Samopaly Wehrmachtu:
Pestrý arzenál ve stínu jedné legendy

Pokud se mluví o německých samopalech druhé světové války, dosti často se téma zužuje pouze na typy MP38 a MP40, známé pod zavádějící přezdívkou „Schmeisser“. Armáda i další složky ozbrojených sil Třetí říše ale používaly také mnoho jiných typů samopalů od nejrůznějších výrobců a v neposlední řadě i z kořisti.

Samopal stále představuje jeden z významných typů armádní a policejní výzbroje a lze říci, že právě v letošním roce oslaví sté narozeniny, jelikož první samopaly v moderním smyslu přišly na scénu v roce 1918. Typ MP18 definoval základní charakteristiky celé této kategorie zbraní, stal se zdrojem inspirace pro konstruktéry mnoha zemí a stál i na začátku vývojové linie, z níž vzešly i slavné „Schmeissery“ čili samopaly MP38 a MP40. Spektrum samopalů Wehrmachtu a dalších ozbrojených složek však bylo daleko širší.

Hugo Schmeisser a jeho nová zbraň
Za první samopal se často označuje italská zbraň Villar-Perosa vz. 1915, což ovšem byla dosti zvláštní konstrukce. V principu šlo o velice lehký kulomet se dvěma hlavněmi (!) na pistolové střelivo, celkově hodně těžký, složitý a nepraktický. Z historického hlediska tedy představoval jen kuriózní slepou uličku a zemí, jež položila základní kámen vývoje samopalů, bylo císařské Německo. Za předchůdce samopalů lze pokládat už automatické verze pistolí Mauser a Luger, jenže ty se příliš neosvědčily a za první světové války zůstaly jen ve fázi experimentů, ačkoliv později byl tzv. Mauser Schnellfeuer opravdu sériově vyráběn, a dokonce se užíval u německé Luftwaffe. Během první světové války však císařská zbrojní komise žádala jinou zbraň, jež by byla přesnější a lépe ovladatelná. Byla zamýšlena hlavně pro zákopový boj, resp. pro „čištění“ zákopů na krátké vzdálenosti. Správné řešení tehdy našel Hugo Schmeisser (1884–1953), jenž pracoval ve zbrojní továrně Theodora Bergmanna. Zkonstruoval zbraň, jež poté dostala jméno Maschinenpistole 18 (zkráceně MP18, kvůli odlišení od pozdějších typů občas také MP18/I) a jež představuje základní vzor pro další rozvoj samopalů.

Osudy MP18 po první světové válce
MP18 se uplatnil v závěrečné fázi první světové války, dočkal se výtečného hodnocení hlavně ze strany německých zvláštních útočných jednotek a požíval se i po válce. Ačkoliv jej armáda Výmarské republiky vlastnit nesměla, objevoval se ve výzbroji německé policie. Šlo tam však o upravenou variantu s odlišným zásobníkem, jelikož Schmeisserovy „válečné“ MP18 užívaly zvláštní šnekový zásobník na 32 nábojů ráže 9×19 mm Parabellum (původně vznikl pro jednu z verzí pistole Luger P 08). Vykazoval však problémy se spolehlivostí, takže byl u policejních samopalů MP18 nahrazen jednoduchým rovným zásobníkem na 20 nebo 32 ran. Několik států vyrábělo vlastní licenční kopie „osmnáctky“, ovšem v roce 1928 se opět rozběhla také sériová produkce v Německu, a to u firmy Haenel. Nová varianta nesla název MP28 (někdy se užívá i podoba MP28/II) a od původní zbraně se lišila např. novými mířidly, schopností střílet rovněž jednotlivými ranami (zatímco MP18 pálil pouze dávkou) či úchytem pro bajonet. Dodávala se do mnoha zemí, z nichž některé vyráběly i své kopie, mj. Čína, Španělsko a Belgie. Právě v té posledně uvedené se německá armáda zmocnila velkého množství těchto zbraní, které zavedla do služby pod novým formálním označením MP740(b).
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Sériová výroba v Rakousku a Švýcarsku
Zákaz vývoje a výroby malých samočinných zbraní pro pěchotu, který uvalily vítězné státy na Německo, byl pochopitelně porušován či obcházen. Německá firma Rheinmetall tudíž koupila švýcarskou zbrojovku Solothurn a využila její kapacity pro vývoj nového samopalu, pod nímž byl podepsán konstruktér Louis Stange a jenž nesl počáteční tovární označení S1-100. Brzy se začaly hromadit objednávky na tuto opravdu velmi kvalitní zbraň, u které byly takřka všechny součástky přesně frézované nebo soustružené. Užívala rovné zásobníky na 20 či 32 ran a měla velice neobvyklý prvek na objímce zásobníku, jenž umožňoval jeho rychlé nabíjení za pomoci pásků na osm pistolových nábojů. Samopal se začal vyrábět v roce 1930 a experti jej hodnotili jako výborný (údajně i jako „Rolls-Royce mezi samopaly“), avšak výrobní kapacity švýcarské fabriky již nepostačovaly, takže koncern Rheinmetall koupil i rakouskou továrnu Steyr, kde se rozběhla další produkční linka. Zbraň brzy zavedla i rakouská policie, a sice ve specifické ráži 9×23 mm Steyr. Tyto samopaly nesly označení MP30 a pozdější armádní varianta pro střelivo ráže 9×25 mm Mauser se jmenovala MP34, avšak vznikaly též exportní verze na jiné ráže, mj. zbraně na střelivo 7,63×25 mm Mauser pro Čínu. Po anexi Rakouska v březnu 1938 byly typy MP30 a MP34 přijaty do Wehrmachtu, který je nechal přepracovat na munici 9×19 mm a poté je používal pod názvy MP30(ö) a MP34(ö). Malosériová výroba pak v továrně Steyr běžela až do roku 1940, ovšem tyto vysoce kvalitní samopaly byly prostě příliš komplikované a drahé, a proto se rakouská továrna zapojila do dodávek MP40.

Záměny zbraní firem Bergmann a Erma
Theodor Bergmann prodal licenci na původní Schmeisserou konstrukci též dánské společnosti Schultz & Larsen, jejíž zbraň obdržela název MP32 a užívala munici 9×23 mm Bergmann. Na tomto základě pak Bergmannova německá továrna zkonstruovala samopal MP34, který ovšem neměl nic společného s „rakouským“ MP34, a proto se občas (v zájmu odlišení) označuje jako MP34/I nebo BMP34. Od starších samopalů Schmeisserovy konstrukce i od těch, jež vyráběly fabriky ve Švýcarsku a Rakousku, se MP34/I odlišoval především umístěním zásobníku, který se zasunoval zprava, zatímco u ostatních typů to bylo zleva. Používaly se zásobníky shodného typu jako u MP28, zcela originálně ovšem bylo řešeno spoušťové ústrojí, protože spoušť měla dvě části, horní pro jednotlivé rány a dolní pro palbu dávkami. V roce 1935 se začala vyrábět i zjednodušená varianta MP35/I (čili BMP35). Po obsazení Dánska přijali Němci tyto samopaly do služby jako MP741(d). S popsanými zbraněmi se ale mnohdy zaměňuje jiný typ, který také bývá označován jako MP35, byť častější je jméno EMP35 nebo EMP. Písmeno E odkazuje na továrnu Erma (Erfurter Maschinenfabrik), kde působil i konstruktér tohoto samopalu Heinrich Vollmer. Jeho „pětatřicítka“ vzešla z dlouhé vývojové řady, jejíž některé modely testoval také Reichswehr. Zbraně EMP35 zakoupilo např. Španělsko a používali je také francouzští četníci, kteří se s nimi seznámili díky španělským republikánům, kteří po porážce ustoupili do Francie a byli internováni. Francouzi převzali jejich samopaly (ačkoli měli nedostatek zásobníků) a po obsazení Francie tyto zbraně přijali Němci jako MP740(f).

„Schmeisser“ nepocházel od Schmeissera
Firma Erma se zúčastnila též výběrového řízení na nový samopal pro Wehrmacht, do něhož se původně přihlásila se samopalem, který byl v zásadě zjednodušenou verzí EMP35. Nesl název MP36 a vzhledem se podobal svému předchůdci, ovšem armáda chtěla levnější zbraň, v níž se vůbec nepoužije dřevo. Berthold Geipel, ředitel firmy Erma, tedy konstrukci ještě zjednodušil, mj. odstranil přepínač režimů palby a dřevěné prvky nahradil kovovými a plastovými, čímž se zrodil legendární samopal MP38. Ten byl tedy záhy přijat i do Wehrmachtu a pak byl upraven do nejjednodušší „válečné“ podoby MP40. Původní samopal MP36 je dnes extrémně vzácný a jsou známy pouze dva exempláře (z nich jeden ve VHÚ v Praze), zatímco MP38 a MP40 byly vyráběly v tisícových sériích. V každém případě je zjevné, že stále běžně používaná přezdívka „Schmeisser“ náleží samopalům MP38 a MP40 neoprávněně, protože za jejich autory je nutno považovat Vollmera a Geipela. Sám Hugo Schmeisser tehdy nabídl armádě samočinnou zbraň MK36.III, která vzhledově připomínala spíše běžnou opakovačku, byť pálila dávkou a užívala munici 9×19 mm. Na začátku byla u některých důstojníků dokonce favoritem, ovšem rozsáhlé využití dřeva, jehož se Schmeisser nechtěl vzdát, poté vedlo k jejímu zamítnutí. Fakt, že Hugo Schmeisser hodně sázel na dřevo, dokazuje i jeho pozdější samopal MP41, který zkombinoval základní design MP40 a některé prvky staršího MP28, zejména volič režimů palby a dřevěnou pažbu. Do standardní výzbroje Wehrmachtu tato zbraň nepatřila, ale užívaly ji síly Waffen-SS a policie a exportovala se mj. na Slovensko a do Rumunska.

Zbraně pro opravdu „nouzové“ podmínky
Samopaly MP38 a MP40 představovaly ve své době ohromně jednoduché zbraně pro opravdu masovou produkci v „totální válce“ (ačkoli ta byla oficiálně vyhlášena až po německé porážce u Stalingradu). Šlo o první sériové zbraně se sklápěcí kovovou opěrkou místo pažby a v jejich konstrukci se v maximální míře používaly lisované součásti, zatímco obráběné se zredukovaly na nezbytné minimum. Místo dřeva dostal přednost plast a levné kovové slitiny, avšak i přesto se našli tací, jimž se samopaly MP38 a MP40 jevily příliš složité a nákladné. Společnost Erma tedy roku 1943 předložila prototyp celokovového samopalu EMP44, jehož tělo bylo sestaveno ze svařených trubek. Šlo vlastně o pokus napodobit koncepci britského Stenu. Prototyp ukázal dobré výkony, ale vypadal prostě příliš podivně, a proto se přijetí do výzbroje nedočkal, avšak němečtí konstruktéři a vojáci nadále usilovali o něco ještě jednoduššího než MP40. Jestliže na tuto ideu je přivedl britský Sten, pak se nelze divit, že se koncem roku 1944 dospělo ke zbrani prakticky kopírující britský vzor. Samopal MP3008, známý též jako Volksmaschinenpistole či pod krycím jménem Neumünster-Gerät, zjevně vycházel z konstrukce Sten Mk 2, od něhož se odlišoval zejména zásobníkem zasouvaným zespodu, nikoli zboku. Byl navržen pro nouzovou výrobu v decentralizovaných dílnách, které dodaly okolo 10 000 kusů především pro jednotky Volkssturmu, avšak menší počty se dostaly i k Wehrmachtu. Za zmínku stojí, že po válce bylo určité množství používáno také československou armádou.

Pochvala samopalů od značky Beretta
Italské zbraně z druhé světové války bývají obvykle hodnoceny jako nekvalitní, lze však uvést několik pozoruhodných výjimek. Mezi ty nesporně patří samopaly zbrojovky Beretta, ve svojí době velmi chválené a řazené i mezi nejlepší samopaly světa. Jejich konstrukci vytvořil Tullio Marengoni v roce 1935 a do výzbroje italské armády byla první verze zavedena v roce 1938, a to jako Moschetto Automatico Beretta Modello 1938, zkráceně také MAB 38 či prostě Beretta 38. Standardní provedení italské armády se jmenovalo Modello 1938A a od kusů prvních sérií se lišilo zejména absencí držáku na bajonet, jinak ovšem dosud šlo o charakteristickou ukázku předválečné konstrukční školy samopalů s dřevěným tělem a přesně obráběnými součástkami, tzn. přesně to, co se do válečných podmínek nehodilo. Jako odpověď tedy Marengoni vytvořil méně nákladnou a levnější verzi Modello 1938/42, ve které se více užívaly prvky z lisovaného plechu, a posléze ještě více zjednodušenou variantu 1938/44. Stále se ovšem jednalo o vysoce kvalitní, přesné a pohodlně řešené zbraně, kterých si proto vážil i Wehrmacht, který je převzal do výzbroje po italské kapitulaci v roce 1943 a odebíral poté rovněž nově vyrobené exempláře kusy z několika továren na území, jež stále kontroloval. Původní MAB 1938A získal německý název MP739(i), kdežto zjednodušená verze Modello 1938/42 se označovala MP738(i). Vedle toho Němci užívali i určitý počet zbraní vzoru 1938/44 a navíc minimálně dva další samopaly, jež se jinak dodávaly zejména silám tzv. Italské sociální republiky, a sice zbraně FNA-B 1943 a TZ-45. Pro tu první používají některé německé dokumenty dosti zvláštní jméno MP(i), takže číselné označení buď nebylo přiděleno, nebo se nedochovalo.

Originální československá konstrukce
Samopaly pochopitelně vzbudily zájem i v Československu, kde se pro ně tehdy užíval termín „kulometná pistole“. Zřejmě nejznámějším typem je zbraň vz. 1938, která byla zamýšlena pro posádky pevností, ale jejíž sériová výroba se již nestačila rozběhnout. Existovaly ovšem i jiné zbraně této kategorie, konstrukčně možná i povedenější, zejména ZK-383 ze Zbrojovky Brno, kde ji navrhli bratři Josef Koucký a František Koucký. Design odpovídal skutečně nezvyklým požadavkům čs. armády, jež termín „kulometná pistole“ pojímala tak, že výsledná zbraň bude nejen automatem pro boj vojáků zblízka, ale také nástrojem palebné podpory družstva, a proto vlastně bude částečně suplovat lehké kulomety. Díky tomu měl ZK-383 řadu rysů, jež se jinak u samopalů nevyskytují, a sice možnost volit mezi dvěma rychlostmi střelby, poměrně snadno vyměnitelnou hlaveň a zejména sklopnou dvojnožku. Standardní provedení užívalo zásobníky na 30 nábojů ráže 9×19 mm Parabellum, avšak pro zahraniční zákazníky existovala provedení v jiných kalibrech. Zbrojovka Brno také chápala, že ony zmíněné „kulometné“ prvky jsou pro samopal nadbytečné, a tudíž nabízela též verzi ZK-383P bez dvojnožky a vyměnitelné hlavně, která se pak stala standardní zbraní policie v Protektorátu a získala si velkou oblibu u jednotek Waffen-SS, jež si zřejmě cenily určité „exkluzivity“ této výborné, byť hodně nákladné zbraně. Německé úřady přidělily čs. samopalu označení MP383(t).

Kam se ztratily německé kopie Stenu?
Již byla zmíněna skutečnost, že se německý „nouzový“ samopal MP3008 evidentně inspiroval legendární britskou zbraní Sten Mk 2. Při různých příležitostech totiž německá armáda získala kořist v podobě velkého počtu britských samopalů, které poté dostaly oficiální německý název MP749(e). Němci disponovali i malým počtem bezhlučných, resp. tlumiči vybavených zbraní, jež Britové označovali jako Sten Mk 2S, kdežto v Třetí říši nesly jméno MP751(e). Na Němce tyto bezhlučné samopaly opravdu hodně zapůsobily a je známo, že při některých svých akcích je užíval i kontroverzní velitel speciálních jednotek Waffen-SS Otto Skorzeny. Do německých rukou padly též britské samopaly typu Lanchester (což byla dosti paradoxně bezlicenční kopie zbraně MP28), ty se však ve Wehrmachtu uplatnily pouze málo (a oficiální německé označení nedostaly). O tom, jak silně na Němce zapůsobil Sten, však vypovídá nejen samopal MP3008, ale také (či spíše zejména) zbraň s krycím názvem Postdam-Gerät. To už byla naprosto přesná kopie Stenu, kterou od originálu rozeznají pouze odborníci. Vznikla především pro organizaci Werwolf a dosud budí znepokojení fakt, že továrna Mauser zhotovila snad až 50 000 kusů, ale nalezeno bylo jen asi 5000 z nich. Osudy tisíců samopalů zůstávají záhadou; možná pořád leží zakonzervované v tajných úkrytech v Německu, avšak podle některých spekulací se mohly po válce dostat do výzbroje ilegálních neonacistických skupin.

Přehled kořistních typů z dalších států
Při svých dobyvačných kampaních a bojích proti spojeneckým vojskům získali němečtí vojáci mnoho dalších typů samopalů, z nichž mnohé byly oficiálně zavedeny do Wehrmachtu a měly nové německé názvy. Písmeno v závorce vždy udávalo, kde byla zbraň ukořistěna, tedy nikoli zemi původu. Pozoruhodným výsledkem tudíž bylo, že z hlediska armádních úřadů existovaly vlastně čtyři „verze“ samopalu Thompson M1928. Ten nesl číselné označení MP760, za nímž následovalo (e), (j), (a) nebo (r) dle toho, jestli byl konkrétní kus ukořistěn v boji proti Britům („e“ jako Englisch), Jugoslávcům, Američanům či Rusům. Zřejmě největší počty zahraničních samopalů ukořistil Wehrmacht v SSSR (a sice zbraně Děgťarev, Špagin a Sudajev; část zbraní Špagin byla dokonce přestavěna na střelivo 9×19 mm Parabellum), další důležitý zdroj tvořila Francie a v neposlední řadě Dánsko. Tam Wehrmacht získal mj. skvělé zbraně Suomi Madsen M/41, jak se nazývala dánská kopie výtečného finského samopalu KP/-31, jenž se ostatně také dostal do německých služeb, ale pouze v malém počtu a bez formálního označení. V přiložené tabulce jsou zahrnuta oficiální německá jména kořistních samopalů (kromě těch, které již byly popsány v předchozím textu), ale je známo, že Němci užívali i další typy. Konkrétně lze uvést americké UD M42, M3, M3A1 (čili slavné „Maznice“), Reising M50 a Reising M55, dále pak maďarské Danuvia 39M a 43M a rumunské Orita M1941.
Původní název
Německý název
Ráže střeliva
Děgťarev PPD-40
MP715(r)
7,62×25 mm Tokarev
Děgťarev PPD-34
MP716(r)
7,62×25 mm Tokarev
Špagin PPŠ-41
MP717(r)
7,62×25 mm Tokarev *
Sudajev PPS-43
MP719(r)
7,62×25 mm Tokarev
MAS mle 38
MP722(f)
7,65×20 mm Longue
Suomi Madsen M/41
MP746(d)
9×19 mm Parabellum
Thompson M1928
MP760(e), MP760(j), MP760(a), MP760(r)
11,43×25 mm (.45 ACP)
Thompson M1921
MP761(f)
11,43×25 mm (.45 ACP)
* Kusy přestavěné na munici 9×19 mm Parabellum nesly název MP41(r).
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