Duel: Lee-Enfield Mk III vs. Mauser Gewehr 98:
Opakovačky pro zákopovou válku

Standardní zbraní vojáků armád v první světové válce byly opakovací pušky, které měly manuálně ovládané závěry. Němci tak nastupovali do boje se zbraněmi systému Mauser, zatímco vojáci Britského impéria disponovali puškami Lee-Enfield. V obou případech se jednalo o skvělé zbraně, jež čekala dlouhá kariéra.

Masakry ve velkých bitvách I. světové války se zpravidla (a vcelku právem) připisují zejména palbě kulometů, ale v řadě případů sehrály významnou roli i opakovací pušky. Díky nim mohl pěšák pálit rychleji, dále a přesněji než s předchozí generací pěchotních zbraní, což mu hodně usnadňovalo obranu před útočícími pěšáky protivníka, kteří byli vyzbrojeni puškami podobné koncepce. V každém případě si však německá opakovačka Mauser Gewehr 98 a britská puška Lee-Enfield Mk III vydobyly v útoku i obraně velkou slávu a jejich funkční mechanismy byly dále rozvíjeny, takže armády Německa i Velké Británie vstoupily s nepříliš odlišnými verzemi těchto legendárních zbraní i do druhé světové války.

Zvláštní vzhled kvůli krátké hlavni
Historie slavné „Enfieldky“ začala roku 1889, kdy do služby v britské armádě vstoupila puška nazvaná Lee-Metford Mk I. Měla ráži .303 (čili 7,7×56 mm) a její jméno říkalo, kdo vymyslel její hlavní součásti. Měla závěrový systém a zásobník, jehož vynálezcem byl James Paris Lee, zatímco pod drážkovanou hlavní byl podepsán William Ellis Metford. Mechanismus využíval válcový otáčivý závěr, který se zamykal pomocí dvou zadních ozubů, které zapadaly přímo do těla pušky. K ovládání závěru sloužila typická zahnutá páka na jeho zadní části a úderník bylo možné natáhnout pouhým uchopením a potažením směrem vzad. K zásobování zbraně sloužil vyměnitelný zásobník s kapacitou osmi nábojů, jež se od verze Mk II zvýšila na deset. V roce 1892 se začaly náboje plnit bezdýmným střelným prachem (do té doby se užíval černý) a o tři roky později se objevila varianta s odlišným drážkováním hlavně (pět hlubokých drážek místo sedmi mělkých) označená Lee-Enfield Mk I. Pro jezdectvo byla určena karabina se zkrácenou hlavní (53 cm namísto 81 cm), skutečný zlom však přišel až v roce 1904, kdy armáda zařadila do výzbroje pušku s oficiálním názvem Short, Magazine, Lee-Enfield. To se běžně zkracovalo na SMLE, z čehož potom vznikla přezdívka „Smelly“. Hlaveň měřila jen 64 cm, takže její ústí nepřesahovalo tělo zbraně, což propůjčovalo nové pušce značně nezvyklý vzhled. Kromě toho byla zavedena další novinka v podobě možnosti nabíjení za pomoci pásků na pět ran, takže do zásobníku stačilo vložit dva pásky a puška byla plně nabita. Menší délka zbraně ale vyvolala i odpor, protože (údajně) snižovala efektivitu v boji s bodákem, jenž se tehdy považoval za dost důležitý způsob boje, a existovaly také obavy z nižší přesnosti a většího zpětného rázu. SMLE však svou existenci obhájila a základní podoba byla vylepšována, až roku 1907 přišla varianta Mk III, u níž se změnilo zařízení pro nabíjení pomocí pásku. Následně se stala standardem, na který bylo konvertováno i mnoho pušek starších verzí.

„Rychlopalba“ v podání Australanů
Vojáci Jeho Veličenstva proto nastupovali do I. světové války s puškami SMLE Mk III, avšak charakter války, který se opravdu hodně lišil od původních očekávání, vedl k dalším změnám, jejichž výsledkem byla na konci roku 1915 puška SMLE Mk III*. Díky větší jednoduchosti se více hodila pro masovou výrobu a postrádala dvě součásti, jejich absence souvisela i s tím, jak se měnila taktika pěchoty. Ačkoliv to možná zní absurdně, předchozí verze pušky Lee-Enfield se nejčastěji používaly jako jednoranné, i když měly zásobník na deset ran! Velení se obávalo, že vojáci budou mít tendenci plýtvat municí, a tudíž byl ve zbrani uzávěr zásobníku, s nímž se zbraň dala nabíjet jen po jednom náboji, jenž se vkládal přímo do komory. Jenom v kritických situacích bylo povoleno jej vyjmout a plně využít kapacitu pušky. Druhou součástí, která byla u verze Mk III* odstraněna, bylo hledí pro hromadné salvy. Tyto dvě součástky ukazovaly, že vojáci měli se zbraněmi SMLE vést skupinovou střelbu, avšak po jednotlivých ranách. Realita zákopové války ale záhy ukázala potřebnost mnohem rychlejší palby jednotlivců, a proto byly oba tyto prvky odstraněny. Britští vojáci byli cvičeni k vedení mimořádně rychlé palby, jež se mohla dostat až ke kadenci přes 30 ran za minutu. Takřka fantastických výsledků však dosáhli Australané, kteří vymysleli slavnou „rychlopalbu“, při níž pravá ruka stále držela páku závěru a spoušť mačkal malíček. U jiné zbraně by to nefungovalo, ovšem konstrukce „Enfieldky“ pro to byla jako stvořená. Australané tedy dovedli střílet ohromující rychlostí až 55 ran za minutu, takže účinek jejich palby se dal srovnávat s kulomety. Proti masově útočícím pěšákům to byla skutečně vražedná metoda. Řada zbraní byla uzpůsobena pro odstřelování, čímž vznikla verze Mk III* (HT), což znamenalo „Heavy Barrel, Telescopic Sight“ (tj. těžká hlaveň, teleskopické hledí). Pozdější podoba „Enfieldky“ No 4 Mk I byla standardní britskou pěchotní zbraní za II. světové války a po celém světě dosud spolehlivě slouží tisíce pušek SMLE, jež se užívají jako stále kvalitní odstřelovačské, lovecké a sportovní zbraně.

Mauser s řadou revolučních prvků
Armáda Pruska zvítězila nad Rakouskem a Francií s pomocí pušek-jehlovek Dreyse. Jehlovky brzy opustily scénu a sjednocená Německá říše jako svou standardní zbraň zavedla pětirannou opakovačku Mauser Gewehr 71. Poražení Francouzi se však zjevně poučili a roku 1886 začali používat zbraně Lebel s náboji na bezdýmný prach, jež byly mnohem efektivnější než munice pruských opakovaček. Němci záhy reagovali puškou Mauser Gewehr 88 na nové střelivo ráže 8,08 mm s kulatým čelem, avšak poté přešli na ještě silnější 7,92mm zašpičatělou munici. Ale značka Mauser mezitím pokračovala ve vývoji, během 90. let vytvořila pro zahraniční armády dále zdokonalené pušky a v roce 1898 byla konečně zavedena nová puška rovněž do německé armády, a to jako Mauser Gewehr 98. Vznikla opravdu velmi povedená opakovačka, jež měla řadu progresivních rysů, které pak byly urychleně zaváděny i v zahraničí, zejména poté, co se „Mauserovky“ předvedly v akci při potlačení „boxerského povstání“ v Číně. V pušce Gewehr 98 byl ve své ryzí podobě poprvé použit později tolik slavný Mauserův závěrový princip, jenž používá válcový otočný závěr zamykaný pomocí tři ozubů, a to dvou symetrických vpředu (ty se při uzamčení spojují s hlavní) a třetím vzadu. Závěr se ovládá pomocí charakteristické páky a úderník je napínán šroubovým pohybem. Celý mechanismus je velice jednoduchý, což se dá ilustrovat mj. faktem, že k jeho rozebrání není nutné žádné nářadí. Pojistka má tři polohy, a to první pro palbu, druhou pro rozborku a třetí pro zajištění. Pevná nábojová schránka se nachází celá v těle zbraně a pojme pět nábojů, které lze snadno a rychle nabíjet pomocí pásků, což v té době rovněž představovalo převratnou novinku. Ke kompaktnosti schránky velice přispěl fakt, že náboje nejsou uložené prostě v jedné řadě pod sebou, nýbrž stupňovitě, resp. „střídavě“. Na začátku bylo také u pušky Gewehr 98 používáno staré 8,08mm střelivo, avšak v roce 1905 byl konečně jako standard zaveden náboj ráže 7,92 mm.

Velký dosah, průraznost a přesnost
Nové střelivo s plošší dráhou letu samozřejmě znamenalo také potřebu úpravy mířidel. Tak se konečně objevila na scéně ona legendární „Mauserovka“, se kterou se německá armáda v roce 1914 vydala do války, z níž se měla stát první světová. Náboj Mauser ráže 7,92 mm byl tehdy pravděpodobně nejlepším typem puškového střeliva na světě, vyznačoval se opravdu skvělým dosahem, přesností a průrazností. Na vzdálenost 100 m dovedl prorazit 80 cm dřeva a na 1800 m probíjel 10 cm dřeva. Puška Mauser byla perfektním nástrojem pro přesnou palbu i na delší vzdálenosti, což úzce korespondovalo i s pěchotní doktrínou německé armády, jež preferovala selektivní střelbu na vybraný cíl (tedy konkrétního nepřátelského pěšáka), a to i na vzdálenost přes 1000 m. Každý německý voják měl tedy nalézt svůj cíl a vést na něj střelbu, dokud nebyl cíl zničen, resp. dokud nepřátelský voják nepadl. Vysoká přesnost dělala z „Mauserovek“ také výborný základ pro odstřelovačské pušky. Ty se ovšem nevyráběly jako nějaká zvláštní verze, nýbrž byly vybírány při továrních zkouškách jako zbraně, které při palbě na vzdálenost 100 m vykazovaly skupiny pěti zásahů v kruhu o průměru jednoho palce (čili přibližně 2,5 cm). Tyto pušky putovaly do speciálních dílen, kde byly ručně upraveny a vybaveny dalekohledy, jež se produkovaly u několika optických firem (jako Zeiss, Schott, Voigtländer, Gérard nebo Busch) a obvykle mívaly 2,5- nebo trojnásobné zvětšení. Němečtí odstřelovači poté s těmito puškami dosahovali opravdu excelentních výsledků. Kromě základní varianty Gewehr 98 (a zbraní pro odstřelovače) se dodávaly ještě zbraně Karabiner 98a pro jezdectvo, jež měly hlavně zkrácené ze 74 cm na 59 cm. Z této pušky se posléze vyvinula modifikace Karabiner 98b, jež ale patřila mezi karabiny pouze jménem, neboť měla stejnou délku jako „normální“ puška (důvodem byl záměr Německa obejít ustanovení Versailleské smlouvy), a nakonec oblíbená zbraň Karabiner 98k, standardní německá puška ve druhé světové válce.
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Takticko-technická data pušky Lee-Enfield Mk III*
Munice: 7,7×56 mm (.303 British)
Kapacita: zásobník na 10 nábojů
Délka zbraně: 1,12 m
Délka hlavně: 0,64 m
Hmotnost zbraně: 4 kg
Úsťová rychlost: 744 m/s
Účinný dostřel: 500 m

Takticko-technická data pušky Mauser Gewehr 98
Munice: 7,92×57 mm Mauser
Zásobování: schránka na 5 nábojů
Délka zbraně: 1,25 m
Délka hlavně: 0,74 m
Hmotnost zbraně: 4,09 kg
Úsťová rychlost: 878 m/s
Účinný dostřel: 500 m

Slavné opakovačky Lee-Enfield a Mauser mají velké tábory příznivců, které oba označují tyto pušky za nejlepší typy své kategorie. Každopádně platí, že obě pušky mají svoje silné stránky, jež odpovídají tomu, na co dávaly největší důraz pěchotní doktríny v armádách obou velmocí. Britové sázeli na „nasycení prostoru palbou“, z čehož vyplynuly nejdříve skupinové salvy (při nichž se ještě používaly „jednoranné“ zbraně s uzávěrami zásobníku) a posléze masová palba, z níž se nakonec vyvinula fenomenální „rychlopalba“, kterou zavedli Australané. Vždycky ale platilo, že Britové pálili na velké skupiny nepřátelských pěšáků, takže významná byla rychlost střelby a zásoba munice. Za nejsilnější stránky opakovačky Lee-Enfield lze tedy označit vyšší praktickou kadenci a zásobník na deset ran, k čemuž se dá ještě připočítat větší pohodlnost při ovládání, vycházející z možnosti ručně natáhnout úderník tahem vzad bez další manipulace se závěrem. Mechanismus zbraně Mauser znemožňuje ruční natažení úderníku (jenž nemá pohyb přímý, ale šroubový) a vedení „rychlopalby“, avšak mezi přednosti německé opakovačky patří výkonnější munice, a proto i vyšší přesnost a průraznost při vedení palby na delší vzdálenosti. Německá doktrína, která každému vojákovi císařské armády nařizovala vést mířenou palbu na vybraného nepřátelského pěšáka, tak byla úzce propojena se silnými stránkami zbraně Mauser 98, u níž lze také hovořit o vyšší spolehlivosti a odolnosti vůči podmínkám bojiště. Ale vybrat z těchto dvou legend tu skutečně „lepší“ pušku zřejmě není objektivně možné, neboť to hodně závisí i na osobních preferencích každého uživatele.
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