyla se svým úsilím zdaleka jediná. Kromě US Army, která zavedla pušku M1 Garand, to byly především ozbrojené síly Sovětského svazu, kde byly v určitých počtech zavedeny do výzbroje samonabíjecí pušky AVS-36 a SVT-38 konstruktérů Simonova a Tokareva. Ani jedna se příliš neosvědčila, druhá se však stala základem pro velmi povedenou pušku SVT-40 (samozarjadnaja vintovka Tokareva), která měla v principu stejnou konstrukci jako její předchůdce, ale používala daleko robustnější součásti, jež zvládaly značné namáhání spojené s fungováním samonabíjecího mechanismu. S puškami systému Tokarev se pak samozřejmě po své invazi do SSSR setkali i němečtí vojáci, kteří vesměs nešetřili chválou a záhy zavedli kořistní zbraně do své výzbroje jako Selbstladegewehr 258(r) a 259(r). Poznali, že klasický systém odběru plynů kanálkem napojeným na hlaveň představuje daleko účinnější řešení než možná sofistikovanější, ale složitější Bangův systém. Společnost Walther tedy poté přistoupila k rekonstrukci pušky Gewehr 41, jejíž sériová produkce se tak roku 1943 zastavila, aby uvolnila kapacity pro novou pušku jménem Gewehr 43. Její závěrový systém se nezměnil, avšak plyny pro jeho pohon již byly odebírány klasickým kanálkem připojeným k hlavni v její střední části. Místo pevné vnitřní schránky puška obdržela vyměnitelný zásobník na deset ran, ačkoliv do ní bylo možné vkládat i původní pětiranné pásky z opakovačky Mauser. Došlo také k úpravám dalších součástek, které hodně usnadnily výrobu a dramaticky zvýšily spolehlivost. V roce 1944 byla zbraň zkrácena o 5 cm, dostala větší chránítko spouště a její název se změnil na Karabiner 43 (popř. Kar 43 či K 43). Výroba ve třech továrnách (Walther, Berliner-Lübeck Maschinenfabrik a Gustloff-Werke) dala asi 402 000 kusů.

Typ Gewehr 43 na bojištích
Wehrmacht plánoval, že každá rota pěchoty (resp. pancéřových granátníků), tj. útvar o zhruba 200 mužích, dostane devatenáct kusů zbraně Gewehr 43, takže by ji používala zhruba desetina vojáků. Tyto plány se ale nikdy nepodařilo kompletně realizovat, a ačkoli u některých elitních jednotek byl podíl samonabíjecích pušek i vyšší, k mnoha jiným se nedostaly téměř vůbec. Dá se říci, že drtivá většina německých vojáků tuto pušku nikdy neměla v ruce a pouze menšina ji někdy vůbec viděla zblízka. Bylo zajímavé, že cca 53 400 z oněch více než 400 000 dodaných kusů odpovídalo variantě pro odstřelovače. Velká většina vyrobených pušek sice nesla úchyty pro zaměřovací dalekohled, který však byl reálně namontován pouze na zmíněné menšině. Šlo o dalekohled Zielfernrohr 4 (ZF 4) se čtyřnásobným zvětšením. Právě tato modifikace posléze znamenala nejlepší uplatnění pro Gewehr 43, která zpočátku poněkud obtížně hledala způsob, jak se prosadit. Při boji na velkou vzdálenost neměla vyšší rychlost palby takový význam a na kratší vzdálenost se zase jako lepší volba ukazoval 9mm samopal. Puška Gewehr 43 vybavená zaměřovačem byla jistým předchůdcem dnešních „ostrostřeleckých pušek“ (marksman rifles), vhodných pro přesnou palbu na živé cíle na vzdálenosti do asi 600 m. Ačkoli nikdy nedosáhla obliby odstřelovačské úpravy opakovačky Mauser, v krutých bojích o sovětská města dovedla odvádět skvělou práci. Používala se také na italské a západní frontě, kde hodně zaujala vojáky US Army, kteří ji porovnávali s puškou Garand. Německá zbraň z toho zpravidla nevycházela moc dobře, hlavně kvůli menší spolehlivosti a potom i kvůli klesající kvalitě výroby. Podobně jako u řady jiných německých zbraní šlo zřejmě o potenciálně dobrou konstrukci, které ovšem nedostatek času a nouzové podmínky nedovolily vyzrát.
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Výbušné střelivo
Někteří elitní odstřelovači, kteří si oblíbili pušky Gewehr 43, je někdy používali i v kombinaci se speciálním a velmi kontroverzním typem střeliva. Beobachtung-Patrone (či B-Patrone) byla střela ráže 7,92×57 mm, na pohled se odlišující jen černým pruhem. Ve skutečnosti však šlo o výbušnou střelu, původně vzniklou pro letectvo, aby její účinek usnadňoval pilotům míření ve zmatku vzdušného boje. Užívání výbušných střel malých ráží zakazovaly Ženevské konvence, jichž se kupodivu (kvůli svým zkušenostem ze zákopů) držel i Adolf Hitler, byť neoficiálně se B-Patrony mezi vojáky objevovaly. Brutalita bojů na východě pak vedla k tomu, že roku 1944 bylo pro východní frontu vydáno oficiální povolení distribuovat tuto munici, jež při zásahu do téměř každé části lidského těla způsobovala smrt.

Srovnání parametrů pušek Gewehr 41 a 43

Gewehr 41(M)
Gewehr 41(W)
Gewehr 43
Ráže střeliva
7,92×57 mm
7,92×57 mm
7,92×57 mm
Způsob nabíjení
schránka, 10 ran
schránka, 10 ran
zásobník, 10 ran
Celková délka
1172 mm
1124 mm
1117 mm
Délka hlavně
550 mm
546 mm
549 mm
Hmotnost prázdné zbraně
5,02 kg
5,03 kg
4,4 kg
Úsťová rychlost střely
776 m/s
776 m/s
776 m/s
Účinný běžný dostřel
400 m
400 m
500 m
Účinný dostřel s hledím
700 m
700 m
800 m
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