Duel: Mannlicher M1895 vs. Mosin vz. 1891/10:
Pušky císaře pána a báťušky cara

Z hlediska výzbroje pěšáků byla první světová válka konfliktem opakovacích pušek. Pro vojska Rakouska-Uherska byla dodávána zbraň systému Mannlicher, která na východní frontě změřila síly s legendární opakovačkou Mosin carových vojáků. Která z monarchií se tedy nakonec mohla pochlubit lepší výzbrojí?

Rakousko-uherskou zbraň Mannlicher zajisté bude znát každý milovník Švejka, protože podle ní dostal přezdívku plukovník Bedřich Kraus von Zillergut, zvaný „Manlichertrotl“, který měl ve zvyku se vojáků neustále vyptávat, proč se jejich ručnici říká „manlicherovka“. Také víme, že dobrý voják Josef Švejk odešel na ruskou frontu, kde se tak jistě musel potkat se standardní zbraní svých nepřátel, ruskou opakovačkou na principu Mosin. Nabízíme vám tedy porovnání konstrukcí a parametrů obou těchto slavných pušek.

Převratný přímotažný závěr
Správná odpověď na otázku plukovníka Krause zní samozřejmě tak, že systém pušky vynalezl Ferdinand rytíř von Mannlicher (1848–1904). Jeho dlouholetým snem bylo vytvořit závěr, pro jehož funkci nebudou potřeba čtyři pohyby (z nich dva příčné) a bude postačovat pouze přímý pohyb vzad a vpřed. Tento tzv. přímotažný závěr se poprvé objevil v roce 1885. O rok později byla do výzbroje rakousko-uherské armády zavedena puška Mannlicher M1886, jež využívala jeho nepatrně upravenou podobu a munici ráže 11 mm na černý střelný prach. Pro zásobování této zbraně sloužil velký rámeček, který pojal pět nábojů, zasouval se do pušky shora otvorem v pouzdru závěru a po vyprázdnění byl vyhazován dalším otvorem dolů. Je třeba zdůraznit, že rámeček (jehož řešení bylo ostatně také Mannlicherovým vynálezem) tvořil integrální součást mechanismu pušky, která bez něj mohla fungovat leda jako jednoranná (což byl značný rozdíl oproti tehdy běžným nábojovým páskům, jež sloužily jenom pro vkládání munice do schránek v puškách, které bez nich normálně fungovaly). Nejzajímavějším rysem zbraně byl však právě závěrový systém. Na povrchu otáčivého závorníku byly umístěny šikmé šroubovité drážky, do kterých přesně zapadaly protáhlé výstupky na vnitřních stěnách závěru. Výsledkem tedy bylo, že pokud závěr konal přímý pohyb, uvnitř něho se otáčel závorník. Pohyb závěru vzad se tedy postaral o otevření mechanismu a vyhození prázdné nábojnice, zatímco následný pohyb vpřed zajistil zasunutí nového náboje i zavření celého závěrového mechanismu. U první verze pušky z roku 1886 však byl přítomen jeden zásadní nedostatek, a sice zamčení závěru pouze pomocí jediného ozubu, což způsobovalo rychlé opotřebování systému. To bylo napraveno u varianty, jež se objevila v roce 1890 a měla dvojici ozubů. Krátce poté se přešlo také na nové náboje na bezdýmný prach. A po nahrazení původního sektorového novým rámečkovým hledím vznikla definitivní podoba, která reprezentovala standardní zbraň rakousko-uherských vojáků za první světové války a dostala označení Mannlicher M1895.

Problémy vycházejí najevo
Ve své době vzbudil Mannlicherův přímotažný závěr značnou pozornost a leckdy byl chválen jako zcela převratná konstrukce, která vytlačí klasické závěry s příčným pohybem. Brzy se ale ukázalo, že celá záležitost nebude tak jednoduchá, jelikož začaly vycházet najevo i nedostatky principu Mannlicher. Mechanismus byl celkově složitější a náchylnější k poruchám, což se za náročných podmínek na frontě stávalo ještě závažnějším, protože bláto a prach dovedly pušku vyřadit velice rychle. Jako vyloženě nešťastný prvek se ukázal spodní vyhazovací otvor, který nebyl ničím chráněn a jímž mohly do citlivého mechanismu pušky lehce proniknout nečistoty, což se v zákopovém boji pochopitelně stávalo často. Problémy působily též nabíjecí rámečky, které byly fakticky neustále potřeba k fungování pušky, a navíc se do ní daly zasunovat jenom jednou svou stranou. Sám přímotažný závěr sice znamenal teoretickou výhodu v podobě větší rychlosti palby, jež mohla přesahovat i 30 výstřelů za minutu, ale to platilo možná na střelnici, nikoli v podmínkách fronty. Voják také (opět teoreticky) mohl také při přebíjení držet zbraň u líce a sledovat okolí, což bylo u většiny závěrů s příčným pohybem prakticky nemožné, avšak Mannlicherův systém měl i obrovskou nevýhodu v podobě požadavku na daleko větší sílu, jež byla nutná k ovládání závěru (protože přímý pohyb koneckonců musel současně zajistit rotaci závorníku). Zvláště za situace, že se do zbraně dostaly nečistoty, to znamenalo velký problém, protože požadovaná síla někdy narostla do takových hodnot, že vojáci museli závěr sešlapovat nohou! Pro úplnost ještě dodejme, že se vedle standardní pušky dodávala také krátká pěchotní puška (poutka na řemen dole) a jezdecká karabina (poutka na boku), které pak nahradila jedna krátká zbraň. Po válce byly zbraně Mannlicher zavedeny do služby v řadě nástupnických zemí (včetně Československa) a většina z nich byla přestavěna na silnější munici, přímotažný závěr však nikdy nedosáhl takového rozšíření jako jiné systémy.

Mosin, nebo Mosin-Nagant?
Také u ruské opakovačky Mosin lze zmínit jednu zajímavost, která se týká jejího názvu. Jde o to, že v západní literatuře figuruje nejčastěji pod jménem Mosin-Nagant, což Rusové označují za nespravedlivé akcentování zahraničního vlivu. K vysvětlení se musíme vrátit do roku 1883, kdy byla v carském Rusku založena komise, jejímž úkolem bylo prozkoumat opakovací pušky a určit vhodný typ pro ruskou armádu. Ta totiž hodně zaostávala za světovým vývojem, neboť stále spoléhala na jednorannou zbraň Berdan na černý střelný prach. Ona komise prostudovala přes 150 domácích i zahraničních mechanismů, mezi nimiž se postupně dostaly na čelní místa dva. Tvůrcem prvního byl Sergej Ivanovič Mosin (1849–1902), kdežto druhý systém předložil belgický inženýr Léon Nagant (1833–1900). Důležitý zlom přišel v roce 1886, kdy se i Rusku podařilo získat technologii výroby bezdýmného prachu, který dramaticky zvyšoval výkonnost střeliva. Carská komise původně dala přednost pušce Nagant, ale nakonec padlo rozhodnutí se přece jen spolehnout na domácí konstrukci, byť Sergej Mosin dostal pokyn, aby do své zbraně zapracoval některé prvky systému Nagant. A právě zde leží jádro onoho sporu mezi ruskými a západními odborníky ohledně názvu. Lze říci, že základ opakovačky Mosin tvoří systém, jenž pochází opravdu od Sergeje Mosina a postupně se stal jedním z „klasických“ mechanismů, jež využívají ručně ovládaný otáčivý závěr. Pro uzamykání slouží dva přední ozuby, které se však nezachycují vertikálně, jako je to u systému Mauser, nýbrž horizontálně. Druhý rozdíl spočívá v tom, že princip Mauser má ovládací táhlo v zadní části, zatímco Mosinův systém ve střední. Jako značnou přednost ruského mechanismus je třeba zdůraznit jednoduchost, protože sestává v základní verzi jen ze sedmi součástek (např. nemá pojistku jako samostatnou součást, neboť její roli přebírá otočná matice úderníku) a k jeho rozebrání není potřeba žádné nářadí. Co tedy vlastně bylo převzato z Nagantova systému? Jde zejména o konstrukci nábojové schránky, jež originálně a spolehlivě zajišťuje podávání i vyhazování.

Modernizace opakovačky
Výsledná puška vstoupila do služby pod jménem „vintovka obrazca 1891“. Využívala střelivo ráže 7,62×54 mm s okrajovým nábojem, jenž se nesmírně osvědčil a navzdory svojí technické zastaralosti se dosud používá. Původní varianta munice měla střely s kulatou špičkou, ale roku 1908 byly zavedeny účinnější střely se špičkou zahrocenou, což si o dva roky později vynutilo instalování nového rámečkového hledí, protože nové střely měly samozřejmě jinou dráhu letu. O poměrech panujících v carské armádě však asi leccos vypovídá ona zmíněná prodleva dvou let, protože s puškami s novým střelivem a starým hledím pochopitelně nebylo možné na větší vzdálenost mířit. Ještě se dá dodat, že hledí pušek byla markována v tzv. aršínech, což je stará ruská míra, která se dá označit za ekvivalent kroku, jenže zatímco „západní“ krok měří 75 cm, aršín se rovná 71 cm. Upravené pušky se jménem vz. 1891/10 představovaly základní podobu ve výzbroji ruských pěšáků za první světové války. Kromě toho se následně objevily i tři další verze, jež byly kratší než základní zbraň o délce 1,306 m. Dragounská a kozácká puška měřily na délku 1,248 m a měly jinak vyřešené objímky pažby, kozácká puška se také odlišovala tím, že se nastřelovala bez bodáku. Nejkratší variantu reprezentovala jen 1,016 m dlouhá karabina. Všechny verze byly pětiranné, přestože v zájmu technické přesnosti lze doplnit, že sama jejich vnitřní nábojová schránka pojala jen čtyři náboje, jelikož pátý byl zasouván přímo do komory. Pro zrychlení nabíjení se běžně užívaly pásky, které se po zasunutí střel opět vyndaly z pušky. Na frontě se všechny podoby opakovačky Mosin opravdu hodně osvědčily, na čemž měl podíl jak jednoduchý, odolný a efektivní funkční princip, tak i kvalitní střelivo. Pušku tedy převzaly i ozbrojené síly SSSR, kde byla zbraň roku 1930 komplexně modernizována a tvořila základní výzbroj sovětských pěšáků i za II. světové války. Systém Mosin si vydobyl velikou popularitu a s puškami na tomto principu se často setkáváme i dnes.
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Takticko-technická data pušky Mannlicher M1895
Munice: 8×50R mm
Kapacita: rámeček na 5 nábojů
Délka bez bodáku: 1,270 m
Délka s bodákem: 1,515 m
Délka hlavně: 0,765 m
Hmotnost bez bodáku: 3,65 kg
Hmotnost s bodákem: 3,93 kg
Úsťová rychlost: 620 m/s
Max. nastavení hledí: 2600 kroků (1950 m)

Takticko-technická data pušky Mosin vz. 1891/10
Munice: 7,62×54R mm
Kapacita: schránka na 5 nábojů
Délka bez bodáku: 1,306 m
Délka s bodákem: 1,734 m
Délka hlavně: 0,800 m
Hmotnost bez bodáku: 3,99 kg
Hmotnost s bodákem: 4,30 kg
Úsťová rychlost: 620 m/s
Max. nastavení hledí: 2700 aršínů (1916 m)

Měření sil
Přímotažný závěr systému Mannlicher, který vyžaduje pouze pohyb vzad a vpřed, lze na první pohled považovat za daleko pokročilejší než „klasicky“ řešený závěr pušky Mosin, u něhož se musí vykonat čtyři pohyby. Ruský pěšák proto musel nejprve příčným pohybem otevřít závěr, poté tahem vzad vyhodit prázdnou nábojnici, pohybem vpřed zasunout nový náboj a pak ještě provést příčný pohyb, aby se závěr zamknul, zatímco vojákovi císaře pána měly na to všechno stačit jenom dva přímé pohyby. Zdánlivá převaha Mannlicherova principu, který měl umožnit mj. vyšší rychlost střelby, ale byla prakticky eliminována řadou nedostatků. Rakouský princip potřeboval k fungování větší fyzickou sílu, byl mnohem složitější a poruchovější, což se navíc násobilo kvůli nekrytému otvoru pro vyhazování nábojových rámečků ve spodní části, jelikož ten byl takříkajíc „vstupní branou“ pro jakékoli nečistoty. Samy nábojové rámečky byly nutné k fungování závěrového mechanismu (jinak byla „manlicherovka“ jenom jednoranná), kdežto tehdy obvyklé nabíjecí pásky (používané také u opakovačky Mosin) se po nabití vytahovaly a nabíjecí systém na nich nebyl nijak závislý. Ruská zbraň byla mnohem jednodušší a odolnější a navzdory nutnosti provádět sekvenci čtyř pohybů se ovládala snadněji, protože stačila menší fyzická síla. Další její předností byla výkonnější munice, o jejíž kvalitě nejvíce vypovídá fakt, že dodnes patří mezi nejrozšířenější typy malorážového střeliva. Ačkoliv některé z nedostatků systému Mannlicher byly později částečně vyřešeny, přímotažný závěr nikdy nedosáhl kvality a rozšíření „klasických“ otáčivých závěrů, a proto lze jednoznačně konstatovat, že lepší pušku měl díky systému Mosin k dispozici voják ruského cara.
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