Zbraně Vládního vojska:
Arzenál (nejen) pro boj s partyzány

Původní poslání Vládního vojska mělo v principu policejní charakter, čemuž odpovídala i velmi lehká výzbroj, jež zahrnovala jen pistole a obstarožní pušky. Teprve po převelení do Itálie se arzenál „vladařů“ podstatně rozšířil.

Oficiální dokumenty říkají, že 1. července 1939 mělo Vládní vojsko vlastnit 5355 opakovaček Mannlicher vz. 1895, 1088 pistolí vz. 24, 360 automatických pistolí (jak se tehdy běžně říkalo samopalům), 1800 jezdeckých šavlí, 6255 bodáků, 240 motocyklů, 64 osobních aut a konečně 199 nákladních automobilů. A jestliže se ještě vezme v úvahu, že ony samopaly v době služby v Protektorátu nebyly dodány, je zjevné, že výbava „vladařů“ neodpovídala dokonce ani lehké pěchotě a měla jenom policejní charakter. Když poté Němci nařídili nasazení Vládního vojska proti partyzánům v Itálii, museli uznat, že toto nestačí, takže „vladařům“ předali další výzbroj, zejména samopaly, kulomety a násadkové ruční granáty.

Osvědčená služební pistole
Standardní krátkou zbraň protektorátního Vládního vojska reprezentovala pistole vz. 24, jež si získala dobrou pověst již v československé armádě. Pocházela ze Zbrojovky Strakonice a byla vyvinuta jako náhrada za nekvalitní pistoli vz. 22, jež byla vyráběna v Brně na základě licence od firmy Mauser. Ve Strakonicích provedli hloubkovou modernizaci konstrukce, a tak vznikla takřka nová zbraň, která měla s původním vzorem společný vlastně jen funkční mechanismus, jenž užíval uzamčení závěru pomocí otočné hlavně. Sériová výroba začala roku 1925. Jednalo se o výtečně propracovanou zbraň, jež měřila na délku 160 mm a prázdná vážila asi 670 g. Do zásobníku se vešlo osm nábojů ráže 9 mm Browning. Kvalit pistole si cenili i Němci, a tak její produkce běžela i za Protektorátu. Pro četnictvo se vyráběla verze vz. 27 pro střelivo 7,65 mm Browning, kdežto do Polska byly pro tamní pohraniční stráž dodávány pistole vz. 28, jež měly původní kalibr, avšak zásobník na devět ran. Pouze na úrovni malé série zůstala pistole vz. 29, jež používala náboj 9 mm Parabellum. „Čtyřiadvacítka“ byla mezi vojáky oblíbená, ačkoli její mechanismus se dá (vzhledem k dosti slabému náboji) popsat jako příliš složitý, což se zřejmě projevilo i v omezeném úspěchu na mezinárodním trhu.

Přídavky rakouské výroby
Předepsané samopaly nebyly „vladařům“ během služby v Protektorátu dodány, kdežto naopak takřka „nad rámec“ předpisů se v jejich arzenálu objevila jiná zbraň, ačkoliv měla již poněkud antikvární charakter. Jednalo se o služební revolvery Rast & Gasser vz. 1898, které se nejprve užívaly v rakousko-uherské armádě, ale navzdory zastaralosti se pak uplatňovaly i v armádách dalších států ještě za druhé světové války. Zajímavostí jinak celkem konvenčního dvojčinného revolveru byla velká kapacita bubínku, kam se vešlo osm nábojů ráže 8 mm Gasser, byť zbraň (zejména kvůli komplikovanému způsobu nabíjení) nikdy nedosáhla větší obliby. Ve Vládním vojsku byla přidělována některým poddůstojníkům. Po přesunu do Itálie získali „vladaři“ ještě druhý typ krátké zbraně rakouského původu, ale v tomto případě daleko vyspělejší, a to pistoli Steyr vz. 1912. Nejdříve používala munici 9 mm Steyr, se kterou sloužila mj. v meziválečném Rakousku, Rumunsku nebo Chile, po anšlusu Rakouska se však u většiny exemplářů provedla přestavba na kalibr 9 mm Parabellum a takto modifikované poloautomatické pistole se dostaly také k „vladařům“. Prázdná zbraň vážila zhruba kilogram a do zásobníku se vešlo osm ran, ale vzniklo i provedení se zásobníkem na šestnáct nábojů.
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Opakovačka císařské armády
O pochybnostech, s nimiž Němci na Vládní vojsko hleděli, vypovídá také to, jakou standardní dlouhou služební zbraň mu přidělili. Čs. armáda totiž vlastnila opakovačky vz. 24, jež spadaly mezi vůbec nejlepší deriváty mechanismu Mauser (podle některých názorů byly dokonce lepší než německé pušky Kar 98), avšak „vladařům“ bylo nařízeno používat obstarožní opakovačky systému Mannlicher, které jistě dobře znají i všichni fanoušci Dobrého vojáka Švejka, protože „mannlicherka“ představovala hlavní zbraň vojska rakousko-uherského mocnářství. Používala zpočátku velmi chválený přímotažný závěr, jenž se objevil v roce 1885. O rok později zavedla armáda císaře Františka Josefa první sériový vzor 1886, z něhož se střílelo náboji ráže 11 mm, v nichž se ještě nacházel černý prach. Přímotažný závěr měl na vnitřních stěnách výstupky, do nichž zapadaly šroubovité drážky na povrchu závorníku, takže když závěr konal přímý pohyb, uvnitř něj se otáčel závorník. Na rozdíl od systému Mauser tak voják nemusel provádět složitý sled pohybů, protože přitažení závěru směrem vzad se postaralo o vyhození prázdné nábojnice a zatlačením vpřed se zajistilo zasunutí nového náboje z rámečku na pět ran. V roce 1890 byla zařazena modernizovaná puška vz. 1890, brzy poté se přešlo na bezdýmný prach a posléze byl přijat finální model pod názvem vz. 1895. Celková délka činila 1,515 m, hlaveň měřila 1,27 m a prázdná puška vážila 3,65 kg, s bodákem 3,93 kg. Na pušce se nalézalo rámečkové hledí, jež mělo umožnit míření na dálku asi 2600 kroků (1950 m).
Právě tyto zbraně na nové střelivo 8×50 mm s bezdýmným prachem se staly základním typem pušky rakousko-uherské armády za „Velké války“. Již před vypuknutím tohoto konfliktu však bylo známo, že oslavovaný mechanismus, který vymyslel Ferdinand rytíř von Mannlicher, má k dokonalosti velice daleko. Ačkoli se o něm hovořilo jako o revolučním vynálezu, který záhy vytlačí klasicky zamykané závěry, skutečnost byla výrazně odlišná. Teoreticky sice znamenal, že se s puškou operuje snadněji a voják dovede střílet rychleji (až 30 ran za minutu) a přesněji (protože při natahování může držet zbraň u líce), ale přinášel také mnohé nectnosti. Především byl složitější a náchylnější k poruchám, což se tím více projevovalo v podmínkách fronty, kde do pušek pronikalo bahno, písek a prach. K tomu dost nešťastně přispíval vyhazovací otvor na spodku pušky, protože právě jím nečistoty snadno pronikaly do zbraně. Závěr se tím zanášel a k natahování byla třeba větší a větší síla, a proto vojáci někdy nakonec museli k tomuto úkonu užívat i nohy. Pušky systému Mannlicher tudíž nikdy nedosáhly takové obliby a rozšíření jako zbraně jiných principů, ačkoli v meziválečném období sloužily v armádách či policiích mnoha zemí a místy byly také upravovány pro výkonnější střelivo. Čs. armáda měla k dispozici skoro 300 000 pušek systému Mannlicher (včetně karabin a četnických pušek) staré ráže 8×50 mm a právě z těchto zbraní se vybírala výzbroj „vladařů“, což zavdalo příčinu pro občasné vtípky na téma jejich podobnosti s oblíbenou postavou Josefa Švejka.

Excelentní italský samopal
Po převelení do Itálie se arzenál Vládního vojska výrazně rozšířil. Konečně se do něj dostaly i samopaly, ovšem jiného typu, než který se původně zamýšlel, jelikož výtečný československý ZK-383 se vyráběl paradoxně pouze pro Waffen-SS. „Vladaři“ dostali italské samopaly, jež si ve své době vysloužily excelentní pověst a dosud platí za jednu z nemnoha výjimek z pravidla o hluboce nepodařené výzbroji Mussoliniho armády. Samopal Beretta Modello 1938A, známý též jako MAB (Moschetto Automatico Beretta), měl své kořeny ve zbrani, která se objevila už v roce 1918 a kterou vytvořil Tullio Marengoni. Modernizovaný samopal Modello 1938A měl klasický neuzamčený dynamický závěr poháněný zpětným rázem, ale vyznačoval se též řadou nezvyklých prvků. Patřily mezi ně např. dvě spouště (přední pro střelbu jednotlivými ranami a zadní pro dávky), páková pojistka pro zablokování spouště či kompenzátor, díky kterému byla zbraň pozoruhodně stabilní i při automatické střelbě s kadencí asi 600 ran za minutu. Samopal Beretta Modello 1938A byl 946 mm dlouhý, prázdný vážil 4,2 kg a užíval rovné zásobníky na 10, 20, 30 či 40 nábojů ráže 9 mm Parabellum. Obdobně jako většina samopalů z meziválečné éry byl zhotoven z obráběných kovových součástí a jakostního dřeva, což znamenalo vysokou kvalitu, ale i vysokou cenu, takže se zbraň moc nehodila pro masovou výrobu, což se odráželo ve vzniku jednodušších verzí. Pro úplnost lze dodat, že dle části zdrojů obdrželi „vladaři“ také malý počet francouzských 7,65mm samopalů MAS 1938.

Pestrá kolekce kulometů
Nejvýznamnější zvýšení palebné síly Vládního vojska po přesunu do Itálie však představovala skutečnost, že od Němců obdrželo také kulomety. Jednalo se o značně pestrou sestavu, jelikož lze doložit přítomnost nejméně čtyř odlišných typů. Němci poskytli určitý počet svých MG 34 ráže 7,92×57 mm a ze zásob někdejší čs. armády bylo uvolněno též několik lehkých kulometů ZB vz. 26 stejného kalibru. Od Italů pocházely lehké kulomety Breda Modello 1930, které lze (na rozdíl od samopalů Beretta) použít jako přesnou ilustraci zmíněného pravidla o (ne)kvalitě italské výzbroje, protože tato zbraň ráže 6,5×52 mm bývá občas označována za vůbec nejhorší kulomet, jenž se ve druhé světové válce reálně uplatnil. Byl poruchový, běžně u něj docházelo k samozápalům, kvůli množství výstupků se obtížně přenášel, k výměně hlavně byly nezbytné rukavice, nábojové pásy byly křehké a měly kapacitu jen 20 nábojů. Není tedy divu, že zbraně značky Breda nepatřily k příliš oblíbeným. „Vladaři“ dostali i jeden typ těžkého kulometu, ale šlo o typ už v podstatě muzeální, neboť Němci jim předali zbraně ukořistěné ve Francii, a sice Hotchkiss Mle 1914. O stáří kulometu ráže 8×50 mm Lebel vypovídá onen rok v názvu, ale je nutné dodat, že v době zrodu patřil na technickou špičku, neboť neužíval tehdy běžné chlazení hlavně vodou, nýbrž později obvyklé chlazení vzduchem. Pálil s kadencí až 600 ran za minutu a byl dosti odolný a spolehlivý, což ostatně vysvětluje, proč si jej francouzská armáda nechala až do roku 1940 a proč dobře sloužil rovněž „vladařům“.

Hotchkiss Mle 1914
Ráže munice: 8×50 mm
Zásobování: pás na 250 ran
Délka zbraně: 1,31 m
Délka hlavně: 0,78 m
Hmotnost zbraně: 25,3 kg
Hmotnost trojnožky: 26,7 kg
Úsťová rychlost: 724 m/s
Max. kadence: 600 ran/min.
Efektivní dostřel: 2400 m

Publikace: Extra Válka – Vojska 5/2019: Vládní vojsko

