Sběratelské zbraně
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Unikát jménem G 40k
(s malým otazníkem)

ního kusu nechybějí jisté pochyby, zda se
skutečně jedná o originál…

Třebaže se veletrh IWA odehrává především ve znamení zbrusu nových produktů, v malé, leč obvykle zajímavé míře si zde na své přijdou i milovníci historických
zbraní. Největší zásluhu na tom má mnichovská aukční
síň Hermann Historica, která v Norimberku tradičně
představuje největší trháky svých nadcházejících aukcí.
Letos před jejími prosklenými vitrínami dostávali slabost
v kolenou zejména pokročilí sběratelé pušek K 98k.
Do jedné z květnových aukcí byla totiž zařazena vskutku raritní záležitost – zkrácený vývojový model G 40k.

Puška kratší než karabina
Projekt Gewehr 40 kurz byl oficiálně
spuštěn 12. dubna 1940, kdy oddělení pěchotních zbraní zbrojního úřadu (Waffenamt Prüfwesen 2, WaPrüf 2) pověřilo
firmu Mauser v Oberndorfu vývojem
nové karabiny s délkou hlavně 490 mm.
Poněkud matoucí se může jevit používaná terminologie – zkracovat se měla
stávající základní zbraň jednotlivce německého wehrmachtu Karabiner 98
kurz, výsledek se měl nazývat Gewehr
40 kurz. Na místě je připomenout, že
proslulé káčko bylo sice vybaveno boč-

Zkrácené káčko – puška G 40k se od typu K 98k
liší v prvé řadě hlavní dlouhou 490 mm
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udování reprezentativní kolekce
pušek Karabiner 98 kurz je vzhledem k velkému počtu výrobců
a mnoha výrobním variantám náročný úkol, který člověka zabaví na hezky
dlouhou dobu. Záleží, jaký konkrétní cíl
si sběratel určí a jak přísný je v důrazu
na autentičnost a kvalitu dochovaných
exemplářů. V každém případě se ale
nejedná o nedosažitelnou metu.
Pak je tu ovšem vyšší level – vývojové
a pokusné varianty. V případě pušek
K 98k jde především o kusy s plastovou
pažbou, sklopné či rozložitelné verze pro
výsadkové jednotky a v neposlední řadě
zkrácené pušky vzniklé v rámci projektu
Gewehr 40 kurz. O všech těchto zbraních
se ví z odborné literatury (i když informace jsou povětšinou kusé) a většina z těch,
které se dochovaly do dnešní doby, tvoří
součást některé ze světových státních
sbírek. Na volném sběratelském trhu se
takovéto prototypy vyskytují zcela výjimečně a jejich cena se v důsledku toho
šplhá do impozantních výšek.
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Aktuálně se to týká právě jedné z pušek G 40k, u níž se aukční síň Hermann
Historica rozhodla začít na 12 000 eurech.
V době, kdy vyjde toto číslo, už budete
vědět, zda a nakolik se tuto částku podařilo překonat. A přitom u tohoto konkrét-

ním řemenem a dolů ohnutou klikou
závěru, tedy prvky obvyklými u dlouhých palných zbraní pro jezdectvo, ale
jinak svými parametry nebylo zrovna
kompaktní. Přízvisko kurz vyjadřovalo
především to, že model K 98k byl krátký

Krycí značka firmy Mauser s posledním dvojčíslím roku 1941 na horní ploše pouzdra závěru
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