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Na první pohled obyčejná puška 1898.
Na pažbě je vybrání pro ohnutou kliku závěru,
ale zbraň má (nesčíslovaný) závěr s rovnou klikou.

Gewehr 98

Čas od času se stane, že život přinese člověku do cesty něco, co se zdá
nepravděpodobné, a přece je to skutečnost. Tento jev se nemusí týkat pouze životních
událostí či zkušeností, aplikovatelný je na všechno možné – například i na předměty,
s nimiž člověk přichází do styku. Výborným příkladem z této kategorie je i zbraň
ze sbírek Tribečského muzea v Topoľčanech, kterou zde představuji.

PŘI

pohledu na obrázky jistě
mnozí čtenáři správně určí,
že jde o pušku Gewehr 98,
používanou (především) v německé armádě. Jenomže tohle není jen tak obyčejný exemplář.
V závěru 19. století byla hlavní pěchotní
zbraň německé armády puška Gewehr 88
ráže 7,92 mm, která vznikla jako reakce
na zavedení pušky Lebel model 1886
v armádě Francie. Puška Lebel byla
vyspělá konstrukce používající náboje
malé ráže (8 mm) plněné bezdýmným
prachem, ale, řekněme si to upřímně,
trubicová nábojová schránka pod hlavní
nebyla už tehdy nejšťastnější řešení.
Gewehr 88 však, na rozdíl od pušky Lebel, vydržela jako primární zbraň
německé armády pouze krátkou dobu.
Vývoj německých opakovaček neustále
postupoval mimo jiné i díky zahraničním
zakázkám pro firmu Mauser, až přišla
puška Gewehr 98. Tyto pušky používaly
velmi účinný a spolehlivý závěrový systém, který se v různých obměnách používá dodnes. Konstruktér Paul Mauser si ho
nechal patentovat už 9. září 1895. Pušky
vybavené novým Mauserovým závěrem
byly zavedeny do výzbroje v roce 1898
(odtud označení Gewehr 98) a o tři roky
později byly otestovány v boji.
První dodávky zbraní byly odeslány do
Číny, kde probíhal konflikt známý jako
boxerské povstání (1898–1901). Šlo o povstání namířené proti šíření zahraničního
vlivu v Číně. Nové mauserovky si zde získaly dobré jméno a v roce 1904 dostala
továrna Waffenfabrik Mauser zakázku
na 290 000 pušek a továrna Deutsche

Pažba má stejné výrobní číslo
jako pouzdro závěru a hlaveň

Waffen- und Munitionsfabriken (DWM)
měla vyrobit 210 000 kusů. Zbraně se
však vyráběly i v jiných továrnách, jejich
počet ve výzbroji rostl a v době vypuknutí
první světové války měla německá císařská armáda k dispozici víc než 2 270 000
kusů různých verzí. Výroba samozřejmě
pokračovala během války. Během ní se
mělo údajně vyrobit přibližně dalších
7 000 000 pušek.
Určitě je na místě uvést pár slov o střelivu, které tyto pušky používaly. Původně to byly stejné náboje jako pro
starší pušky Gewehr 88. Toto střelivo
se označovalo jako M/88. Střela měla
zaoblené tupé čelo a 57 mm dlouhá
lahvová a bezokrajová nábojnice se
středovým zápalem byla plněna bezdýmným prachem. Vývoj postupoval
dál a v roce 1904 začala masová výroba
nového typu střeliva 7,92 mm Mauser,
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