Mauser C96:
Pistole pro přesnou střelbu i filmové plátno

Německá značka Mauser dosud představuje v oboru palných zbraní velmi respektovaný pojem. K jejím nesporně nejslavnějším výrobkům náleží pistole C96, která se objevila ve výzbroji řady armád a slavných osobností. Charakteristické tvary této opravdu výkonné zbraně přitahují pozornost expertů i laiků dodnes.

U drtivé většiny poloautomatických pistolí se zásobník nachází uvnitř rukojeti, avšak na konci 19. století, kdy se tato kategorie zbraní rodila a etablovala, rozhodně nešlo o jediné myslitelné řešení. Existovalo několik pistolí, které měly rukojeť tvarovanou spíše s ohledem na pohodlné držení, zatímco střelivo se nalézalo jinde. Nesporně nejznámější z nich je pistole Mauser C96, povedená německá zbraň, která střílela vysoce výkonným nábojem a mohla se užívat vlastně i coby lehká karabina. Díky řadě slavných i nechvalně známých osob se zapsala do dějin a stále si drží popularitu mj. jako atraktivní filmová rekvizita.

Pistole i pro úlohu lehké karabiny
První prototypy zbraní, jež bychom nyní popsali jako poloautomatické pistole, byly sestrojeny v 80. letech 19. století, trvalo však ještě poměrně dlouho, než se tato koncepce etablovala jako konkurent a pak i náhrada bubínkových revolverů. Mezi zbraně, jež se o to zasloužily nejvíce, nepochybně patří pistole od slavné německé zbrojovky Mauser. Prototyp vznikl v roce 1893 a jeho hlavním autorem byl Fidel Feederle, vedoucí jedné z firemních dílen, jemuž pomáhali též jeho dva bratři Friedrich a Josef. Konstrukce se zrodila bez vědomí majitele společnosti Paula Mausera, který z ní nebyl moc nadšený, avšak nakonec on i jeho bratr Wilhelm změnili názor, když se začínalo ukazovat, že zbraň by mohla mít nemalý komerční úspěch. V roce 1895 tedy obdržela patent na jméno Paula Mausera a o rok později se rozběhla sériová výroba. Pistole se vyznačovala neobvyklým, zakulaceným a z dnešního pohledu i vysoce ergonomickým tvarem pažby, díky němuž získala přezdívku „Broomhandle“ („Rukojeť kartáče“). Jestliže má většina pistolí zásobník umístěný uvnitř rovné rukojeti, u pistole Mauser C96 bylo vybráno úplně jiné řešení, a to schránka v šachtě před lučíkem spouště. Velmi charakteristicky tvarovaná zbraň se ovšem vyznačovala i jinými zvláštnostmi. Prodávala se s dřevěným pouzdrem, které se mohlo připevnit k rukojeti, čímž vytvořilo pevnou pažbu, díky které se dala vést přesná palba. Pistole používala nové střelivo ráže 7,63×25 mm, jež disponovalo pozoruhodnou energií, a tudíž bylo velmi účinné a přesné. Dokonce se uvádí, že až do nástupu munice .357 Magnum šlo o zřejmě nejsilnější sériovou pistolovou munici světa. Schránka pojala deset ran a mechanismus pistole využíval pohon zpětným rázem s krátkým zákluzem hlavně a se závěrem, který se zamykal za pomoci výkyvné závory. Parametry munice a existence pažby umožňovaly používat pistoli de facto jako lehkou karabinu, ačkoli maximální nastavení hledí 1000 m bylo velmi optimistické, protože mířená střelba se dala vést do dálky nanejvýš kolem 200 m. Ale i taková hodnota byla pozoruhodná a pistoli Mauser C96 rychle získala zákazníky.

Milion kusů v několika variantách
Zbraň zamířila nejprve na civilní trh, ovšem výrobce ji od začátku prezentoval především jako vojenskou služební pistoli. Už roku 1897 získala firma Mauser první smlouvu pro vojenského odběratele, a to na tisíc kusů pro armádu Osmanské říše. Následovalo italské námořnictvo, jež koupilo 5000 kusů, Persie s další tisícovkou a poté Rakousko-Uhersko, jež opravdu nešetřilo a objednalo 50 000 exemplářů. Kdo naopak čekal, to byla armáda císařského Německa, protože pro ni se začaly pistole C96 vyrábět až za „Velké války“, a to jen proto, že panoval nedostatek konkurenčních pistolí Parabellum. Armáda Viléma II. si objednala celkem 150 000 pistolí, jež se lišily výraznou číslicí „9“ na dřevěném obložení rukojeti. Číslice informovala, že do pistole nepatří munice ráže 7,63 mm, nýbrž v německé armádě obvyklé střelivo 9×19 mm, tj. střelivo známé dnes jako Parabellum či Luger. Určitý počet pistolí pro zahraniční trhy byl vyroben též ve speciální ráži 9×25 mm Mauser Export a vznikaly také jiné varianty, které se odlišovaly od nejběžnějších provedení z let 1896 a 1898. Mezi důležité obměny se řadí např. tzv. kompaktní Mauser, jenž dostal schránku na šest nábojů a hlaveň zkrácenou ze 140 na 120 mm. Jiná verze nosila označení „jezdecká karabina“, měla pevnou pažbu, dřevěné předpažbí a hlaveň dlouhou 300 nebo 370 mm. Jednalo se tedy vlastně o plnohodnotnou krátkou pušku, avšak nezískala si příliš velký zájem a výroba byla záhy zastavena. Po první světové válce se Německo podřídilo Versailleské smlouvě, která mj. limitovala délku hlavní pistolí, a tak se od roku 1920 vyráběla varianta s hlavní dlouhou 99 mm. Masová produkce tohoto provedení běžela až do roku 1930, a tudíž celkový počet pistolí C96 vyrobených v Německu přesáhl milion kusů. K odběratelům se poněkud paradoxně zařadila francouzská policie, nejvíce jich však zamířilo k armádám, jež tehdy bojovaly o kontrolu nad Pobaltím, Polskem, Ukrajinou a Ruskem. Značný počet si takto pořídil vznikající Sovětský svaz, takže tyto pistole nezřídka používali důstojníci Rudé armády i obávané organizace Čeka, vlastně předchůdkyně KGB.

V boji v Africe, Číně a Španělsku
Právě kvůli častému působení v rukou bolševických vojáků, komisařů a špionů získala pistole další svou přezdívku, a sice „Bolo“. V této úloze se potom objevila i v mnoha filmech, jejichž spektrum sahalo od sovětské propagandy po snímky, jež před komunisty varovaly. Je ale dosti paradoxní, že navzdory velkému rozšíření a popularitě se Mauser C96 nikdy nestal standardní služební pistolí nějakých ozbrojených sil, neboť mu vždy patřila jenom úloha doplňkové nebo volitelné zbraně. Přece jen se totiž jednalo o pistoli poměrně složitou a nákladnou, která navíc potřebovala trochu jiné zacházení než typy, jež měly zásobník v rukojeti. Každopádně si našla mnoho spokojených uživatelů, z nichž asi nejslavnějším byl mladý Winston Churchill, jenž se s touto zbraní vydal do konfliktu v Súdánu a do búrské války. Dalším, kdo tuto pistoli nosíval, byl T. E. Lawrence alias „Lawrence z Arábie“. Velikou oblibu si získala mezi veliteli v Číně a používal ji mj. generál Ču Te, velitel Lidové osvobozenecké armády, jemuž se přisuzují velké zásluhy za porážku Japonců v Číně. Typické tvary pistole Mauser bývaly často k vidění též ve španělské občanské válce, byť je nutno zdůraznit, že v Číně i Španělsku se většinou nejednalo o německé originály, nýbrž o domácí kopie. V Číně se vyráběly zbraně Typ 17 na munici ráže .45 ACP, pistole Hanyang C96 na původní 7,63mm munici a Typ 80 pro sovětské náboje ráže 7,62×25 mm Tokarev, kdežto od španělských firem Beistegui Hermanos a Astra-Unceta y Cia pocházelo několik verzí, z nichž některé byly schopné palby dávkou. Ve 30. letech pak takové zbraně (nazývané „Schnellfeuer“) vyráběla i firma Mauser a kolem 8000 kusů se během druhé světové války dostalo do výzbroje německé Luftwaffe. Na rozdíl od starších verzí pistole C96 s pevnými schránkami, které se nabíjely za pomoci pásku, užívaly „automaty“ již vyměnitelné zásobníky na 10 či 20 nábojů. Dokonce i dnes lze na různé verze a kopie této podařené zbraně narazit a její oblibu dokládá také fakt, že právě úpravou C96 vznikla paprsková pistole, kterou v kultovních Hvězdných válkách používá Han Solo.
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Parametry pistole Mauser C96
Ráže: 7,63×25 mm Mauser
Kapacita schránky: 10 nábojů
Celková délka: 312 mm
Délka hlavně: 140 mm
Prázdná hmotnost: 1,13 kg
Úsťová rychlost: 425 m/s
Max. nastavení hledí: 1000 m
Max. efektivní dostřel: 200 m
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