Nachtpistole:
Parabellum pro Hitlerovy strážce

Německou pistoli P 08 jistě není třeba představovat, ovšem existuje nejméně jedna velmi zvláštní varianta, která zůstává záhadou i pro špičkové znalce. Tzv. noční pistole vznikla speciálně pro ochranku samotného Adolfa Hitlera.

Nacistický „Vůdce“ nejdříve bral svoji osobní bezpečnost na poměrně lehkou váhu, ovšem po několika neúspěšných pokusech o atentát a po vypuknutí války se situace výrazně změnila. To se projevilo mj. posílením speciálního strážního oddílu, jenž formálně patřil do struktur divize Leibstandarte SS Adolf Hitler. Tato jednotka, jak název napovídá, původně vznikla především pro osobní ochranu Führera v dobách politických bojů, a ačkoli se potom stala plnohodnotnou bojovou jednotkou, onen elitní strážní oddíl stále existoval.

Legenda i oblíbený suvenýr
Pistole P 08, známá též jako Parabellum, patřila mezi první sériově vyráběné poloautomatické pistole v dějinách, protože se zrodila už v 90. letech 19. století. Věhlas jí ale přinesla až služba v německé císařské armádě, která ji formálně přijala v roce 1908, z čehož tudíž vyšlo také ono standardní označení. První série užívaly střelivo ráže 7,65×21 mm, v německé armádě se však stala standardem zbraň na střelivo 9×19 mm, které dosud představuje nesporně nejrozšířenější kalibr pistolí vůbec. Pistole se stala také ohromně ceněným suvenýrem nepřátelských vojáků a dodávala se v mnoha variantách. Produkce pro německé ozbrojené síly oficiálně skončila roku 1942, jelikož počínaje rokem 1938 střídala legendární „Parabelu“ nová pistole P 38 od značky Walther, ale k úplnému nahrazení nikdy nedošlo. Dokonce i nyní existují firmy, které vyrábějí „klony“ populární pistole pro civilní zájemce, avšak nejvyšší cenu mají samozřejmě originální výrobky z válečných časů. Patrně nejvzácnější z variant je tzv. Nachtpistole („Noční pistole“), která se dochovala jenom ve dvou exemplářích, z nichž jeden se nachází ve vojenském muzeu v Německu, kdežto druhý byl v roce 2012 prodán v aukci soukromému sběrateli za obrovskou sumu 184 000 dolarů, tzn. zhruba čtyři miliony korun! Tato raritní zbraň byla ve výbavě mužů elitního oddílu Leibstandarte SS Adolf Hitler, který se staral o osobní bezpečnost nacistického „Vůdce“ v jeho sídlech či při veřejných vystoupeních.

Jak spojit svítilnu a baterii
Bohužel se nedochovaly jakékoli dokumenty, které by o této zbrani sdělovaly více, a proto lze jen odhadovat, že šlo o výsledek jakési malé a utajené objednávky. Nejnápadnější součást této pistole představuje maličká svítilna pod hlavní, ke které je připojena i baterie. Na tom by snad nebylo nic až tak neobvyklého, zcela zvláštní je však způsob propojení baterie a svítilny, resp. způsob aktivace svítilny. Na pravém boku zbraně se totiž nalézá mosazný díl, jenž slouží coby vodič, který s pomocí vodivého efektu lidské pokožky propojuje svítilnu a baterii. Stačilo tedy zbraň uchopit holou rukou a svítilna se aktivovala (byť se vnucuje otázka, k čemu bylo takové řešení v situaci, že majitel měl rukavice). To ale není jediná zvláštnost „Noční pistole“, jež má navíc obložení rukojeti z kvalitního ořechového dřeva a vzadu dlaňovou pojistku, což je prvek užívaný u starších verzí pistole P 08, ale u pozdějších „válečných“ verzí vynechaný. Nezvyklý je i fakt, že Nachtpistole používá střelivo ráže 7,65 mm, nikoli 9 mm, což spolu s předchozími uvedenými fakty vede k závěru, že jde o modifikaci zbraně z počátečních výrobních sérií, kdy se ještě skutečně dbalo na jakost provedení. Když dostali inženýři úkol vyvinout cosi, co mělo pomoci při tělesné ochraně samotného „Vůdce“, zřejmě nevěřili masové válečné produkci, jež logicky usilovala zejména o množství, nikoli o kvalitu.
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