Puška SVT-40:
Evoluce poloautomatů Rudé armády

Druhá světová válka byla prvním konfliktem, do kterého zásadně promluvily také pušky poloautomatické a plně automatické. Sovětská armáda sice sázela především na klasické opakovačky Mosin a různé samopaly, dala však šanci rovněž poloautomatickým puškám inženýra Tokareva. Bylo to správné rozhodnutí?

Pěchota naprosté většiny zemí vstupovala do druhé světové války se základní zbraní v podobě opakovací pušky, která se moc nelišila od té, s níž se pochodovalo už do „Velké války“ v roce 1914. V mnoha armádách včetně sovětské a německé se jednalo fakticky o stejnou zbraň. Tím ovšem samozřejmě evoluce neskončila, neboť v řadě států již vznikaly poloautomatické, popř. i plně automatické (tj. dávkou střílející) zbraně. Rudá armáda tak ještě před válkou zařadila do služby zbraně konstruktéra Tokareva, z nichž se navzdory přetrvávajícím potížím staly vysoce účinné pušky, jež výrazně ovlivnily i taktiku pěchoty.

První kolo pro inženýra Simonova
První samonabíjecí pušky, tedy zbraně, které k opakování výstřelu nevyžadovaly pohyb rukou střelce (na rozdíl od opakovaček), se objevily už ve druhé polovině 19. století, ale dost dlouho šlo spíše o kuriozity. Byly na tehdejší poměry příliš složité a nákladné a výrazně zaostávaly za opakovačkami po stránce spolehlivosti. První zbraní této kategorie, která se v armádě opravdu uplatnila ve významném měřítku, se stal „automat“ ruského konstruktéra Fjodorova, který byl používán během první světové války. Ačkoli Rudá armáda pak coby standardní zbraň zařadila klasickou opakovačku Mosin, neztratila samonabíjecí pušky ze zřetele, a tudíž byl ve 20. a 30. letech zkoušen velký počet jejich vzorů, které navrhnuli např. konstruktéři Simonov, Tokarev, Konovalov a Rukavišnikov. Šlo vesměs o pušky na okrajový náboj ráže 7,62×54 mm, které se vyznačovaly nejčastěji pohonem plyny odebranými z nepohyblivé hlavně, ačkoliv se zkoušely i prototypy poháněné zákluzem hlavně. Závěry se nejčastěji zamykaly a odemykaly kývavým, méně často otáčivým pohybem. O vývoj samonabíjecích pušek se intenzivně zajímal také sám Stalin, na jehož pokyn byly v letech 1935 a 1936 provedeny srovnávací zkoušky, v nichž jako hlavní účastníci zabodovaly zbraně, které navrhnuli konstruktéři Sergej Gavrilovič Simonov a Fjodor Vasiljevič Tokarev. Z testů vyšla vítězně puška prvního z nich, která byla zavedena do služby roku 1936 pod zkratkou AVS-36 (avtomatičeskaja vintovka Simonova). Jak lze poznat již ze jména, puška dovedla střílet nejen jednotlivými ranami, ale dokonce i plně automaticky, tzn. nepřerušenou dávkou. Naneštěstí byla v tomto režimu skoro neovladatelná a celkově byla hodnocena jako složitá a nespolehlivá, mj. proto, že do funkčního mechanismu stále pronikaly nečistoty. Vzniklo sice několik desítek tisíc sériových pušek AVS-36, ale Rudá armáda s nimi nebyla spokojena a hledala jinou samonabíjecí zbraň.

Zlepšení konstrukce pušky SVT-38
Tehdy nadešla chvíle pro Fjodora Tokareva, který neměl pouze konstruktérské schopnosti, ale i dobré osobní vztahy s Josifem Stalinem. Využil jich, aby v dalším kole zkoušek prosadil své řešení v podobě pušky, která byla 26. února 1939 schválena pro sériovou výrobu jako SVT-38 (samozarjadnaja vintovka Tokareva). Stejně jako konkurenční puška inženýra Simonova měla pohon prachovými plyny odebranými z hlavně, ale odlišovalo se pojetí závěru, jelikož v pušce AVS-36 pracoval klín pohybující se ve svislé rovině, zatímco Tokarev použil výkyvný pohyb, poněkud podobný tomu, jenž byl po druhé světové válce použit v belgické pušce FN FAL. Do zbraně byl vkládán zásobník s deseti náboji kalibru 7,62×54 mm a řešení horní strany pouzdra závěru umožňovalo, aby se dal zásobník nabíjet i shora za pomoci pásků z opakovačky Mosin s pěticemi nábojů. Na pušku se samozřejmě dal nasadit bodák, vyznačovala se však i několika tehdy neobvyklými rysy, jako byla úsťová brzda nebo úchyty pro optický zaměřovač. Ačkoliv se nepochybně jednalo o pokrokovou zbraň, záhy se projevily i slabiny, nikoli nepodobné těm u pušky AVS-36. Produkce samonabíjecí zbraně SVT-38 začala v červenci 1939 ve zbrojovce ve městě Tula a v roce 1940 se přidala fabrika v Iževsku, kde se dříve vyráběly AVS-36. Díky tomu mohla samonabíjecí zbraň SVT-38 stihnout nasazení v „zimní válce“ proti Finsku, jenže výsledky nebyly zrovna oslnivé. V mrazu a blátě pušky selhávaly, zásobníky ze zbraní leckdy vypadávaly a celá puška byla enormně složitá z hlediska užívání i údržby, což hodně vynikalo v kontrastu s jednoduchou a vysoce spolehlivou opakovačkou Mosin. Zřejmě postačí uvést, že SVT-38 měla celkově 143 součástek (z toho 22 pružin), k jejichž výrobě bylo potřeba dvanáct druhů oceli. Po zhotovení asi 150 000 kusů tak výroba v dubnu 1940 skončila, avšak v té době již existovala náhrada v podobě zdokonalené pušky SVT-40.

SVT-40 v záměrech Rudé armády
Fjodor Tokarev totiž vyslechl negativní připomínky vojáků (ve Stalinově Sovětském svazu by jiný postup nebyl právě nejbezpečnější) a svou konstrukci částečně přepracoval. Princip zůstal fakticky shodný, ale všechny součásti byly daleko robustnější, aby snášely necitlivé zacházení a všechny vrtochy terénu a klimatu. Puška SVT-40 byla i o něco kratší a lehčí, což odpovídalo na kritiku příliš dlouhé a těžké zbraně SVT-38. Stále ovšem platilo, že samonabíjecí puška má velký zpětný ráz (jelikož její úsťová brzda nebyla zdaleka tak efektivní, jak se předpokládalo), navíc počet součástek byl (zvláště na sovětské poměry) hodně vysoký. Přesto se však SVT-40 setkala s daleko vřelejším přijetím a Rudá armáda předpokládala, že se z ní postupně stane její základní dlouhá služební zbraň, jež nakonec nahradí i opakovačky Mosin. Vznikl i ambiciózní plán výroby, jenž předpokládal, že v roce 1941 bude zhotoveno asi 1,8 milionu pušek SVT-40 a v roce následujícím kolem dvou milionů. Pro začátek měly být pušky SVT-40 distribuovány tak, aby tvořily jednu třetinu zbraní v sestavách pěších jednotek; standardní pěší rota měla mít 96 opakovaček Mosin a 27 samonabíjecích pušek SVT-40, ve skutečnosti ale takovýchto čísel bylo dosahováno hodně vzácně. Do německé invaze v červnu 1941 obdržela Rudá armáda cca milion pušek Tokarevovy konstrukce, ale značná část z nich padla do rukou Němců, kteří tyto zbraně hodnotili velmi vysoko; převzali je do výzbroje pod názvem Selbstladegewehr 259(r) a použili je jako inspiraci pro svou samonabíjecí pušku Gewehr 43. Rudá armáda se ale nalézala v zoufalé situaci a SVT-40 se dostala do pozice příliš náročného „luxusu“, a proto v roce 1942 její sériová výroba skončila a továrna v Iževsku začala znovu dodávat opakovačky Mosin. Pro boj zblízka s potřebou větší rychlosti palby se jako optimální jevily samopaly (zejména slavný PPŠ), takže pro SVT-40 se dosti obtížně hledalo využití.

Odstřelovačské zbraně a automaty
Po německé invazi se vyrobilo přes 600 000 kusů, takže celkem vzniklo asi 1,6 milionu těchto samonabíjecích pušek, v čemž jsou započteny též některé zvláštní verze, které budou popsány dále. Patrně nejznámější z nich je odstřelovačská varianta, jež byla vyrobena v počtu necelých 49 000 exemplářů. Odlišovala se zejména přesnějším soustružením hlavně a pochopitelně tím, že měla optický zaměřovač, konkrétně typ PU s 3,5násobným zvětšením. Pověst SVT-40 jako odstřelovačské zbraně zůstává dost kontroverzní, jelikož sice měla znatelně horší přesnost než příslušná úprava klasické pušky Mosin, avšak v některých situacích byla prostě vhodnější než opakovačka. Šlo zejména o boje ve městě, kde se většinou střílelo na kratší vzdálenosti a proti větším skupinám vojáků. Přestože tedy většina sovětských odstřelovačů používala spíš Mosin, našli se i tací, kteří dosáhli velkých úspěchů právě s úpravou zbraně SVT-40, mezi nimi velmi slavná Ljudmila Pavličenková. Z dalších verzí je nutno uvést karabinu, resp. pušku zkrácenou o zhruba 15 cm. Fjodor Tokarev se její konstrukcí zabýval již v době práce na SVT-40, ovšem jeho samonabíjecí karabina se nikdy nedostala do řadové výzbroje. Další směr vývoje se týkal toho, čím se vyznačovala puška AVS-36, tedy schopnosti střílet dávkou. Nejednalo se o nějak zásadní přestavbu, jelikož z mechanismu zmizel jen přerušovač a pojistka dostala třetí polohu, jež byla značena písmenem A (automatika). Výroba zbraně s názvem AVT-40 byla zadána ve složité situaci na jaře 1942, kdy se Rudé armádě nedostávalo lehkých kulometů. První kusy se dostaly k vojákům v červenci 1942, avšak podobně jako u zbraně AVS-36 platilo, že se puška v automatickém režimu prakticky nedala ovládat. Navíc mechanismus silně trpěl, takže hodně klesla spolehlivost. Automatická puška AVT-40 a příbuzná automatická karabina AKT-40 tak byly nakonec vyrobeny jen v relativně malých počtech.

Zhodnocení a význam pro taktiku
Bylo by ale velkou chybou označit SVT-40 za špatnou či neužitečnou zbraň. Skutečně se moc nehodila pro „obyčejné“ pěšáky, kteří představovali největší sílu Rudé armády, protože pro ně byla opravdu příliš složitá a zbytečně výkonná. Přece jen se pro ni ovšem našlo uplatnění tam, kde existovala lepší úroveň výcviku mužstva a kde se možnost vyšší praktické rychlosti palby dala rozumně využít. SVT-40 proto byla vysoce oblíbenou zbraní sovětské námořní pěchoty a vydobyla si velkou slávu mj. během bojů o Sevastopol či Pobaltí. Také některé gardové divize Rudé armády vyžívaly poměrně velké počty pušek SVT-40 při nelítostných bojích ve městech v Polsku a Německu, protože v pouličních střetech přišly vhod vlastnosti této zbraně, jež stála vlastně kdesi mezi klasickou puškou a samopalem. Určitý počet těchto zbraní se objevil též ve výbavě polských a československých jednotek v sestavě Rudé armády a ještě řadu let po válce bylo možno na SVT-40 narazit v armádách zemí socialistického bloku, takže se nelze divit, že střílely ještě v několika konfliktech za studené války. Sama sovětská armáda je však již krátce po vítězství nad Německem vyřadila, neboť se chystala přejít na novou samonabíjecí karabinu SKS, ačkoliv tento záměr byl zanedlouho opuštěn ve prospěch legendárního „automatu“, resp. útočné pušky AK-47. Význam samonabíjecích zbraní konstruktéra Tokareva proto po striktně technické stránce zůstal omezený, také jejich vliv na průběh války nebyl nijak zásadní, ovšem i přesto jim v historii patří zasloužené místo. Poměrně výrazně totiž ovlivnily taktiku pěchoty, která tak získala možnost podstatně vyšší rychlost palby. Sice k tomu došlo tak trochu na úkor přesnosti, ovšem přesnost palby na velkou vzdálenost již na moderním bojišti nehrála takovou roli jako dřív. Právě zkušenosti s SVT-40 např. v bojích ve městech tudíž přispěly k formulaci požadavků na zbraně, z nichž vznikly moderní útočné pušky.
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Parametry sovětských poloautomatických a automatických pušek

AVS-36
SVT-38
SVT-40
AKT-40
Ráže střeliva
7,62×54 mm
7,62×54 mm
7,62×54 mm
7,62×54 mm
Kapacita zásobníku
15 ran
10 ran
10 ran
10 ran
Délka s bodákem
1520 mm
1583 mm
1465 mm
1313 mm
Délka bez bodáku
1260 mm
1226 mm
1226 mm
1045 mm
Délka hlavně
627 mm
635 mm
625 mm
468 mm
Prázdná hmotnost
4,2 kg
4,15 kg
3,85 kg
3,5 kg
Kompletní hmotnost
6,0 kg
5,1 kg
4,3 kg
4,1 kg
Úsťová rychlost
840 m/s
830 m/s
830 m/s
790 m/s
Max. kadence
800 ran/min.
(poloautomat)
(poloautomat)
700 ran/min.
Mířený dostřel
1500 m
1500 m
1500 m
1000 m
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