Maxmilián: Alternativní výzbroj habsburské monarchie

Slavný plzeňský spisovatel Jan Drnek vyslal na český knižní trh další působivé dílo, tentokrát ve formě trilogie. Jeho alternativně-historický epos s titulem Maxmilián totiž tvoří tři díly, jež byly vydány naráz dne 23. září 2020. Knihy opět potěší zejména konzervativce, monarchisty a milovníky vojenské historie, neboť nabízejí velice netradiční pohled na onu zlomovou epochu poloviny 19. století. Toto údobí přineslo mj. množství revolucí a válečných konfliktů, které se samozřejmě odrazily také ve vývoji palných zbraní.

Atentát na rakouského císaře
Hlavní myšlenka trilogie Maxmilián je možná povědomá i čtenářům Střelecké revue, neboť se objevila již v jednom textu v antologii Země zaslíbená, o které jsme psali v č. 10/2011. Znalci dějin nejspíše vědí, že císař František Josef I. v roce 1853 jen těsně unikl smrti, protože se stal terčem atentátu uherského nacionalisty. Pokus neuspěl a císař vyvázl, ale Jan Drnek si již před lety začal pohrávat s myšlenkou, co by se mohlo stát, pokud by dýka atentátníka neminula cíl. V případě smrti mladého císaře by totiž na trůn nastoupil jeho mladší bratr Maxmilián, jenž se ve skutečnosti později stal císařem v Mexiku. Toto rozhodnutí jej ale stálo život, jelikož tamní monarchii svrhli rebelové a habsburský panovník zemřel před popravčí četou. Jak by ale mohl vypadat evropský kontinent, kdyby Maxmilián v roce 1853 nastoupil na trůn ve Vídni? Přesně tato idea se objevila již v Zemi zaslíbené, ovšem autor záhy avizoval, že ji hodlá rozpracovat i do samostatné knihy v daleko větším rozsahu, což opravdu učinil. Nová verze Maxmiliána tak obsahuje mnohem bohatší a detailnější rozbor celé této historické alternativy, v níž není nouze o válečné konflikty. Císař Maxmilián musí okamžitě řešit otázku krymské války a vztahu vůči Rusku. Bouří se italští nacionalisté a roste napětí v Německém spolku, a proto je zřejmé, že se odehraje i nějaká konfrontace v severní Itálii a rozhodující boj s Pruskem. Tyto konflikty však představují jen různé projevy principiálního hodnotového boje mezi mladým císařem a silami, které touží po rozvrácení a ovládnutí celého kontinentu. Skutečný císař František Josef I. proti těmto výzvám selhal, zatímco „Max“ si vede úspěšně.

Srovnání předovek a jehlovek
Celá trilogie se točí kolem střetnutí různých politických ideologií, ale tento boj se samozřejmě odehrává také na bitevních polích, a proto dojde řeč i na zbraně. Mezi významné změny, které se zásadně projeví na efektivitě rakouské armády, náleží otázka přezbrojení novou puškou. Ve skutečnosti se vídeňský erár v roce 1854 rozhodl pro předovku Lorenz, jež se rozhodně nedala popsat jako špatná, dokonce lze říci, že patřila mezi nejlepší předovky vůbec, avšak naneštěstí právě v té době nastupovaly i první zadovky. Často se tvrdí, že právě kvůli zastaralosti zbraně Lorenz prohráli Rakušané v roce 1866 válku s Pruskem, jehož vojáci používali zadovky (resp. jehlovky) systému Dreyse. To je však zjednodušující a zavádějící tvrzení, jelikož ona převaha pruské zbraně nad „lorenzkou“ byla značně diskutabilní. Rakouská puška dokázala střílet dále a přesněji a byla spolehlivější. V rozporu s jiným častým tvrzením se dala snadno nabíjet také vleže. Jedinou výhodou pruské jehlovky byla vyšší kadence, avšak ani ta nebyla tak velká, jak se běžně říká, protože někdy uváděných 10 ran za minutu bylo jen špičkovou hodnotou, jíž se dalo dosáhnut na střelnici, ale nikoli v bitvě. Praktická kadence byla zhruba poloviční, a proto mohl pruský pěšák pálit „jen“ asi dvakrát až třikrát než ten rakouský. Hlavní problém a důvod porážky Rakušanů nespočíval přímo ve zbraních, nýbrž v zastaralé taktice, neboť Rakušané se rozhodli vsadit na bodákové útoky v sevřených útvarech. Ty se pochopitelně staly perfektními terči pro rychleji střílející zadovky pruských vojáků. Předovka Lorenz tak byla spíše „obětním beránkem“, který měl zakrýt daleko vážnější chyby.

Šance pro českou konstrukci
Relativně málo známým faktem ovšem zůstává, že rakouská armádní komise zkoumala i jinou zbraň, a sice tehdy velmi moderně řešenou zadovku, kterou vyrobil český konstruktér Sylvestr Krnka (1825–1903). Používala otočný záklopkový závěr a získala přezdívku „Rychlostřelka“, protože mohla střílet rychlostí sedmi až osmi ran za minutu. Krnka vytvořil několik provedení své převratné pušky, ale u rakouského eráru s žádným neuspěl, na čemž se podílel nejen onen nechvalně proslulý odpor tehdejšího establishmentu ke změnám, ale zřejmě také politický vliv velkých rakouských zbrojařů, kteří si chtěli zajistit své zakázky na předovky Lorenz. Krnkova konstrukce se tedy dokázala skutečně prosadit až v roce 1869, protože její deriváty zavedly do výzbroje armády carského Ruska a Černé Hory. V té době už bylo dávno jasné, že budoucnost patří zadovkám, a navíc už samozřejmě přibývalo opakovaček. Jistě tedy nepřekvapí, že právě Krnkova puška představuje i jedno z vedlejších, avšak přesto velice důležitých témat v trilogii Maxmilián. Mladý císař se totiž o revoluční zbrani dozví, je z ní nadšený a přiměje generály a úředníky změnit názor, a tudíž rakouská armáda místo předovek Lorenz zavádí pušky systému Krnka. Vysoká kadence zadovek posléze ovlivní i taktiku rakouské pěchoty, jež od sevřených útvarů přejde k pružnějším a méně zranitelným rojnicím. Díky tomu všemu pak ve druhé části trilogie porazí italské nacionalisty i jejich francouzské spojence. Mladého císaře ale čeká ještě finální výzva v podobě války s Pruskem, které usiluje o ovládnutí celé střední Evropy a chlubí se přinejmenším stejně kvalitními ozbrojenými silami.

Kulomety uherské zeměbrany
Opět se však naskytne jedna technická novinka, tentokrát zpoza oceánu, kde zuří válka Severu a Jihu. Jistý nadaný vynálezce jménem Richard Gatling totiž rakouským expertům ukáže svou převratnou rychlopalnou zbraň s rotujícím svazkem hlavní. Tento klikou poháněný kulomet se tedy začíná licenčně vyrábět i v Rakousku, jehož armáda v roce 1866 nasadí nové zbraně proti Prusům, jimž přivodí strašlivé ztráty. To spolu s taktickou převahou rakouské armády způsobí porážku Pruska, rakouský císař Maxmilián se tak stane faktickým hegemonem střední Evropy a konečně může uskutečnit své velké vize. Pokud ovšem opustíme rovinu alternativní historie, je třeba připomenut stále poměrně málo známý fakt, že se zbraně systému Gatling do výzbroje habsburské monarchie opravdu dostaly. Došlo k tomu ovšem až v roce 1871 a nešlo o armádu Rakouska-Uherska jako celku, nýbrž o uherskou zeměbranu (Honvédség). Ta zakoupila deset zbraní Gatling Model 1865, jež v licenci vyráběl vídeňský podnik Paget & Co a jež používaly náboje 11×42 mm Werndl v bubnových zásobnících na 400 ran. Na lafetě se vezly dva bubny a dalších osm dopravovala muniční kára. Kadence činila teoreticky 400 ran za minutu, v praxi však dosahovala jen asi 250 ran za minutu. Kulomety se nalézaly v uherských pevnostech, ale nikdy nepromluvily do skutečného boje a roku 1890 byly vyřazeny. Zachoval se jenom jediný Gatling z Vídně, a to paradoxně v muzeu v Istanbulu, jelikož tyto zbraně kupovala i osmanská říše. Dnes můžeme pouze spekulovat o tom, jak mohlo dřívější zavedení této novinky ovlivnit evropské konflikty a osudy habsburské monarchie.
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