Služební revolvery:
Spolehlivý pozůstatek minulosti

Bubínkový revolver může působit jako anachronismus, i přesto se však za druhé světové války tento druh zbraní používal vedle poloautomatických pistolí. Nejvíc na ně spoléhali Britové, Američané a Rusové, a tak velitelé těchto armád nosili revolvery, které se někdy nesmazatelným způsobem zapsaly do dějin.

Proč se vlastně revolvery udržely v roli důstojnické zbraně i ve druhé světové válce, ačkoli šlo o zjevně zastaralou konstrukci? Ve skutečnosti totiž nebyla převaha poloautomatických pistolí se zásobníkem úplně absolutní a revolvery si uchovaly některé přednosti. Zejména byly velice spolehlivé i za nepříznivých podmínek a umožňovaly používat skutečně výkonné střelivo, což přitahovalo zejména Američany. V případě Britů šlo spíše o jejich tradiční konzervatismus a u Rudé armády se jednalo takříkajíc o „setrvačnost“, resp. dostupnost revolverů Nagant; naopak Němci používali revolvery pouze kořistního původu.

Revolvery generála Pattona
Bezpochyby nejznámějším uživatelem revolverů za druhé světové války byl americký generál George S. Patton, jehož zkušenosti vlastně odrážely jednu z výše zmíněných výhod revolverů. Coby důstojník US Army kdysi nosil poloautomatickou pistoli Colt M1911, ovšem tu si nikdy moc neoblíbil. Trpělivost mu definitivně došla, když v roce 1915 pistoli vytáhl, aby výstřelem zjednal pořádek při barové rvačce, načež ze zbraně vypadl zásobník. Patton se pak rozhodl, že bude nadále nosit revolver, a sice Colt Single Action Army ráže .45. Jméno odráží fakt, že jde o tzv. jednočinný revolver, u něhož je třeba po každé ráně ručně natáhnout bicí kohout, kdežto u dvojčinných zbraní se tak děje tlakem prstu na spoušť. Většina dvojčinných zbraní ale stejně nabízí i jednočinný režim, který je (díky faktu, že je kohout již předem natažený) přesnější. Za pomoci tohoto revolveru pak Patton získal i jeden ze svých prvních úspěchů, když na expedici proti mexickému povstalci a banditovi Pancho Villovi s touto zbraní zastřelil Villova zástupce Julia Cardenase. A i když potom Patton stoupal po žebříčku hodností US Army, stále používal revolver Colt SAA, přestože šlo o téměř „muzeální“ zbraň, a tudíž jej jeho revolver provázel i na afrických a evropských bojištích druhé světové války.
Generálu Pattonovi však zřejmě nestačilo, že nosí zvláštní poboční zbraň. Dobře totiž rozuměl psychologii svých vojáků a chápal i důležitost symbolů. Chtěl proto být pro své muže opravdu výjimečným vůdcem, takže (asi po vzoru legendárních pistolníků z Divokého Západu) nosíval u pasu hned dva revolvery Colt, které měly navíc umělecké zdobené rukojeti. Novináři tvrdili, že se jedná o perleť, ačkoli ve skutečnosti byly rukojeti vykládané slonovinou. Generál Patton odpověděl skutečně charakteristickým stylem, a sice větou, že revolver s perletí by nosil „leda pasák z New Orleans“! Později se sice generál jednoho Coltu vzdal, když jej věnoval jednomu z hollywoodských herců, kteří bavili vojáky na frontě, ovšem dvojici revolverů nosil dál, když si pořídil jinou zbraň. Tentokrát šlo o revolver značky Smith & Wesson, a to o Model 27 alias Registered Magnum, což odkazovalo na jeho kalibr .357 Magnum. V tomto případě již ale šlo o zbraň dvojčinnou. Patton prý velmi toužil po tom, aby v čele US Army došel až do Berlína a mohl revolverem osobně zastřelit Hitlera! Jeden Colt a zbraň Smith & Wesson jsou vystaveny v muzeích, zatímco další Colt SAA se slonovinovou rukojetí (nejspíše onen dar pro herce) byl v loňském roce prodán v aukci za sumu 75 000 dolarů.
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Smith & Wesson .38/200
Americký zbrojní průmysl fungoval během druhé světové války jako „zbrojnice demokracie“, což se týkalo i dodávek ručních zbraní. Britská armáda, tradičně sázející na revolvery, se totiž dostala do problémové situace, protože zbrojovky na ostrovech nedokázaly naplnit požadavky armády samotné Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Afriky. Londýn se tudíž obrátil na USA jako největšího producenta revolverů a firma Smith & Wesson posléze získala kontrakty na revolver, jemuž se přezdívalo „Victory“. Běžně byl známý jako Smith & Wesson .38/200 podle ráže, kterou Britové žádali, kdežto americké revolvery byly obvykle určeny pro silnější střelivo. Konstrukčně se jednalo o osvědčenou zbraň Model 10, jež se už od roku 1899 dodávala pro americkou armádu a námořnictvo v ráži .38 Long Colt, případně též .38 Special. Kromě změny ráže se do konstrukce zapracovaly některé další britské požadavky, základ však zůstal stejný, což prokazovalo typické dvojité zamykání bubínku na šest ran, obvyklé u zbraní této značky. Revolver byl dvojčinný, byť nabízel i jednočinný režim fungování. Od dřívějších verzí z mírových časů se zbraň lišila horší povrchovou úpravou, protože její kvalita se zkrátka musela obětovat ve prospěch jednoduchosti a nízké ceny. Díky tomu bylo dodáno asi 890 000 kusů, avšak zbraň si uchovala velice vysokou spolehlivost, a to i v pouštních podmínkách, kde jiné zbraně často selhávaly kvůli písku a prachu. Zajímavým rysem byla šňůrka, která se měla nosit kolem krku, aby bránila ztracení zbraně v boji zblízka, avšak toto nošení znamenalo také nebezpečí, že ji nepřítel využije ke škrcení. Mnozí vojáci tak dávali přednost upevnění šňůrky k opasku. Revolver Smith & Wesson .38/200 se každopádně opravdu osvědčil a poslední kusy byly z britské armády definitivně vyřazeny až v 60. letech.

Smith & Wesson M1917
Také historii dalšího vojenského revolveru značky Smith & Wesson je spojena s Brity, ovšem tentokrát jiným způsobem. Zbraň známá jako M1917 vznikla na objednávku z Londýna, jenže už za první světové války, kdy Britové objednali sériovou produkci revolverů pro střelivo ráže .455, z něhož se pak stal standardní britský revolverový náboj. Konstrukce zbraně však nebyla ryze americká, fakticky šlo o jakýsi hybrid rámu revolveru Smith & Wesson .44 Hand Ejector a několika prvků z populární britské zbraně Webley. O zbraň projevila zájem rovněž americká armáda, která v roce 1917 výrazně navyšovala stavy a zjistila, že množství pistolí Colt M1911 nebude stačit. Na rozdíl od Britů ale žádala revolvery na pistolovou munici .45 ACP, což bylo hodně nezvyklé, neboť toto střelivo má bezokrajovou nábojnici, takže by mohlo zapadnout do bubínku. Řešením se staly dva pásky ve tvaru půlměsíce, jež přidržovaly dvě trojice nábojů na správných pozicích. Rozběhla se sériová výroba a zbraň se poté osvědčila v rukou amerických vojáků ve Francii, kdežto Britové pokračovali v používání zbraní kalibru .455. Tyto revolvery zůstaly ve skladech, odkud se však roku 1940 vytáhly coby výzbroj pro britskou domobranu a námořnictvo. Zbraň M1917 se pak dočkala dalšího použití i v US Army, protože vedle značky Smith & Wesson vyráběla skoro identický revolver i zbrojovka Colt, která jej označovala jako New Service M1917. Obě firmy dodaly americké armádě celkem přes 300 000 kusů ráže .45 a většina těchto zbraní zamířila k vojenské policii, u které představovaly až do konce roku 1945 hlavní typ krátké služební zbraně. Z dalších mocností zapojených do druhé světové války stojí za uvedení ještě Brazílie, která u firmy Smith & Wesson objednala 25 000 exemplářů a v jejíž armádě se revolver M1917 také stal základním typem.

Zbraně Webley a Enfield
Revolvery kalibru .455 v britské armádě slavily úspěch, potom však zvítězil názor, že se jedná o zbraně příliš rozměrné a těžké. Padlo tak rozhodnutí zavést revolvery menší ráže, a sice .380 SAA, které se kvůli hmotnosti střely (200 grainů) říkalo také .38/200. Firma Webley, jež do té doby vyráběla ony velkorážové zbraně, tudíž svou konstrukci zmenšila pro onen nový kalibr a nabídla ji britské armádě. Ta sice revolver pochválila, avšak následně provedla některé změny a sériovou produkci výsledku zadala jiné zbrojovce, a sice RSAF (Royal Small Arms Factory) ve městě Enfield. Společnost Webley tedy přišla zkrátka a mohla nový revolver nabízet pouze na civilním trhu pod názvem Webley Mk 4. Neslavil tam příliš velké úspěchy, zatímco značka RSAF od roku 1932 chrlila tisíce exemplářů pro britskou armádu pod názvem No 2 Mk 1, byť obecně se těmto zbraním říká prostě „revolvery Enfield“. Záhy se však musela provést změna, která se týkala bicího kohoutu, jehož původní ostruha se občas zachytávala za výstupky uvnitř vozidel, což mohlo způsobit nechtěný výstřel. Zbraň tak byla přepracována, ostruha z kohoutu úplně zmizela a revolver se stal výhradně dvojčinným, takže ruční natažení kohoutu už nebylo možné. Upravená verze nazvaná No 2 Mk 1* za to pochopitelně zaplatila menší přesností, což ale příliš nevadilo, jelikož stejně šlo o zbraň pro střelbu na malé vzdálenosti. Satisfakce se pak dočkala i firma Webley & Scott, neboť po začátku další světové války nestačila značka RSAF plnit požadavky britské armády. Ta se obrátila na autory původní konstrukce a začala odebírat i revolvery Webley Mk 4, na pohled pouze v detailech odlišné od výrobků RSAF. Oba typy se poté velice osvědčily i v zemích Commonwealthu, a ačkoli je Britové v 60. letech vyřadili, lze na ně stále narazit v rukou vojáků i policistů ve třetím světě. 

Legendární Nagant M1895
Jméno belgických puškařů bratří Nagantů vstoupilo do historie v souvislosti s puškou, která je známa jako systém Mosin-Nagant (přestože rozhodně větší podíl na něm měl Sergej Mosin), a s novou koncepcí revolveru, u které je však skutečně nepochybné, že ji vytvořili Léon a Émile Nagantovi. Jejich hlavní příspěvek spočíval v řešení problému, jak utěsnit mezeru mezi hlavní a bubínkem, resp. jak zabránit úniku prachových plynů touto mezerou. Podařilo se jim to díky kombinaci přítlačného bubínku a zvláštních nábojnic, ve kterých byla střela kompletně ukrytá. Bubínek pojal sedm nábojů ráže 7,62×38 mm. Revolver se začal vyrábět v roce 1895 v Belgii, avšak o tři roky později koupila licenci carská vláda a přesunula výrobu do města Tula, kde se v produkci pokračovalo až do roku 1945. Revolver se stal základní poboční zbraní důstojníků, kteří působili v carské armádě i policii, ale získal i celosvětový věhlas a byl široce exportován a kopírován. Do konce první světové války se vyráběly dvě verze, a to složitější dvojčinná pro důstojníky a jednodušší jednočinná pro mužstvo a poddůstojníky, ale od roku 1918 se masově dodávala jen první podoba (přestože vznikaly malé série jednočinných revolverů pro terčovou střelbu). Nagant si oblíbila i sovětská tajná policie Čeka (předchůdce NKVD a KGB) a zbraně s rudou hvězdou sloužily coby dary pro stranické funkcionáře. Předpokládalo se, že se Nagant odebere do výslužby s nástupem pistole Tokarev TT-33, ovšem nakonec se široce uplatnil i za druhé světové války a sovětská armáda vyřadila poslední zbraně až v 50. letech. Značné počty revolverů ukořistili Němci, kteří jimi vyzbrojili mj. policisty v okupovaném Polsku. A ačkoliv to zřejmě působí neuvěřitelně, v několika ruských institucích (např. u státních železnic, pošt či soudů) zůstal Nagant ve službě až do prvních let 21. století.
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