Duel: Tokarev TT-33 vs. Walther P 38:
Legendární služební pistole

Diskuse o vojenských pěchotních zbraních se nejčastěji týkají pušek či samopalů, kdežto pistole se chápou spíše jako prostředky pro sport a sebeobranu. Existuje ale také nemálo pistolí, které hrály ve válečných konfliktech důležité role.

K čemu je vlastně pistole ve válce? Obecně platí, že pistole jsou přesné pouze na velice krátké vzdálenosti a jejich ničivá síla je malá při srovnání s tou, jakou nabízejí samonabíjecí pušky či samopaly. Přesto platí, že pistole patří mezi nejoblíbenější zbraně a ve druhé světové válce po nich byla velká poptávka ve všech armádách na všech bojištích. Důvodem je možná fakt, že je pistole poměrně malou věcí, takže představuje opravdu „osobní“ majetek vojáka, jenž k ní tak nachází bližší vztah snadněji než k pušce. Pistole může být i „zbraní poslední záchrany“, která umožní vojákovi přežít v boji na krátkou vzdálenost. Její symbolický význam podtrhuje i fakt, že je standardní zbraní důstojníků. To vše platí i pro dvě z nejslavnějších pistolí druhé světové války, sovětském Tokarevu TT-33 a německém Waltheru P 38, jejichž kariéra navíc s koncem největšího konfliktu v dějinách zdaleka neskončila.

Náhrada za revolver Nagant
Sovětská armáda na počátcích své existence používala samozřejmě především zbraně z carské éry. Mezi krátkými ručními zbraněmi to byl legendární revolver Nagant vz. 1895, ve své době vysoce kvalitní (a dodnes oblíbený) typ, který ale morálně rychle zastarával. Proto bylo v roce 1930 rozhodnuto zavést do výzbroje samonabíjecí pistoli s řadovým zásobníkem. Následovaly zkoušky, z nichž jako nejlepší vyšla pistole, kterou zkonstruoval Fjodor Vasiljevič Tokarev ze zbrojovky ve městě Tula. Podle příjmení konstruktéra, jména města a roku vstupu do výzbroje dostala zbraň název TT-30, načež bylo objednáno prvních tisíc sériových kusů. Záhy ale došlo k rekonstrukci zbraně, která se dotkla většiny součástí, ačkoliv se fakticky jednalo jen o menší změny, provedené v především zájmu zvýšení spolehlivosti. Výsledkem byla pistole označená TT-33, jež se měla stát standardní pistolí Rudé armády, zvláště pak důstojníků. Nešlo ovšem o nějaký zvláště prioritní zbrojní program, takže produkce Tokarevů, resp. nahrazování Nagantů běželo poměrně pomalu. Teprve přibližující se válečný konflikt a potom jeho vypuknutí vedly k výraznému urychlení tohoto procesu, ačkoliv Naganty byly úplně vystřídány až po skončení války. Pokud jde o konstrukci TT-33, konstruktér se inspiroval mechanismem, který vymyslel legendární John Browning a který využívá pohon krátkým zákluzem hlavně; uzamčení závěru se provádí pomocí vykývnutí hlavně směrem dolů, vlastně podobně jako u neméně legendární americké pistole Colt M1911, za jejíž přibližný ekvivalent můžeme TT-33 považovat. To platí i z hlediska použitého střeliva, protože sovětská pistole používá výkonný náboj ráže 7,62 mm, kterému se dnes běžně říká „náboj Tokarev“. Na rozdíl od většiny pistolových nábojů zvládne hladce probíjet většinu neprůstřelných vest, zvláště při použití vojenského střeliva s ocelovým jádrem (které je však v ČR pro civilní účely zakázané).

Úspěšná pistole míří do světa
Pistole TT-33 se stala první samonabíjecí poloautomatickou pistolí zařazenou ve výbavě Rudé armády, která se ohromně osvědčila i v nejtěžších podmínkách. Velice k tomu přispěly drobné změny, které Fjodor Tokarev v konstrukci pistole provedl oproti zahraničním vzorům. Jednalo se mj. o vývodky vyfrézované ve stěnách bicího ústrojí, které se staraly o spolehlivé podávání nábojů ze zásobníku. To jinak bývalo u samonabíjecích pistolí dost častým „kamenem úrazu“, neboť podávání u nich záviselo na vývodkách samotného zásobníku, které se poměrně snadno poškodily, což pak způsobilo selhání celé zbraně. Konstruktér také dal přednost jednoduššímu jednočinnému spoušťovému mechanismu, který je třeba před první ranou ručně natáhnout, ale který znamená vyšší odolnost a spolehlivost. Zvláštností pistole TT-33 je skutečnost, že nemá pojistku coby samostatnou součást; zajištění se provádí zkrátka pootočením bicího kohoutu do příslušné polohy. Mimořádná jednoduchost spolu se sovětským vlivem samozřejmě způsobily rychlý nárůst popularity pistole ve východní Evropě i jinde ve světě. Byla tak zavedena v řadě zemí střední a východní Evropy (jednou z mála výjimek bylo Československo, které vytvořilo pro náboj Tokarev vlastní pistoli vz. 52). V mnoha státech se rozběhla i licenční či bezlicenční výroba kopií povedené sovětské zbraně. Z mnoha zahraničních variant stojí za zmínku pistole, která nese označení Tokagypt; byla zkonstruována v Maďarsku pro potřeby egyptské policie a od originálu se odlišuje zejména použitím munice typu 9 mm Parabellum. Různé kopie zbraně TT-33 se stále vyrábějí přinejmenším v Číně a KLDR a druhá uvedená země ji používá i coby standardní zbraň, což pořád platí i o řadě dalších zemí třetího světa. V ruské armádě již TT-33 oficiálně neslouží, jelikož ji vystřídaly novější 9mm zbraně, je však známo, že řada důstojníků na tuto svého času vynikající pistoli pořád nedá dopustit.

Walther vylepšuje konstrukci
Po stránce zařazování samonabíjecích pistolí do výzbroje armád patřilo Německo na světovou špičku, neboť už od roku 1908 používalo legendární 9mm pistoli Parabellum P 08, jež vlastně propůjčila název i jednomu z nejrozšířenějších typů střeliva všech dob. Velmi charakteristicky tvarovaná a opravdu kvalitní zbraň zůstala v německé armádě standardním typem až do konce 30. let, kdy bylo rozhodnuto o jejím vystřídání zbraní, která bude výrobně jednodušší, protože poměrně vysoká složitost činila P 08 nevhodnou pro masovou produkci. Německá armáda tak začala hledat nástupce. Vítězem se stala společnost Walther, která navázala na svůj předchozí vývoj samonabíjecích pistolí pro policii i armádu. Populární zbraň Walther PP (později známá jako pistole Jamese Bonda) v ráži 7,65 mm Browning či 9 mm Browning nestačila na armádní použití, a proto společnost vytvořila nový model AP (Armee Pistole) v ráží 9 mm Parabellum, jenž na první pohled zaujal ukrytým bicím kohoutem, jinak už však vzhledem dost připomínal pozdější sériový model. Následovala zbraň HP (Heeres Pistole), jež se na pohled už víceméně shodovala s typem P 38, ačkoliv byla o něco složitější. Firma Walther provedla dle požadavků armády menší změny v konstrukci HP a výsledkem byla sériová varianta pistole P 38, jež byla od roku 1939 masově vyráběna pro potřeby německé branné moci. Pistole HP se pak vyráběla v menších počtech primárně pro civilní trh, byť část produkce byla dodávána také ozbrojeným silám. Podobně jako v případě ruského revolveru Nagant a pistole Tokarev ale platilo, že nová zbraň tu starou nedokázala nahradit zdaleka tak rychle, jak si velení armády asi představovalo, a tudíž se pistole Parabellum P 08 používala po celou druhou světovou válku. Je ostatně velmi příznačné, že spojenečtí vojáci považovali za nejcennější kořist právě typ P 08, ačkoli Walther P 38 se v jejich očích nacházel hned na druhém místě.

Vysoká úroveň bezpečnosti
Pistole Walther P 38 byla ve své době konstrukčně poměrně pokrokovou zbraní, jež používala dvojčinné spoušťové ústrojí. Před první ranou tak není potřeba ručně napínat bicí kohout, o to se už postará samotná spoušť. Pohon poloautomatického mechanismu je zajišťován obvyklým způsobem, tzn. krátkým zákluzem hlavně, kdežto závěr je uzamykán pomocí výkyvné závory. Pozoruhodný je také velký důraz, který značka Walther kladla na bezpečnost zbraně, která má hned tři bezpečnostní prvky. Kromě standardní pojistky na levé straně zbraně je to úderníková pojistka, fakticky mechanická zábrana, jež úderníku normálně brání zasáhnout zápalku náboje a uvolňuje se pouze na krátký moment, dojde-li k plnému stlačení spouště. A navíc má pistole i tzv. výstražník, tedy kovový kolíček v závěru, jehož vysunutí nad obrys závěru informuje, že v komoře je zasunutý náboj. Navzdory zdánlivé složitosti se pistole vcelku jednoduše rozebírá a udržuje. První série však měly velké problémy se spolehlivostí, neboť hliníkové rámy někdy praskaly v místech největší námahy, tzn. v zadní části zbraně, kde probíhalo zamykání závěru; to se poté vyřešilo zesílením rámu pomocí ocelových součástí. Za války byly pistole vyráběny z méně kvalitních materiálů, ovšem jejich spolehlivost se příliš nezhoršovala. Za zmínku stojí, že vedle samotné firmy Walther dodávala P 38 i zbrojovka Mauser a závod firmy Spreewerke, jenž se nacházel v českém Hrádku nad Nisou. Poměrně málo známý je fakt, že existovala také varianta se zkrácenou hlavní, určená zejména pro Gestapo. V roce 1957 byla produkce pistole P 38 obnovena pro potřeby Bundeswehru pod názvem P1, kdežto krátká verze obdržela název P4. Vojáci nové německé armády je příliš rádi neměli, ale přesto Walthery vydržely ve službě v Bundeswehru až do přelomu století, kdy je vystřídaly pistole Heckler & Koch P8. Dosud ale slouží v armádách několika zemí Evropy i třetího světa.
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Takticko-technická data pistole Tokarev TT-33
Munice: 7,62×25 mm (Tokarev)
Kapacita zásobníku: 8 nábojů
Délka zbraně: 196 mm
Délka hlavně: 116 mm
Výška zbraně: 134 mm
Hmotnost zbraně: 0,83 kg
Úsťová rychlost střely: 420 m/s
Úsťová energie střely: cca 700 J
Pevné nastavení mířidel: 25 m

Takticko-technická data pistole Walther P 38
Munice: 9×19 mm (Parabellum)
Kapacita zásobníku: 8 nábojů
Délka zbraně: 219 mm
Délka hlavně: 124 mm
Výška zbraně: 136 mm
Hmotnost zbraně: 0,96 kg
Úsťová rychlost střely: 350 m/s
Úsťová energie střely: cca 500 J
Pevné nastavení mířidel: 50 m

Měření sil
Lze říci, že obě porovnávané pistole představují opravdu typické produkty konstrukčních škol „svých“ zemí. Robustní sovětský TT-33 působí již na pohled jako „hrubá“ zbraň, u které jde o praktickou funkčnost. To potvrzuje i její jednoduchost, díky níž se pistole vyznačuje skutečně mimořádnou spolehlivostí za všech podmínek. „Typicky ruská“ je také velká ničivá síla střely ráže 7,62×25 mm, která se může měřit i se slabší puškovou munici, na druhou stranu je ovšem poněkud méně přesná. Německý Walther P 38 vyhlíží podstatně elegantněji a atraktivněji. Jde o ukázkový příklad německého výrobku, u něhož se klade důraz na precizní zpracování, avšak rozhodně nikoli na úkor praktičnosti. Walther je o dost složitější než Tokarev, byť stále nabízí nadprůměrnou spolehlivost. Existují ovšem stížnosti na větší počet malých součástek, které se při rozborce mohou „poztrácet“. Náboj ráže 9 mm není samozřejmě tak výkonný jako munice Tokarev, avšak umožňuje o trochu přesnější palbu. V obou případech jde každopádně o velice povedené pistole, které stále nacházíme v armádních a policejních službách a které pořád mají skvělé jméno u odborníků a fanoušků, ačkoliv je současně nutno jednoznačně říci, že morálně již obě zbraně zastaraly. V každém případě však reprezentuji značně odlišné přístupy, takže se dá jen těžko „objektivně správně“ určit, která je skutečně „lepší“. Definitivní rozhodnutí proto zůstává spíše otázkou osobního vkusu či preferencí, ačkoli z hlediska reálného rozšíření lze za úspěšnější zbraň označit sovětskou pistoli TT-33. „Originály“ obou typů však jistě představují skutečné „klenoty“ v jakékoli sbírce historických zbraní.
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