Duel: Lorenz Model 1854 vs. Dreyse Model 1841
Pušky, které (ne)rozhodly válku

Mezi nejběžnější tvrzení patří to, že porážku Rakouska v roce 1866 způsobily především zastaralé, zepředu nabíjené pušky, kdežto Prusové disponovali kvalitnějšími zadovkami, resp. jehlovkami systému Dreyse. Porovnání parametrů obou zbraní ale ukazuje, že celá tato záležitost vypadala v praxi poněkud jinak.

Snad každý už zná klasické vysvětlení důvodu vítězství Pruska, které ostatně zaznělo i v jedné z divadelních her od „zapomenutého českého génia“ Járy Cimrmana: „Rakouská armáda měla zastaralé zbraně…“ Na první pohled je to dosti jednoduché: Rakousko spoléhalo na předovky, které nebylo možné nabíjet vleže, a proto logicky podlehlo Prusku, jehož modernější zadovky umožňovaly daleko rychlejší a bezpečnější palbu. Toto známé tvrzení ale obsahuje minimálně jednu jasnou nepravdu a celkově je vysoce zkreslující. Ona údajná převaha Dreyseho zadovky nad Lorenzovou předovkou totiž vůbec nebyla tak jednoznačná.

Nástup drážkovaných hlavní
V polovině 19. století se rakouská armáda musela rozhodnout, jakou zbraň zavést do výzbroje coby základní typ pušky pro řadovou pěchotu. Důležitou roli v tom hrály informace o průběhu krymské války, kde většina mocností používala převážně ještě pušky s hladkou hlavní; zbraně s drážkováním představovaly jen menšinu, ale i tak jednoznačně potvrdily svoji převahu, když díky podstatně vyššímu dostřelu a průbojnosti střel dovedly rozbíjet hromadné útoky pěchoty. Rakouská armáda v té době spoléhala primárně na mušketu, kterou zkonstruoval Vincenz von Augustin a která byla zavedena do služby v roce 1842. Měla hladkou hlaveň a vyznačovala se originální konstrukcí perkusního zámku, jež vstoupila do dějin pod jménem svého vynálezce a umožňovala i modernizaci předchozích zbraní s křesadlovým zámkem. Po krymské válce byla však zřejmá zastaralost hladkých hlavní a nutnost zavést výkonnější pušku s drážkováním. Do rakouské armády se proto v roce 1854 dostala puška, kterou vytvořil Joseph Lorenz, a proto je oficiálně označována jako Lorenz Model 1854. Ve své době se jednalo o velice kvalitní zbraň, jež se vyznačovala vynikajícím dostřelem, vysokou přesností a dobrou průbojností. Využívala klasický perkusní zámek a voják se musel naučit pracovat s papírovou „patronou“, ve které se nacházela zásoba černého střelného prachu a olověný projektil. Voják nejprve ukousnul konec patrony a do ústí hlavně nasypal prach, pak vyndal střelu a prostřednictvím dlouhého nabijáku ji zarazil do hlavně. Poté natáhnul kohout pušky a na piston (kanálek spojený s hlavní) umístil perkusní zápalku, tj. měděnou kapsli s třaskavou složí, jež byla rozněcována úderem kohoutu. Tím byla Lorenzova puška připravena k palbě. Už tento stručný popis dokládá, že celý proces nabíjení byl poměrně složitý a dost zdlouhavý, byť u pěšáka vycvičeného pověstným „drilem“ rakouské armády probíhal takříkajíc „automaticky“.

Střelba a nabíjení také vleže
Navíc je evidentní, že (mimo jiné) kvůli dlouhému nabijáku bylo nejpohodlnější nabíjet pušku vestoje, což vystavovalo vojáka palbě protivníka. Současně však není pravda často opakované tvrzení, že Lorenzovu předovku nebylo prakticky možné používat vleže. Především je zřejmé, že nic nebránilo provést vleže samotný výstřel, a to i za předpokladu, že by se rakouský voják musel kvůli nabití pušky postavit, ovšem základní mylnost onoho tvrzení spočívá v představě, že se puška Lorenz Model 1854 nedala vleže nabíjet. Ve skutečnosti to možné bylo, rakouský armádní předpis z roku 1862, podle něhož pěšáci cvičili, obsahoval přesné instrukce pro práci s předovkou vleže, a to jak pro mířenou palbu, tak pro nabíjení, které sice bylo vleže složitější a zdlouhavější, ovšem naprosto nepochybně možné a praktikované. Jinou věcí ale je, že tehdy platil boj pěchoty vleže za cosi „nenormálního“, k čemu se sahá za nestandardních podmínek, kdy není možné nasadit klasickou taktiku sevřených pěších formací, které provádějí bodákové útoky. Jinými slovy, rakouský pěšák uměl se svou předovkou bez problémů bojovat vleže, ale jen zřídka k něčemu takovému dostal povel. Pokud se vrátíme k samotné zbrani Lorenz, dá se říci, že to byla dost možná i nejlepší armádní předovka, jaká byla ve větších počtech zavedena do výzbroje, o čemž ostatně svědčí i fakt, že přes 320 000 kusů směřovalo do Ameriky, kde se dostaly do výzbroje armád Unie a Konfederace. Po puškách značek Enfield a Springfield byla dokonce třetí nejčastěji používanou puškou občanské války. Jinak vysoké výkony zbraně však byly snižovány skutečností, že produkci zajišťovalo několik státních i soukromých továren po celém Rakousku, takže kvalita různých sérií pro domácí armádu i pro export byla někdy velmi proměnlivá. Pušky existovaly v několika verzích, vedle základní dlouhé pěchotní podoby také např. zbraně pro myslivecké nebo jízdní jednotky.

Převratná jehlová zadovka
Pruská armáda získala nad rakouskou technologický náskok, protože počátkem 40. let, kdy do služeb habsburské monarchie vstupovala Augustinova zbraň, zaváděli Prusové pušku, jež byla koncipována naprosto odlišným způsobem. Navrhnul ji Johann Nikolaus von Dreyse, který se zabýval vývojem různých variant perkusních zámků a objevil, že třaskavá rtuť nevyžaduje pro své vznícení úder kohoutu, ale stačí jí rychlé nabodnutí jehlou. Od tohoto zjištění už vedla jen krátká cesta k pušce, jež neměla klasický bicí kohout, nýbrž úderník ve tvaru jehly, což jí poté vyneslo označení „jehlovka“. Dreyse nejprve experimentoval s předovkami a zhruba tisícovka předovek-jehlovek byla již roku 1834 dodána jednomu praporu pruských myslivců, ale potom zvítězila myšlenka tehdy stále ještě revolučních zadovek. Ve městě Sömmerda byla postavena továrna, která roku 1841 začala dodávat pruské armádě zadovky. Na počátku byla nová puška natolik utajována, že nesla oficiální jméno „leichtes Perkussionsgewehr Model 1841“, z čehož se její převratnost nedala rozpoznat, ačkoliv později byla přejmenována na „Zündnadelgewehr Model 1841“, kde ona složenina už opravdu znamená „jehlová puška“. Největší předností, jež se s novou zbraní dostavila, byla pochopitelně větší rychlost palby. Dreyse totiž nevytvořil jen nový systém iniciace zápalek, ale též nový typ závěru, který byl přímým předchůdcem později slavného (a dosud rozsáhle užívaného) válcového otočného závěru typu Mauser. Pruský voják nabíjel svou zbraň tak, že vložil do závěru papírovou „patronu“, ve které se za střelou nalézala rtuťová zápalka a zásoba černého prachu. Poté už jen pomocí páky natáhnul jehlový úderník a zbraň byla připravena k výstřelu. Stisknutí spouště uvolnilo „jehlu“, jež ihned projela zásobou prachu a propíchnula zápalku. Stejně jako v případě rakouské armády i pruský „dril“ způsobil, že vojáci prováděli tento sled úkonů velice rychle.

Rakousko promeškalo šanci
Současně je ale nutno zdůraznit, že nová puška rozhodně nebyla bezchybná. Právě to, že šlo o skutečně převratnou zbraň, přinášelo i spoustu „dětských nemocí“. Balistické výkony fakticky zřetelně zaostávaly za tehdejšími nejlepšími předovkami a Dreyseho puška se aspoň zpočátku vyznačovala značnou nespolehlivostí, protože jehlový úderník byl poměrně křehký. Hlaveň se ještě více než u jiných typů dost zanášela nespálenými zbytky prachu a po několika výstřelech se závěr přestal zcela dovírat, takže někdy docházelo i k prošlehům expandujících prachových plynů mimo zbraň, což způsobovalo pruským vojákům popáleniny na rukou. Svého času byly jehlovky až nekriticky obdivovány, ovšem poměrně rychle vyšly najevo jejich slabiny, což lze doložit i skutečností, že kromě Dreyseho zbraně byly do výzbroje ve větších počtech zařazeny vlastně jen dvě jehlovky, a to francouzská puška typu Chassepot a německá typu Carl (ta byla používána v carském Rusku). Navzdory krátkodobému značnému významu tak představovaly jehlovky spíše epizodní záležitost a vývoj funkčních systémů pušek pak kráčel jiným směrem. Ironií osudu však měla rakouská armáda zcela realistickou možnost zavést do výzbroje daleko modernější pušku-zadovku, jež se vyhýbala kontroverznímu jehlovému mechanismu. Vytvořil ji český puškař Silvestr Krnka, který vyšel z Lorenzovy předovky, ale úplně ji překonstruoval. Jeho „Rychlostřelka“, jak se jí tehdy přezdívalo, užívala papírové nábojnice s kovovým dnem, v němž byla zabudována perkusní zápalka. Krnka ji nabídnul rakouské armádě již roku 1849 a zkoušky ukázaly její výraznou převahu nad Augustinovými mušketami, avšak konzervatismus důstojníků a úředníků vedl k upřednostnění Lorenzovy předovky, jež se navíc těšila i podpoře ze strany řady zbrojních továren. Rakouská armáda tedy promeškala příležitost zmodernizovat svůj arzenál a vyrovnat technologický náskok Pruska.
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Parametry pušky Lorenz Model 1854
Přesná ráže: 13,9 mm
Délka zbraně: 1335 mm
Délka hlavně: 948 mm
Hmotnost zbraně: 4,14 kg
Úsťová rychlost: 370 m/s
Teoretická kadence: 3 rány/min.
Praktická kadence: 2 rány/min.
Efektivní dostřel: 750 m

Parametry pušky Dreyse Model 1841
Přesná ráže: 15,4 mm
Délka zbraně: 1420 mm
Délka hlavně: 910 mm
Hmotnost zbraně: 4,7 kg
Úsťová rychlost: 305 m/s
Teoretická kadence: 10 až 12 ran/min.
Praktická kadence: 5 až 7 ran/min.
Efektivní dostřel: 600 m

Měření sil
Ačkoli se zpravidla mluví o jednoznačné převaze pruských jehlovek-zadovek systému Dreyse nad rakouskými předovkami systému Lorenz, skutečnost byla daleko složitější. Pokud se totiž provede srovnání parametrů obou zbraní, pak z něj z hlediska balistických výkonů daleko lépe vychází rakouská puška. Ta měla vyšší úsťovou rychlost, a proto také větší dostřel, průbojnost a přesnost, vedle toho byla o něco lehčí. Vyznačovala se i vyšší spolehlivostí a jednoduchostí, snadněji se čistila a méně se zanášela zbytky prachu. Dreyseho zbraň vykazovala poruchovost zejména kvůli dosti častému lámání jehlových úderníků (z toho důvodu každý voják „fasoval“ náhradní úderníky) a musela se častěji čistit. V podstatě jedinou výhodou pruské zbraně, která však nakonec sehrála naprosto zásadní úlohu, byla vyšší rychlost palby, přestože ani ta nebyla tak velká, jak se někdy tvrdí. Občas udávanou kadenci jehlovky přes 10 výstřelů za minutu lze pokládat za čistě teoretickou hodnotu, které se dosahovalo asi jen za optimálních podmínek na zkušební střelnici. Praktická rychlost palby byla zhruba poloviční, takže pruský pěšák dokázal střílet v průměru „jen“ dvakrát až třikrát rychleji než jeho rakouský protivník. Je docela klidně možné, že za jiných podmínek by to pro překonání pomaleji střílejícího nepřítele nestačilo, ale v bitvách v prusko-rakouské válce vsadili Rakušané zejména na svoje slavné bodákové útoky. A právě to byla situace pro pruské střelce úplně ideální, protože díky rychlé střelbě z jehlovek mohli masakrovat sevřeně postupující řady Rakušanů. Čistě z hlediska parametrů zbraní se dá říci, že poslední předovky (jako právě Lorenz Model 1854) se ještě dovedly slušně poměřovat s prvními zadovkami (jako byla jehlovka Dreyse Model 1841). Rakouská puška se po porážce ve válce proti Prusku stala spíše ideálním „obětním beránkem“, který měl především zakrývat povážlivou zastaralost strategie a taktiky rakouské armády.
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