Neobvyklé zbraně:
Pestrý arzenál sovětské pěchoty

Puška Mosin, samopal Špagin nebo pistole Tokarev, to vše jsou zbraně, které si většinou spojujeme s pěchotou Rudé armády. Podobně jako v jiných ozbrojených silách ale i tady patřily do výzbroje i jiné, méně známé typy zbraní. Některé z nich byly opravdu cenné a zachovaly si význam vlastně až do současnosti.

Masový charakter Rudé armády vedl k vysoké úrovni standardizace výzbroje a výstroje, která ostře kontrastovala s až neuvěřitelnou pestrostí na straně Wehrmachtu. Německý průmysl měl relativně omezené kapacity, a ačkoli do svých služeb potom zapojoval i továrny v obsazených státech, prakticky po celou válku Němci používali i rozsáhlý arzenál kořistních typů. Sovětská armáda sice také někdy sáhla po nepřátelské technice, stejně však v naprosté většině spoléhala na produkty vlastních zbrojovek, jež doplňovaly dodávky od západních Spojenců. Výsledkem byl relativně malý počet typů standardních pěchotních zbraní, které jsou dodnes dobře známé. Navzdory tomu pěchota Rudé armády disponovala také několika jinými zajímavými a někdy i významnými typy, jež v obvyklých výčtech mnohdy chybějí.

Nože a lopatky pro boj zblízka
Ještě dnes se v ruské armádě objevuje jen málo pozměněná varianta zbraně, která vstoupila do historie jako NR-40 (nož razvědčika obrazca 1940 goda). Pozoruhodný je i její původ, protože ten leží v prostředí organizovaného zločinu. Už v carských dobách totiž platilo, že velkou část zločinců v ruských městech tvořili etničtí Finové, což po jistou dobu přetrvávalo i v éře SSSR. Typickou zbraní těchto živlů byl tzv. finský nůž, který postupně získal takovou reputaci, že se jej sovětské úřady rozhodly ve 30. letech zakázat. Velice podobnou zbraň však stále používaly jednotky NKVD. V roce 1940 pak padlo rozhodnutí zavést nový nůž i v Rudé armádě, jelikož boje v „zimní válce“ proti Finům ukázaly, že SSSR vhodné bojové nože postrádá. Typ NR-40 (někdy zvaný také NA-40, nož armejskij) byl tudíž v podstatě modifikací „finského nože“ pro masovou výrobu. Celková délka činila 263 mm, z čehož 152 mm tvořila čepel z oceli a zbytek připadal na dřevěnou rukojeť. Od zbraně finského podsvětí se NR-40 nejvíce lišil záštitou, jež byla prohnutá do tvaru S. V roce 1943 se v produkci přešlo na verzi zvanou Višňa, jež dostala rukojeť z plastu. Výroba běžela v továrnách ve městech Vača a Zlatoust a ve druhém z nich se dodnes vyrábějí přesné repliky této válečné zbraně.
Velmi užitečným nástrojem vojáka, který ale současně představuje zbraň, je polní lopatka, jež může být v boji na krátkou vzdálenost překvapivě účinná. Za vynálezce dnešní podoby tohoto nástroje se zpravidla považuje dánský důstojník Mads Johan Buch Linnemann, který si na něj podal patent v roce 1869. Následně zavedla podobné lopatky do výzbroje většina armád světa, avšak carské Rusko jako jediná země Linnemannovi za využití jeho patentu také zaplatilo. Do ruské armády byl tedy zařazen typ zvaný MPL-50 (malaja pěchotnaja lopata, 50 santimetrov), občas nesprávně označovaný i jako MSL-50 (malaja sapjornaja lopata). Z celkové půlmetrové délky tvořila ocelová část původně cca 180 mm, ale u modernizované verze v Rudé armádě to bylo 200 mm; šířka zůstala stejná, a sice asi 150 mm. K lopatce se dodávalo i textilní pouzdro na ochranu ocelové části. Předpisy Rudé armády přikazovaly, že voják má s MPL-50 za jednu hodinu přemístit asi 0,75 kubického metru písčité půdy či zhruba 0,33 kubického metru hlinité půdy. Vojáci samozřejmě používali lopatku také jako zbraň, byť výcvik přímo pro boj s ní byl hlavně záležitostí speciálních jednotek. To koneckonců pořád platí, jelikož jen mírně změněná verze MPL-50 patří i do výbavy armády Ruské federace.
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Výzbroj od Strýčka Sama
Pokud se mluví o dodávkách z USA a Velké Británie do Sovětského svazu v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu (Lend-Lease), většinou se zmiňují obrněná vozidla, masové konzervy nebo nerostné suroviny. Někdy se ale zapomíná, že z USA směřovaly k Rudé armádě také pěchotní zbraně. Sovětský svaz odebral např. 140 000 samopalů systému Thompson variant M1928A1, M1 a M1A1. Fotografie dokumentují jejich využití hlavně u námořní pěchoty, kde se objevily rovněž s původními bubnovými zásobníky, jež proslavili chicagští gangsteři, kdežto US Army preferovala jednodušší řadové zásobníky. Kromě toho sovětští důstojníci dostali okolo 13 000 poloautomatických pistolí Colt M1911A1, které se prý dočkaly příznivých hodnocení. Chválu sklízel také americký samopal, u kterého však vadila značná složitost. Pochvaly ale pramenily z toho, co bylo v SSSR paradoxně i hlavní slabinou, a to ze střeliva .45 ACP. To sice vynikalo velkou zastavovací silou, ale v Rudé armádě šlo samozřejmě o nestandardní munici, a tudíž se užívání Thompsonů a Coltů příliš nerozšířilo. Při porovnání s počty samopalů Špagin a pistolí Tokarev navíc šlo o takřka zanedbatelné počty zbraní. Kromě toho SSSR odebral zhruba 3000 raketových protitankových zbraní Bazooka, k nimž bylo dodáno též 8500 kusů ostré munice a 1605 cvičných nábojů. Ani tyto raketomety se však rozsáhleji neuplatnily, neboť Sověti pořád sázeli spíše na protitankové pušky. Jako kuriozitu lze ještě dodat, že Rudá armáda získala také několik stovek britských protitankových pružinových vrhačů PIAT, ani tato zvláštnost se však u Stalinových vojáků nesetkala s nějakou zvláštní oblibou.

Dva kulomety na kolečkách
Hlaveň lehkého kulometu se zpravidla opírá o dvojnožku, kdežto těžký kulomet obvykle stává na podstavci se třemi nohami. Tento úzus platí již od první světové války, ale s jednou vysoce důležitou výjimkou, kterou představovalo nejprve carské Rusko a pak Sovětský svaz. Některé těžké kulomety v carské i bolševické armádě totiž neměly trojnožky, ale lafety se dvěma koly, vlastně podobně jako některé kulomety z 19. století, např. vícehlavňový Gatling. Nepochybně nejznámější ruský „kulomet na kolečkách“ představuje PM M1910 (Pulemjot Maksima), tedy zbraň principu Maxim, jež se v Rusku vyráběla licenčně. Od originálu se lišila hlavně municí, protože Britové používali ráži .303, zatímco Rusové samozřejmě svůj okrajový náboj 7,62×54 mm. Pro PM existovalo několik typů lafet (designy od Sokolova, Kolesnikova a Vladimirova) a výroba pokračovala až do roku 1945, byť v té době byl PM kvůli vodnímu chlazení již zcela zastaralý. Od roku 1943 jej tak postupně střídal kulomet SG-43 systému Gorjunov, jenž užíval stejnou munici a navzdory značné složitosti byl vysoce spolehlivý a účinný. Pálil s kadencí až 700 výstřelů za minutu (zatímco Maxim nejvýše 550 ran za minutu) a váha včetně dvojkolové lafety činila 41 kg (kdežto PM M1910 vážil s lafetou přes 64 kg), jelikož u zbraně na principu Gorjunov už se pochopitelně uplatnilo vzduchové chlazení. Její modernizovaná verze SGM se v sovětské armádě udržela do 60. let, kdy ji vystřídal univerzální kulomet PK, ale pořád slouží v řadě zemí a objevila se mj. v bojích v Sýrii. A ačkoliv to vypadá groteskně, při anexi Krymu se v rukou tamních ozbrojenců vyskytl i letitý Maxim.

Plamenomety série ROKS
Součást každého střeleckého pluku Rudé armády tvořila také jednotka plamenometníků, která disponovala celkem dvaceti zbraněmi. Standardní typ až do roku 1942 reprezentoval ROKS-2 (rancevyj ogněmjot Kljujeva i Sergejeva), který vznikl z vývojového typu ROKS-1 a dostal se do služby v první polovině 30. let. Bojové zkušenosti z první světové války varovaly, že voják s plamenometem bude na bojišti prioritním cílem palby nepřítele, a proto sovětští konstruktéři svou zbraň takříkajíc „zamaskovali“. Tělo plamenometu s trubicí ke směrování zápalné směsi, zvané též šlehovka, tudíž bylo zkonstruováno tak, aby svým vzhledem připomínalo standardní opakovačku Mosin-Nagant vz. 1891/30; pažba dokonce byla z této pušky kompletně převzata. Na zádech vojáka se nacházela nádrž s devíti litry hořlaviny, která byla pro změnu maskována jako obyčejný batoh. Nejnápadnějším rysem tak byla hadice, jež spojovala „pušku“ a „batoh“, ale konstruktéři správně předpokládali, že tento rys ve zmatku bojů zanikne. Zásoba hořlaviny stačila na 6 až 8 sekund činnosti a maximální dostřel činil 36 m. Po německé invazi se logicky dostaly pod velký tlak i dodávky plamenometů ROKS-2, takže se sáhlo k jejich zjednodušení. V roce 1942 se začala dodávat zbraň ROKS-3, která měla méně detailní šlehovku, ačkoli ta se stále tvářila jako puška, nádrž se však přestala maskovat za „batoh“ a vyhlížela přesně jako to, čím opravdu byla, tedy kovová tlaková nádoba na rámu na zádech vojáka. Vedle toho běžely i vývojové práce na nových hořlavinách, což vedlo k vytvoření hustší směsi, díky které vzrostla největší vzdálenost zášlehu ROKS-2 i ROKS-3 na 45 m.

Nápad inženýra Kartukova
Jakmile se sovětská armáda i ekonomika vzpamatovaly z prvotního šoku po německém útoku, rozběhly se nouzové programy vývoje a výroby řady nových zbraní. Většinou šlo o primitivní improvizace, avšak zoufalá situace SSSR taková řešení jistě ospravedlňovala. Jako příklad lze uvést podivnou zbraň zvanou „ampulomjot“, tzn. „vrhač ampulí“. Jednalo se vlastně o obdobu britského vrhače Northover, jenž vznikl v podobně zoufalých podmínkách, podobně vypadal a stejně i fungoval. Zbraň s oficiálním označením „125-mm ampulomjot obrazca 1941 goda“ se zrodila v moskevském Závodě č. 145 pod vedením inženýra I. I. Kartukova; ten se podobným nápadem zabýval již před německým útokem, ale až v oné zoufalé situaci se mohl uplatnit. Ze striktně konstrukčního hlediska to byl vlastně granátomet či minomet, který měl metr dlouhou hlaveň ráže 125 mm, ze které se odpalovaly projektily vážící okolo 1,5 kg. Ke střelbě sloužily nábojnice z brokových patron a max. dostřel činil asi 250 až 500 metrů. Vyrábělo se více typů nádob ze skla či plechu, v nichž se nalézaly různé zápalné nebo dýmové směsi. Kromě nich se z „ampulomjotu“ dalo střílet i protipancéřovými granáty, které vznikaly z leteckých bombiček o váze 2,5 kg. Zbraň totiž vznikla zejména jako prostředek pro zastavení útočících německých tanků, proti nimž se měla používat jak protipancéřová, tak zápalná munice. Přesně mířit se ale dalo na vzdálenost nejvýše 120 m. Zbraň sama vážila mezi 10 a 15 kg a obvykle se montovala na pevný podstavec. Účinnost „ampulomjotů“ každopádně nebyla zrovna ukázková a po bitvě u Stalingradu se již ve výzbroji Rudé armády neobjevovaly.
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