Opakovačka Ross:
Kanadská puška s rakouskou inspirací

Mezi téměř zapomenuté pěchotní zbraně „Velké války“ patří puška systému Ross, která do roku 1916 tvořila základní výzbroj kanadských expedičních sil v Evropě. Postupně se ale projevily její nedostatky, kvůli nimž puška opustila první linii, ačkoliv její výjimečná přesnost přispěla ke značné oblibě u odstřelovačů.

S vojáky britského impéria je neodmyslitelně spojena puška Lee-Enfield, která jim spolehlivě sloužila v obou světových válkách. Převážně pouze znalci ovšem dnes vědí, že kanadští vojáci nastupovali do zákopů na západní frontě s jinou zbraní, která se dosti podobala té, se kterou se vydávali do války též poddaní rakousko-uherského císaře. Puška systému Ross zjevně čerpala inspiraci z opakovačky Mannlicher, naneštěstí ji však sužovaly také podobné problémy, vedle kterých se vyznačovala rovněž dalšími nedostatky.

Nápad skotského šlechtice
U zrodu této zbraně stál malý politický a diplomatický spor, který se rozhořel mezi Londýnem a Ottawou během tzv. první búrské války (1889–1902). Britové totiž krátce před tím přijali do služby pušku Lee-Enfield, na niž byli takřka žárlivě hrdí, a tudíž odmítali poskytnout práva na její licenční výrobu v zámoří. Do věci se však tehdy vložil skotský baronet Charles Ross, jenž patřil nejen mezi největší vlastníky půdy ve Velké Británii, ale také mezi nadšené vynálezce a mezi kritiky některých kroků vlád v Londýně. Z těchto důvodů oslovil Kanaďany a nabídl jim vlastní konstrukci pušky, která nosila jeho jméno. Vláda v Ottawě souhlasila a již v roce 1903 mu přidělila kontrakt na prvních 12 000 opakovaček. Na baroneta Rosse evidentně zapůsobila rakousko-uherská puška principu Mannlicher, na kterou se tehdy snášela velká chvála jako na přelomový vynález, který předstihl svou dobu. Šlo především o její přímotažný závěr, který se zdánlivě jevil jako daleko lepší řešení než klasické závěry Mauser, Mosin nebo Lee-Enfield, u nichž voják musel provést sekvenci čtyř pohybů, z toho dvou rotačních. Mannlicherova puška měla závěr řešený jako dutý válec, na jehož vnitřních stěnách se nalézaly výstupky. Ty přesně zapadaly do šroubovitých drážek na hlavě závěru umístěné uvnitř válce. Jestliže se tudíž závěr pohyboval vpřed či vzad, hlava se uvnitř otáčela, což byl v podstatě princip fungování zbraně. Vojákovi tedy stačily dva pohyby, a to zatažení za páku vzad a pak její zatlačení vpřed, což se postaralo o nabití nového náboje. Ross použil podobný princip, byť jeho puška se od rakouské samozřejmě také v lecčems lišila. Nepřevzala např. nepovedený princip nábojového rámečku, který se u „manlicherovky“ musel neustále nacházet v pušce, aby fungovala, zatímco Rossova opakovačka měla schránku pojatou podobně jako puška Mauser, ovšem bez možnosti nabíjení s pomocí rámečku. První tisícovku zbraní Ross Mk I získala kanadská jízdní policie, která ale nebyla příliš spokojena a poukázala na četné slabiny.

Průběžné změny konstrukce
Vadila mj. právě nemožnost nabíjet pušku za pomoci nábojových rámečků a záhy se projevily také nedostatky přímotažného závěru. Jeho používání sice bylo zdánlivě jednodušší, ovšem ve skutečnosti platil spíše opak. Pro ony dva pohyby musel střelec vynaložit daleko větší sílu než u klasických otočných závěrů a celý mechanismus byl relativně složitý a citlivý na znečištění. Baronet Ross dostal seznam celkem 113 problémů, z nichž některé byly vyřešeny u provedení Mark II, které bylo zavedeno do služby v roce 1907. V následujících letech se prováděly další změny a roku 1910 nastoupila opakovačka Ross Mk III, která byla přepracována natolik, že se jednalo bezmála o novou zbraň. Změnil se mj. způsob zamykání závěru, jenž místo obvyklých ozubů používal závit ve stylu závěru dělostřeleckých zbraní. Odlišná nábojová schránka se již mohla nabíjet za pomoci rámečků. Zbraň obdržela delší hlaveň (780 mm místo původních 711 mm) či nové zjednodušené dioptrické hledí. Principiální nedostatky přímotažného závěru sice existovaly dál, ovšem puška Ross si vysloužila také pochvalu, a to za pozoruhodnou přesnost, jež převyšovala nejen konstrukci Lee-Enfield, ale dokonce i německou zbraň Mauser, která se tehdy nezřídka označovala i za nejpřesnější vojenskou pušku vůbec. Opakovačka Ross Mk III byla tudíž přijata do kanadské armády jako standardní dlouhá zbraň a vypuknutí první světové války pochopitelně přineslo zvyšující se objednávky. Rossova zbrojovka ve městě Québec tak pro různé kanadské ozbrojené složky vyrobila celkově přes 420 000 opakovaček Ross, z nichž přes 235 000 odpovídalo modelu Mk III. Vysoká přesnost zapůsobila dokonce i na Brity, kteří si objednali 66 590 zbraní verze Mk IIIB, jejíž odlišné kombinované hledí bylo vybaveno také nastavovacím točítkem. Expediční síly kanadské armády přijely na západoevropskou frontu se zbraněmi Ross Mk III a zřejmě doufaly, že jejich přesnost bude znamenat převahu nad Němci a jejich Mausery. Hned první zkušenosti ze zákopů ovšem nepověděly, že se výtvor skotského baroneta do takovýchto podmínek jednoduše nehodí.

Musel rezignovat i ministr
Obdobně jako „manlicherovka“ také zbraň Ross trpěla kvůli bahnu či dalším nečistotám, které zanášely jemný mechanismus. Pronikaly do závitů, a proto se musela vynaložit ještě větší síla, aby závěr vůbec fungoval, avšak Rossovy pušky se vyráběly s malými tolerancemi, takže toto zacházení jim škodilo. Když voják pušku rozebral, aby ji vyčistil, mohl narazit na další, velmi zákeřný problém. Mechanismus se totiž dal sestavit i chybně, ačkoliv na pohled působil úplně normálně, a z pušky se dokonce dalo vystřelit, ale hlava závěru pak mohla vylétnout ze zbraně a střelce zranit či zabít, což se v několika případech opravdu stalo. Další potíže působil bodák, který na pušce nedržel příliš pevně a někdy mohl dokonce prostě odpadnout. Složitější to bylo i s onou mimořádnou přesností pušek Ross, protože té se dosahovalo jen s kanadskými náboji, jež se vyráběly s menšími tolerancemi, zatímco s britským střelivem nabízela puška víceméně stejný rozptyl jako zbraně Lee-Enfield. Už v roce 1915 tudíž docházelo k tomu, že se kanadští vojáci vyzbrojovali britskými puškami. Nedostatky Rossových opakovaček se poté potvrdily i během bitvy na Sommě v roce 1916, načež bylo rozhodnuto nahradit je zbraněmi Lee-Enfield. O nedostatcích kanadských pušek psal tisk a pod velký tlak se dostal kanadský ministr obrany Sam Hughes, který zbraně dlouho nadšeně hájil, ale nakonec byl mj. kvůli této kauze přinucen rezignovat. Kanaďané na frontě pak dostávali britské pušky, zatímco zbraně Ross sloužily pro výcvik. Nechali si je tedy pouze vojáci, kteří mohli využít jejich velkou přesnost, a to kanadští odstřelovači, kteří je zpravidla používali v kombinaci s dalekohledy značek Warner & Swasey nebo Winchester. Menší počty Rossových pušek se také exportovaly, např. do Číny, Estonska, Litvy, Lotyšska či Ruska k bělogvardějcům, kanadská opakovačka si však jako služební zbraň nikde nezískala přílišnou oblibu. Daleko lépe si vedla na civilním trhu u lovců a střelců a ještě dnes lze na tyto zajímavé pušky příležitostně narazit.
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Parametry pušky Ross Mk III
Ráže: .303 British (7,7×56 mm)
Kapacita schránky: 5 nábojů
Délka bez bodáku: 1280 mm
Délka s bodákem: 1535 mm
Délka hlavně: 780 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 4,3 kg
Úsťová rychlost střely: 628 m/s
Efektivní dostřel: cca 500 m
Maximální dostřel: cca 1000 m
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