Winchester M1895 vs. Gewehr 88:
Exportní pušky na exotických bojištích

Lee-Enfield, Springfield, Mosin, Mauser, Mannlicher. To jsou určitě nejznámější pušky, které zasáhly do první světové války. V menším měřítku se však uplatňovaly i další typy. Spojenci Němců tak užívali i starší německé pušky Gewehr 88, zatímco v carské armádě se objevily zbraně americké značky Winchester.

Přestože armáda carského Ruska disponovala vynikající opakovačkou systému Mosin, neměla tyto zbraně k dispozici v dostatečném množství. Nakupovala tedy také zahraniční pušky, mezi nimi např. výrobky americké značky Winchester, avšak uzpůsobené pro ruský náboj. Němečtí vojáci nastupovali do války s neméně kvalitní puškou Mauser 98, ovšem rovněž u Centrálních mocností se projevoval nedostatek zbraní. Německé záložní útvary tudíž užívaly i starší pušky Gewehr 88, jež směřovaly také do armád Rakouska-Uherska či Turecka. Na ruské a balkánské frontě se tedy utkaly s puškami Winchester M1895.

Browningova úprava Henryho pušky
Značku Winchester si nepochybně nejvíce spojujeme s érou Divokého Západu, a to do značné míry oprávněně, jelikož tehdy dosáhly tyto pušky největší slávy. První opakovačky vznikly již v polovině 19. století, ale jejich účinnost a spolehlivost byla problematická, navíc samozřejmě odrazovaly svou složitostí i cenou. O jejich konstrukci se pokoušela řada puškařů, mezi něž se řadil Benjamin Tyler Henry, jehož jméno známe i z knih Karla Maye, ačkoli románový tvůrce „kouzelné pušky“ Old Shatterhanda měl s tím skutečným společného jen málo. Také skutečná Henryho puška se od románové poněkud lišila, ale podstatné je, že (na rozdíl od mnoha jiných tvůrců opakovaček) se Henry skutečně dlouhodobě prosadil, avšak na tom nesl hlavní zásluhu podnikatel Oliver Winchester. Někdy se tvrdí, že nejdůležitějším rokem v historii opakovaček byl rok 1866, neboť tehdy se z Henryho podniku stala společnost Winchester Repeating Arms Company a na trh přišla nesmírně úspěšná zbraň Winchester Model 1866. Objevovaly se další modely a firmě se dařilo, ovšem když nastoupil bezdýmný střelný prach, který dodával daleko větší energii, nastal problém, protože mechanismus Henry-Winchester nebyl na takové tlaky a rychlosti konstruován. Naštěstí se však objevilo řešení, s nímž přišel další geniální konstruktér John Moses Browning (1855–1926). Od roku 1883 spolupracoval se značkou Winchester, pro kterou upravil svůj vertikálně pohyblivý blokový závěr, jeho ovládání však bylo podobné jako u předchozích zbraní značky Winchester, tj. pomocí páky spojené s chránítkem spouště. Ta se musela otočit vpřed a dolů, což zajistilo vyhození prázdné nábojnice a zasunutí nového náboje z trubicové schránky pod hlavní. Výsledná puška Model 1886 nejdříve používala ještě střelivo s černým prachem, avšak brzy byla adaptována na náboje s bezdýmným prachem. Objevovaly se další varianty, které získaly pozornost a zakázky od lovců, strážců zákona a vojáků. A další důležitý posun přišel s puškou Winchester Model 1895.

Veliké zakázky pro carskou armádu
Ta totiž jako první opustila typickou trubicovou nábojovou schránku pod hlavní, místo níž byl použit prvek obvyklý u vojenských pušek z přelomu století, tj. řadová schránka nacházející se pod nabíjecím mechanismem. Ačkoliv kapacita klesla na pět nábojů (zatímco starší modely se mohly chlubit až trojnásobným počtem), zásadní zlepšení spočívalo v tom, že se daly používat výkonné typy munice se zahrocenou střelou, zatímco starší modely pušek pálily jedině municí se zakulacenými střelami. Puška M1895 tak existovala pro řadu tehdy velmi výkonných druhů střeliva, např. .30-03, .303 British nebo .30-40 Krag. Pušku v poslední jmenované ráži vlastnil mj. pozdější prezident Theodore Roosevelt, který si poté pořídil i verzi na extrémně výkonnou munici ráže .405. Celkem bylo zhotoveno přes 425 000 pušek M1895, z čehož kolem 300 000 připadá na obrovskou zakázku z carského Ruska. Jeho armáda se s Winchesterovými puškami střetla v rusko-turecké válce (1877–1878), kdy utrpěla velké ztráty kvůli zbraním Model 1866 v tureckých službách. Do první světové války sice carská armáda vstupovala s vysoce kvalitní opakovačkou Mosin vz. 1891, ale těchto zbraní neměla dostatek, takže si v letech 1914 a 1915 objednala pušky Winchester M1895 na ruské okrajové náboje 7,62×54 mm. Ty se daly nabíjet za pomoci pásků převzatých z pušky Mosin. Americká zbrojovka promptně vyhověla, ačkoliv musela neustále čelit výtkám neschopných carských úředníků. Ti např. trvali na tom, aby byly pušky zkoušeny s municí ruské výroby (přestože si armáda objednala v USA také 300 milionů nábojů), a posléze odmítali převzít některé zbraně, jejichž údajná poruchovost byla způsobena nekvalitním ruským střelivem. Do revoluce v roce 1917 odebrala ruská armáda okolo 293 000 pušek, jež si údajně hodně oblíbili finští a litevští střelci. Ruská armáda je s úspěchem použila během Brusilovovy ofenzívy v roce 1916. Zůstaly i v arzenálu Rudé armády a je známo, že se pak zásilka 9000 kusů dostala ke španělským republikánům. Zbraně M1895 pro ruské střelivo každopádně stále představují cenné sběratelské exempláře.

Puška zkonstruovaná armádní komisí
Armáda Německa v 80. letech 19. století také hodlala reagovat na nástup bezdýmného prachu. Francouzi totiž v roce 1886 zavedli novou opakovačku Lebel ráže 8 mm, zatímco Němci měli pušku Mauser Gewehr 71 ráže 11 mm na černý prach. Francouzská výhoda byla zřejmá, takže císařská armáda potřebovala novou pušku. Rozhodla se ale k poněkud zvláštnímu kroku, když neoslovila přední puškaře a místo toho ustanovila ke konstrukci nové zbraně speciální komisi, tzv. Gewehrprüfungskommission. Ta měla vytvořit nový náboj a prozkoumat existující pušky, z nichž se měly nejlepší prvky zkombinovat tak, aby vznikla nová zbraň. Začít se však muselo od náboje, jehož základ tvořila švýcarská 8mm munice. Výsledkem prací byl náboj, který nesl název Patrone 88. Užíval zakulacenou střelu o průměru 8,08 mm, jež se nalézala v lahvicovité nábojnici s bezdýmným prachem. Se samotnou puškou to však bylo o něco složitější. Funkční mechanismus částečně vycházel z toho v pušce Gewehr 71, prošel však i důležitými změnami, které provedl konstruktér Louis Schlegelmilch. Ačkoli se výsledná puška někdy zařazuje mezi zbraně Mauser, je to do značné míry zavádějící, jelikož Paul Mauser byl naopak jejím velkým kritikem. Zcela jiného původu byla nábojová schránka, která byla převzata od rakouské pušky principu Steyr-Mannlicher. Němci se snažili konstrukci pozměnit tak, aby poté nemuseli platit rakouské zbrojovce licenční poplatky, s tím ovšem neuspěli. Drážkování hlavně bylo převzato z již zmíněné francouzské zbraně Lebel a hlaveň chránil plášť podobně jako u belgické zbraně vzor 1889. V roce 1888 tedy německá armáda zavedla do výzbroje pušku Gewehr 88, u níž se v podstatě nedá přesně konstatovat, kdo byl jejím konstruktérem, a tak se někdy označuje jako Kommissionsgewehr. Vedle základní pušky byla zavedena také krátká verze Karabiner 88, jež se vyznačovala zkrácením o 29 cm a jinak vyřešeným táhlem závěru, kdežto dělostřelci a letci dostali do svého arzenálu zkrácené zbraně Gewehr 91.

Problematické výsledky nové zbraně
Puška Gewehr 88 používala standardní otáčivý závěr, jehož uzamykání zajišťovaly dva ozuby v přední části. Neobvyklé však bylo řešení hlavy závěru, jež byla pevná (neotáčivá). Schránka pojala pět nábojů, které se zasunovaly v rámečku; ten byl vyroben jako symetrický, takže bylo možno jej zasouvat do zbraně oběma stranami. Po vystřílení pěti ran vlastní vahou vypadl. Už záhy po zavedení do služby se ale začaly množit fatální nehody, jejichž podstatou bylo utržení závěru během střelby. Někdy totiž docházelo k tomu, že střelec závěr plně neuzamknul, náboj nebyl vystřelen a při pokusu o nové nabití narazila další střela na zápalku náboje, jenž se stále nacházel v komoře. Pušky Gewehr 88 vyrábělo pro německou armádu několik firem a nejvíce nehod bylo zaznamenáno u pušek od zbrojovky Ludwig Loewe, což potom vedlo k osočování jejího majitele, jenž byl navíc židovského původu, takže kampaň dostala výrazný antisemitský nádech. Ve skutečnosti byla příčinou sama konstrukce pušky a nedostatečný výcvik. To, že se nehody nejčastěji děly u zbraní z továrny Ludwig Loewe, pramenilo z prostého faktu, že od ní pocházelo nejvíce exemplářů (asi 425 000 z celkem cca 1,55 milionu). Od roku 1898 zaváděla armáda novou pušku Mauser Gewehr 98, ale typ Gewehr 88 zůstával ve službě. Od roku 1905 se přecházelo na novou munici se zahrocenou střelou, tedy slavný náboj 7,92×57 mm Mauser, pro který byly následně upravovány i starší pušky, které poté nosily jméno Gewehr 88/05 a do nichž se nová munice vkládala pomocí pásků. Další pušky byly podobně, ale hruběji upraveny na počátku války; ty se označují jako Gewehr 88/14. V německé armádě je používaly zejména útvary druhého sledu a záloh, velké počty však byly odeslány spojeneckým zemím, především Rakousku-Uhersku a Turecku, které je užívalo až do 40. let. Velký počet koupila Čína, kde se vyráběly také licenčně jako Hanyang 88. Zbraně Gewehr 88 se posléze objevily v řadě dalších konfliktů včetně druhé světové války. Naposledy bojovaly v Koreji, ovšem ještě nyní se jejich modifikace občas objevují v rukou sportovců a lovců.
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Parametry pušky Winchester M1895
Munice: 7,62×54 mm Mosin
Kapacita: schránka na 5 nábojů
Délka s bodákem: 1,56 m
Délka bez bodáku: 1,16 m
Délka hlavně: 0,71 m
Hmotnost prázdné zbraně: 4,1 kg
Úsťová rychlost: 620 m/s
Max. nastavení hledí: 1800 m

Parametry pušky Gewehr 88/05
Munice: 7,92×57 mm Mauser
Kapacita: schránka na 5 nábojů
Délka s bodákem: 1,72 m
Délka bez bodáku: 1,25 m
Délka hlavně: 0,74 m
Hmotnost prázdné zbraně: 3,8 kg
Úsťová rychlost: 635 m/s
Max. nastavení hledí: 2050 m

Měření sil
Americká puška Winchester M1895 i německá opakovačka Gewehr 88 vznikly v době, kdy se na scéně objevil bezdýmný střelný prach, daleko výkonnější než klasický černý prach. Puškaři tedy museli hledat cesty, jak jeho energii správně využít, takže některé nové vzory zbraní byly do jisté míry problémové. To se týká zejména typu Gewehr 88, u kterého snaha spojit nejlepší prvky různých existujících pušek vedla ke vzniku zbraně, která byla velice složitá, měla vážný problém se spolehlivostí a způsobovala nehody. Také původní řešení schránky bylo nešťastné, protože skrze ni stále vnikaly do zbraně nečistoty; to se pak částečně zlepšilo až u upravených verzí na nové střelivo. Z tohoto pohledu byla zbraň Winchester jednoznačně povedenější a její mechanismus bez potíží zvládal i tlaky vyvíjené novou generací nábojů, ačkoli pro obě zbraně platilo, že nedokázaly plně využít potenciál, jaký nová pušková munice nabízela. Opakovačky Winchester nabízely vyšší praktickou rychlost palby, což na ruské frontě v několika případech způsobilo rakouské pěchotě značné ztráty, ačkoli pákový systém ovládání nebyl optimální pro střelbu vleže (a)nebo ze zákopu. Pušky americké výroby však byly vysoce spolehlivé a během nabíjení se spoušťový mechanismus odpojoval, takže nehrozil nechtěný výstřel, a byly i velmi odolné. Naopak pušky Gewehr 88 patřily k choulostivým, a navíc při čištění leckdy docházelo ke ztracení odnímatelné hlavy závěru, což samozřejmě způsobilo znehodnocení zbraně. Puška Winchester M1895 měla účinnější systém, vyšší rychlost palby a lepší odolnost i spolehlivost, a proto ji můžeme jednoznačně prohlásit za vítěze duelu.
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