Duel: Luger P.08 vs. Colt M1911
Úsvit moderních služebních pistolí

První světová válka představovala i první konflikt, do něhož hlasitě promluvily moderní poloautomatické pistole, které začaly nahrazovat klasické revolvery. Na scénu přišly mj. dvě zbraně, jež získaly takřka kultovní status a dodnes budí nadšení fandů a sběratelů, a to německý Luger ráže 9 mm a americký Colt ráže .45.

Hlavní zbraní vojáka v první světové válce byla puška-opakovačka a pochmurnou slávu získal i kulomet jakožto prostředek masakrů tisíců pěšáků. Nemělo by se ale zapomínat ani na krátké služební zbraně, které sloužily hlavně důstojníkům. Ale pokud dříve v této oblasti dominovaly bubínkové revolvery, 20. století přineslo velký vzestup pistolí s řadovými zásobníky. Němečtí vojáci se mohli pochlubit skvělou 9mm zbraní Luger, kdežto Američané si do Evropy přivezli další budoucí legendu, a to „pětačtyřicítku“ značky Colt.

Asistent modifikuje novou pistoli
Kořeny kultovní německé zbraně sahají do roku 1893, kdy Hugo Borchardt (1844–1921), jenž pracoval ve firmě Ludwig Loewe & Company, zkonstruoval poloautomatickou pistoli. Ta pak vstoupila do výroby pod jménem C-93 jako první masově dodávaný typ své kategorie, ačkoliv se setkávala i s kritikou, jelikož byla příliš velká a komplikovaná. Problémy se rozhodl vyřešit Georg Johann Luger (1849–1923), jemuž patřila funkce Borchardtova asistenta. Po pěti letech práce si mohl patentovat výrazně modifikovanou konstrukci pistole, která se stala známou pod jeho jménem a následně také pod obchodním názvem Parabellum (z latinského „Para bellum“, „Připravuj válku“). Od původní konstrukce převzala především funkční princip, který ji dosud odlišuje od většiny dalších pistolí, jež jsou poháněny krátkým zákluzem hlavně a vyznačují se neuzamčeným závěrem. Borchardtův a Lugerův princip ovšem vsadil na odlišně řešený pohon a originální způsob uzamykání závěru. Po výstřelu se spojený celek hlavně a kloubu pohybuje dozadu, dokud nenarazí na zarážku. V té chvíli se přestaví dvojice pák, jež onen celek rozpojí, čímž se pohyb hlavně zastavuje, kdežto ze závěru se vyhazuje prázdná nábojnice. Následně se kloub spojí se závěrem, jenž se takto odemyká, ze zásobníku je nabit nový náboj a proces běží v opačném pořadí, takže pistole je připravena k další ráně. Borchardtova pistole C-93 ale měla opěrný bod pro páky až vzadu, kdežto G. J. Luger jej přesunul dopředu ke kloubu, což značně zmenšilo rozměry zbraně. Dalším typickým rysem se stala výrazně skloněná rukojeť (zatímco C-93 ji měla kolmou), obsahující zásobník na osm ran. Původně se používalo zvláštní střelivo ráže 7,65×21 mm, následně však vznikl nový náboj 9×19 mm, jenž se poté stal známým právě jako munice Luger čili Parabellum a stále je nepochybně nerozšířenějším pistolovým nábojem na světě, byť z hlediska svých výkonů přestává vyhovovat.

Od pistole k předchůdci samopalu
Na přelomu 19. a 20. století však parametry vyhovovaly více než dostatečně. Lugerova pistole byla v roce 1900 zavedena do výzbroje švýcarské armády ještě v ráži 7,65 mm, ale již záhy se dostala i do středu zájmu ozbrojených sil císařského Německa. Nejdříve ji objednalo německé námořnictvo, a sice s hlavní o délce 150 mm a pod označením P.04, což odkazuje na vstup do služby v roce 1904. Nejslavnější varianta si ovšem musela na zavedení počkat ještě čtyři roky. V roce 1908 byla konečně přijata do výzbroje jako P.08 s hlavní dlouhou 103 mm. Její výroba se nejdříve rozběhla v továrně Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken (DWM), avšak válka přinesla zvyšování objednávek v měřítku, které vyžadovalo zapojení dalších zbrojovek. Navíc se začala objevovat další provedení, z nichž nejdůležitější byla tzv. dlouhá pistole, známá také jako „dělostřelecký Luger“. Zbraň s oficiálním jménem LP.08 (Lange Pistole 08) disponovala hlavní o délce 200 mm, odlišnými mířidly stavitelnými až do 800 m (kdežto standardní model měl nastavení na 100 a 200 m, byť na takovou vzdálenost se samozřejmě stejně střílet nedalo) a možnost připojení pouzdra k rukojeti tak, že vznikla pušková pažba. Jestliže k tomu přidáme možnost zasunutí bubnového zásobníku na 32 ran a u některých sérií i režim plně automatické funkce (neboli palbu dávkou), pak můžeme LP.08 označit za jednoho z předchůdců samopalů. Pistole systému Luger si každopádně rychle získaly velký respekt, protože navzdory složitosti nabízely mimořádně vysokou spolehlivost a odolnost i jednoduchou údržbu (např. k rozebrání nebylo třeba žádné nářadí). Dostaly se tedy do služby v desítkách zemí, a zkoušela je dokonce US Army, pro niž vznikly i vzácné zbraně v jiných rážích. Německá armáda následně zavedla zbraň Walther P.38, ta však nikdy úplně nenahradila slavnou „Parabelu“, jež byla nejžádanější kořistí spojeneckých vojáků v obou světových válkách. Dosud existuje řada firem, které na trh posílají repliky nebo nové varianty této populární zbraně.

US Army žádá výkonnější zbraně
První patent na zbraň, která by náležela mezi moderní poloautomatické pistole, byl sice podán v USA, ale dominance revolverů byla příliš silná. Prosadil se tedy až jiný systém, který navrhl John Moses Browning (1855–1926), jehož jméno nese neuvěřitelných 126 patentů. Mezi ty se řadí i konstrukce poloautomatických pistolí, které dodávala zbrojovka Colt. Jako první to byla pistole Colt M1900 ráže .38 ACP, která absolvovala zkoušky u americké armády, jež se tehdy rozhodla pro nahrazení dosavadních revolverů novějšími zbraněmi. Z testů však vyplynulo, že navzdory pokročilejší konstrukci pistole vesměs nepostačují náročným požadavkům US Army na zastavovací schopnost, což ostatně nesplňovaly ani mnohé revolvery. Následné zkušenosti, které Američané nasbírali ve španělsko-americké válce, vedly k požadavku, že nová pistole se musí vyznačovat ráží „ne menší než .45“, jak řekl plukovník John T. Thompson (který se poté stal velmi slavným jako autor stejnojmenného samopalu). Firma Colt tedy zkonstruovala nový náboj nazvaný .45 ACP (Automatic Colt Pistol) a od roku 1904 probíhaly srovnávací zkoušky pistolí pro nové střelivo. Mezi porovnávanými typy se vyskytly i výše zmíněné zbraně značky Luger, přednost však nakonec dostal americký výrobek, ačkoliv firma Colt musela svůj návrh několikrát modifikovat, aby vyhověla připomínkám důstojníků. O náročnosti testů mluví fakt, že byly uzavřeny až na konci roku 1910, ovšem vynaložený čas i úsilí bezpochyby stály za to, jelikož výsledná pistole, zařazená do služby pod názvem Colt M1911, představovala skutečný klenot. O tom svědčí nejen skutečnost, že princip funkce této zbraně následně přejala naprostá většina poloautomatických pistolí, ale i to, že se oblíbená „pětačtyřicítka“ Colt dosud rozsáhle vyrábí, a to většinou v podobě, která se od původního vzoru (zařazeného roku 1913 rovněž do výzbroje námořnictva a námořní pěchoty) liší jen nepatrně.

Úspěch Browningova mechanismu
Funkční mechanismus pistole M1911 je poháněn zákluzem hlavně a jeho typickým prvkem je snížení zadní části hlavně. Po výstřelu se hlaveň a závěr nejdřív společně pohybují dozadu, při čemž je spojují ozuby zapadající do drážek na vnitřku závěru. Následně však článek na spodní straně hlavně sníží zadní část hlavně, čímž ozuby vystoupí z drážek, pohyb hlavně se zastaví a závěr pokračuje dozadu. Následuje vyhození prázdné nábojnice, závěr se zastaví po nárazu na vratnou pružinu, při pohybu vpřed se vsunuje nový náboj a hlaveň se vykývne zpátky, čímž se znovu spojí se závěrem. Jednoduchý mechanismus se nesmírně osvědčil a John Browning pak jeho modifikaci použil u pistole Browning HP, kterou navrhnul pro belgickou zbrojovku FN a z níž se ve 30. letech stal jeden z nejdůležitějších vzorů služebních pistolí. V té době ale zbraň Colt M1911 již dlouho představovala vysoce respektovaný výrobek. Vedle společnosti Colt se produkovala i ve zbrojovce Springfield Armory. Do chvíle vstupu USA do války bylo dodáno přes 68 000 kusů, jenže zvyšující se požadavky vedly k zapojení dalších několika továren, byť objednávky pro některé z nich se ani nezačaly realizovat kvůli konci konfliktu. Samotná zbraň Colt M1911 se však v první světové válce hodně osvědčila a expediční síly vyslané do Evropy prakticky žádné jiné krátké zbraně neměly. Přesto ale po válce došlo k menším změnám, které odrážely zkušenosti ze zákopového boje a týkaly se mj. řešení pojistky a bicího kohoutu, čímž vznikl vzor M1911A1. Co se postupem času začalo vnímat jako určitý problém, to byla menší kapacita zásobníku, jež činila jenom sedm nábojů (zatímco u pozdějších vzorů pistolí vzrůstal počet ran i přes deset), vždycky velká chvála však směřovala na zastavovací schopnost vysoce výkonného střeliva ráže .45. Díky tomu a také díky úžasné spolehlivosti tak tato slavná pistole oficiálně opustila službu v US Army až v roce 1986. V armádách mnoha států třetího světa ale Coltova legendární „pětačtyřicítka“ stále normálně slouží.
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Takticko-technická data pistole Luger P.08
Munice: 9×19 mm Luger/Parabellum
Kapacita zásobníku: 8 nábojů
Délka zbraně: 222 mm
Délka hlavně: 103 mm
Výška zbraně: 140 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 0,877 kg
Úsťová rychlost střely: 381 m/s
Efektivní mířený dostřel: 50 m

Takticko-technická data pistole Colt M1911
Munice: .45 ACP (11,43 mm)
Kapacita zásobníku: 7 nábojů
Délka zbraně: 219 mm
Délka hlavně: 128 mm
Výška zbraně: 133 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 1,1 kg
Úsťová rychlost střely: 252 m/s
Efektivní mířený dostřel: 50 m

Měření sil
Poloautomatické pistole s řadovými zásobníky existovaly sice již dříve a v menším měřítku se zaváděly i do vojenských služeb, avšak byly to právě zbraně systémů Luger a Colt-Browning, jež přinesly v tomto směru klíčový zlom a vlastně počátek konce éry armádních revolverů. Dá se také říci, že zcela zásadně ovlivnily vývoj pistolí, jelikož přinesly i dvě stále nejrozšířenější ráže pistolového střeliva (9 mm Parabellum a .45 ACP). Colt M1911 byl rovněž první masově dodávanou pistolí, v níž byl aplikován Browningův princip snížení zadní části hlavně, který se v mírně modifikované formě pořád používá u většiny typů pistolí. Princip zbraně Luger, jehož původním tvůrcem byl vlastně Hugo Borchardt, se asi dá označit za technicky sofistikovanější a jaksi „elegantnější“, nakonec se však ukázal jako příliš složitý a náročný na přesnou výrobu. Rovněž proto se německá armáda tolik snažila „Parabelu“ vystřídat jednodušší zbraní Walther P.38. To se ovšem úplně podařilo paradoxně až po roce 1945, kdežto americká armáda byla se svou „pětačtyřicítkou“ značky Colt spokojena až do počátku 80. let. Německá pistole nabízela o jeden výstřel více, kdežto americké střelivo zajišťovalo vyšší zastavovací schopnost, ačkoliv na efektivní zvládání zbraně M1911 byl potřeba delší výcvik. Z hlediska praktické odolnosti a spolehlivosti patřily oba typy na špičku, o čemž nejvíce vypovídá fakt, že se bez větších změn vyrábějí a používají dosud a mají zástupy nadšených fandů. Není asi možné rozhodnout, který z těchto dvou typů pistolí byl objektivně „lepší“, protože kvůli odlišné konstrukční filozofii to bude zřejmě záležet na osobním vkusu každého střelce.
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