Duel: PPŠ-41 vs. MP40:
Dva legendární samopaly

Samopal vstoupil na scénu na konci první světové války, ale jeho největší rozšíření přišlo až v té druhé, která si vynutila změny v přístupu ke konstrukci samopalů. Tak se zrodily jednoduché typy ideální pro masovou produkci v „totální válce“, které nejlépe zastupuje německý 9mm typ MP40 a sovětská 7,62mm zbraň PPŠ-41.

Samopaly jako jednoduché a účinné zbraně pro pěchotní boj na krátké vzdálenosti se ve druhé světové válce staly důležitou součástí výzbroje všech velmocí. Existovaly sice již dříve, avšak meziválečné konstrukce samopalů byly zpravidla až příliš propracované a nákladné, a proto se do „totální války“ příliš nehodily. Muselo tedy přijít radikální zjednodušení, díky kterému pak nové samopaly vznikaly v milionových počtech. Demonstrují to také dva slavné typy, které se do dějin zapsaly pod přezdívkami „Špagin“ a „Schmeisser“, avšak je třeba velice zdůraznit, že v případě německé zbraně ona přezdívka nebyla na mstě.

Poučení z konfliktu proti Finsku
V meziválečném údobí věnovala Rudá armáda samopalům malou pozornost, ale to se zásadně změnilo po zimní válce v letech 1939–1940. Finové proti SSSR s velkými úspěchy užívali své samopaly Suomi m/1931, jež se ukázaly být vynikajícími zbraněmi pro rychlé útoky na krátké vzdálenosti. V Sovětském svazu sice již od poloviny 30. let existoval vcelku kvalitní samopal, který pocházel od konstruktéra Děgťarjeva, byl ovšem zaveden pouze malý počet a paradoxně nedlouho před zimní válkou jejich výroba skončila. Následně tedy bylo rozhodnuto ji obnovit, ovšem v pozměněné podobě PPD-40 (pistolet-pulemjot Děgťarjeva obrazca 1940 goda), která byla uzpůsobena pro masovou produkci. Vzniklo přes 80 000 kusů, jenže i tak bylo zřejmé, že konstrukce potřebuje další zjednodušení. Úkolu se chopil Georgij Semjonovič Špagin, jenž na podzim roku 1940 předvedl první prototyp inovované zbraně. Pokud se při výrobě PPD hodně používalo přesné obrábění, Špaginův samopal sázel především na technologii lisování, a tudíž vyžadoval méně než poloviční počet výrobních hodin. Tím jediným, na co byla třeba skutečně přesně pracující a speciálně školená pracovní síla, byla produkce hlavní. Vedle toho se Špagin rozhodl vylepšit často kritizovanou malou přesnost PPD, a proto přepracoval plášť hlavně tak, aby rozložení otvorů zajišťovalo během palby efektivní kompenzaci zdvihu i částečné tlumení zpětného rázu. Navzdory vysoké kadenci se tedy zbraň velice dobře ovládala a byla i poměrně přesná, k čemuž přispěla též volba náboje 7,62×25 mm Tokarev, jenž ve své době spadal mezi nejvýkonnější pistolové náboje světa. Zbraň dostala název PPŠ-41 (pistolet-pulemjot Špagina) a na přelomu let 1940 a 1941 začala sériová produkce, jenže čísla zůstávala dosti malá, čemuž samozřejmě nijak nepomohl ani německý útok v červnu 1941. Do konce roku 1941 proto bylo Rudé armádě dodáno jen asi 90 000 samopalů PPŠ-41.

Dodávky pod dohledem strany
Teprve reorganizace sovětského průmyslu a podřízení všeho požadavkům fronty způsobilo, že se produkce začala pozoruhodným tempem stupňovat. Samopal, podle zkratky známý též jako „Papaša“, se vyráběl vesměs v síti továren poblíž Moskvy, kde za výsledky odpovídali lokální straničtí funkcionáři, což ostatně dokládalo, že PPŠ-41 se stal takřka „strategickou zbraní“. To souviselo s výraznými změnami v pěších jednotkách Rudé armády, z nichž mnohé se začínaly specializovat pouze na užívání samopalů (jejich vojákům se říkalo „avtomatčíci“). Aby mohla být poptávka uspokojena, objevilo se řešení, které produkci PPŠ-41 výrazně urychlilo. Hlavně samopalů začaly vznikat z hlavní opakovaček Mosin. Pušková hlaveň se jednoduše rozpůlila a výsledkem byly hlavně pro dva samopaly. Pokud jde o základní princip, Špaginova zbraň byla ukázkou nejobvyklejšího funkčního mechanismu s dynamickým neuzamčeným závěrem. Byla opatřena voličem režimů palby, který byl umístěn před spouští a dovoloval palbu jednotlivými ranami. V praxi se to však dělo spíše vzácně, jelikož hlavní síla PPŠ-41 samozřejmě spočívala ve střelbě dávkami. Ostatně také proto obdržel (podle již zmíněného finského vzoru) zásobník bubnové konstrukce s kapacitou 71 ran. V praxi se ale zpravidla nabíjelo jen okolo 65 ran, což mělo přispívat ke spolehlivosti. Opakovaně používané bubnové zásobníky se však stále častěji potýkaly s problémy, takže pozvolna začal převládat menší, ale daleko spolehlivější zakřivený zásobník na 35 ran. Mechanismus samotné zbraně byl velice odolný a spolehlivý, avšak pouze tehdy, když se nijak neolejoval. Mazadla totiž měla tendenci v mrazu tuhnout, a tudíž samopal pracoval nejlépe, pokud zůstával zcela suchý. Tento postup si osvojili též němečtí vojáci, kteří se zmocnili velkého počtu PPŠ-41. Používali do nich vlastní munici ráže 7,63 mm Mauser, ale část upravili pro kalibr 9 mm Parabellum. O oblibě těchto samopalů ve Wehrmachtu vypovídá fakt, že se sovětský manuál dočkal německého překladu.

Technologicky revoluční design
Byla to německá armáda, jež na konci první světové války zavedla první samopal v moderním smyslu slova. Zbraň MP18, kterou zkonstruoval Hugo Schmeisser, se stala základem, který se v designu samopalů odráží vlastně pořád. Především šlo o použití jednoduchého dynamického neuzamčeného závěru, poháněného zpětným rázem. Výsledkem byla vysoká kadence, ačkoliv za cenu zhoršené ovladatelnosti, a tudíž i menší přesnosti, avšak jelikož samopal byl vytvořen coby zbraň pro palbu pistolovými náboji na krátké vzdálenosti, žádnou velkou přesnost od něj nikdo ani nežádal. Nové typy samopalů vznikaly v Německu i v meziválečném období, ovšem kromě Schmeissera se objevili též další nadaní konstruktéři jako Heinrich Vollmer či Berthold Geipel. První z nich navrhl samopal, který poté vyráběla společnost ERMA pod jménem EMP a který byl dále upraven Geipelem do podoby jménem MP36, jež už silně připomínala později proslavený design. Vojáci na počátku favorizovali Schmeisserovu zbraň MK36, avšak do věci se opět vložil Vollmer, který znovu přepracoval a zjednodušil MP36. Tak vznikla zbraň, jež si vysloužila pochvaly od vojska i SS a vstoupila do výzbroje jako MP38 (Maschinenpistole 38). Šlo o tehdy skutečně převratný design, ačkoliv ne z hlediska funkčního principu, jenž zůstával téměř stejný jako u MP18, nýbrž z hlediska technologie výroby. Většina kovových součástí se vyráběla zkrátka lisováním z plechu, obráběly se jen některé prvky spoušťového a závěrového mechanismu a místo dřeva nastoupil plast a hliník. Jako vůbec první zbraň měl MP38 sklápěcí kovovou opěrku, jež nahrazovala pažbu. Mechanismus byl záměrně zpomalený tak, aby klesla kadence. Pro jednotlivou ránu tak stačil krátký stisk spouště, a proto nebyl nutný volič režimů. Problémy občas působil zásobník z měkkého plechu, který trochu překážel při střelbě z okopu a někdy se deformoval či selhával. Vojáci tudíž museli držet samopal za objímku (ne přímo za zásobník) a doporučovalo se nenabíjet plný počet 32 ran.

Modifikace pro „totální válku“
Sériová produkce MP38 začala v roce 1939, a tudíž se první exempláře objevily již v kampani v Polsku. Zbraň se celkově hodně osvědčila, ale vedle výše zmíněných problémů se zásobníky se objevily i některé další nedostatky. Vollmer totiž asi přece jen poněkud přehnal velký důraz na jednoduchost, jelikož MP38 technicky vzato neměl pojistku. Zajišťoval se jenom tím, že se páka pro natahování závěru (na levé straně pouzdra) zaklesla do výřezu v drážce vzadu. Zbraň se tudíž vlastně musela přenášet natažená, což mohlo v případě pádu či jiného prudkého úderu způsobit nechtěný výstřel. Vznikla proto inovovaná verze MP38/40, která měla drážku rovněž v přední poloze, šlo ovšem vlastně o přechodovou variantu, protože v roce 1940 se v produkci přešlo na provedení MP40. To přinášelo další zjednodušení, jež se maximálně přizpůsobovalo „totální válce“ (ačkoli ta byla oficiálně vyhlášena až po bitvě u Stalingradu). Počet obráběcích operací klesl na minimum, také lisované součásti se zjednodušily a v ještě vyšší míře se užíval plast. Na pohled se obě varianty liší mj. předpažbím (MP38 ho má žebrované, MP40 nikoli) či objímkou zásobníku (u MP38 s kulatým otvorem, u MP40 s žebry). Díky tomu mohla vzrůstat výrobní čísla, jež musela uspokojovat narůstající požadavky armády. Zpočátku byly samopaly určeny pro velitele rot a čet, osádky vozidel či parašutisty, kdežto v řadové pěchotě měl MP38 zpravidla jen jeden muž z družstva. Po invazi do SSSR ale začalo samopalníků přibývat a také německá armáda začala sestavovat speciální jednotky vyzbrojené jen zbraněmi MP40. Výroba se stupňovala i díky zapojení dalších firem, takže nejvyšší počty samopalů nakonec přicházely od rakouské firmy Steyr. Kořistní MP40 si oblíbili také spojenečtí vojáci, kteří si jich většinou vážili víc než „vlastních“. Právě oni nejvíc užívali slavnou přezdívku „Schmeisser“, byť Hugo Schmeisser neměl se zbraní MP40 vlastně nic společného.
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Parametry samopalu PPŠ-41
Ráže střeliva: 7,62×25 mm Tokarev
Kapacita zásobníku: 35 nebo 71 nábojů
Celková délka: 843 mm
Délka hlavně: 269 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 3,60 kg
Hmotnost nabité zbraně: 4,15 nebo 5,30 kg
Úsťová rychlost střely: 488 m/s
Max. kadence: 900–1000 ran/min.
Efektivní dostřel: cca 200 m

Parametry samopalu MP40
Ráže střeliva: 9×19 mm Parabellum
Kapacita zásobníku: 32 nábojů
Délka se složenou opěrkou: 630 mm
Délka s rozloženou opěrkou: 833 mm
Délka hlavně: 251 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 4,03 kg
Hmotnost nabité zbraně: 4,70 kg
Úsťová rychlost střely: 365 m/s
Max. kadence: 400–550 ran/min.
Efektivní dostřel: cca 180 m

Srovnání konstrukcí
Oba samopaly byly zkonstruovány na bázi předválečných designů, od nichž převzaly základní funkční princip s neuzamčeným dynamickým závěrem, jenž se u samopalů koneckonců běžně používá dodnes. U obou se akcentovala jednoduchá a masová výroba, a tudíž dostaly přednost díly, jež vznikaly lisováním, nikoliv přesným obráběním. Mezi rozdíly naopak náležel fakt, že MP40 vůbec neobsahoval dřevo a spoléhal na hliník a plast, kdežto Sovětský svaz se u zbraně PPŠ-41 držel osvědčeného dřeva, kterého měl koneckonců vždy dostatek. Odlišnost spočívala také ve volbě střeliva, jelikož Němci zůstávali u klasického náboje 9 mm Parabellum, zatímco sovětské samopaly užívaly daleko výkonnější munici 7,62 mm Tokarev. Z tohoto pohledu byl PPŠ-41 mnohem silnější zbraní, což dále podporoval zásobník s velkou kapacitou. Díky velmi důmyslně konstruovanému plášti hlavně se sovětská zbraň dobře ovládala i při palbě dávkou a umožňovala i relativně přesnou palbu. V případě MP40 bylo snazšího zacházení dosaženo mj. za pomoci záměrně snížené kadence. Největší rozdíl ale spočíval v taktice, protože pro Němce byl samopal dlouho jen doplňkovou zbraní pro menší část vojáků, kdežto Rudá armáda zavčas pochopila potenciál těchto zbraní a začala formovat celé velké útvary „avtomatčíků“, což poté Němci napodobili, ovšem navzdory masové výrobě nikdy nedokázali vyzbrojit samopaly tolik vojáků jako Sovětský svaz. PPŠ-41 i MP40 však byly nesporně skvělými konstrukcemi, jež se v různých konfliktech stále objevují, byť daleko častěji lze spatřit německý samopal, pro který se prostě mnohem snadněji opatřuje standardní munice.

Vyrobeno kusů
PPŠ-41: cca 6 milionů
MP40: cca 1,1 milionu

Publikace: Extra Válka – II. světová Speciál: Stalingrad 1942–1943

