ím v st
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Znovuzrozený Gewehr 98
V roce 1895 německá Gewehrprüfungskommission (pušková zkušební komise – GPK)
ve zbrojovce Mauser v Oberndorfu nad Neckarem objednala ke zkouškám 2000
pušek na náboj ráže 7,92 mm Mauser plněný bezdýmným prachem. Dva roky trvající
zkoušení dalo vzniknout nové pušce zavedené 5. dubna 1898 jako Gewehr 98 ráže
7,92 mm Mauser (8x57J).

K

romě oberndorfské firmy pušku
98 vyráběly až do konce první
světové války také státní zbrojovky ve Spandau, anzigu (dnešní polský
da sk), rfurtu a Ambergu, závody
eutsche affen und Munitionsfabriken (
M) s centrálou v Berlíně, firmy
J. P. Sauer und Sohn, C. . Haenel
a V. Chr. Schilling v Suhlu (tyto tři firmy tvořily tzv. Suhler Konsortium), af
fenwerke berspree Kornbusch
Co.
a v neposlední řadě Simson Co v Suhlu.
Konstrukce opakovačky 98 se ukázala jako velmi kvalitní, spolehlivá a udržela
se ve výrobě a výzbroji různých armád
světa velmi dlouho. a nacistického režimu se od roku 1935 vyráběla karabina
K98k, se zahnutou klikou, která Mauserovu konstrukci roznesla doslova po celém
světě. Velmi podobnou pušku zavedla
mezi světovými válkami také československá armáda. Naše puška vz. 24 z brněnské brojovky se dodnes považuje za
jednu z nejzdařilejších modifikací 98.
ávěrový mechanismus 98 je dosud
etalonem u loveckých kulovnic. Stále se
vyrábí a v detailech i vyvíjí.
Mít raději originální sbírkový kus, z něhož je škoda střílet, nebo kousek klidně
třeba s obnoveným povrchem, ale s možností dosyta střílet a zkoušet, co taková
stará zbra umí? V tomto případě jsem
se vydal trochu odlišnou cestou, cestou
stavby zbraně na základě původního
pouzdra závěru a částečně původního
závěru. Přes známého puškaře jsem
sehnal originální, i když povrchově korozí
napadené pouzdro a závěr se zničenou
hlavní a torzem pažby. Všechno ostatní
jsem musel postupně shánět na aukcích
a burzách. Nejtěžší bylo sehnat dlouhou
pažbu a příslušné hledí Lange (zajímavé
hledí 98 zvané Lange Visier, pocházející
z návrhu člena puškové zkušební komise
podplukovníka Langeho).
Nakonec se všechno podařilo opatřit,
tedy kromě dřevěného nadpažbí, jež
vyrobil puškař. Hlave je nová, z nabídky
společnosti Lothar
alther, vyrábějící
mezi mnoha jinými také hlavně přesně
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Replika či spíš přestavba pušky G98 s hledím Lange

pro tento model. Pažba je z civilní pušky, schránka a spouš ový mechanismus
z naší pušky vz. 24 a z pušky K98k, zbytek
dílů pochází většinou z různých vraků.
Vznikla tak zbra s novou perfektní
hlavní (by v jiné, modernější ráži 7,92 mm
Mauser S, 8x57JS), dobře nastavenou
závěrovou vůlí a docela slušným vzhledem, až na zmíněnou povrchovou korozi
pouzdra závěru vyrobeného ve pandavě
v roce 1916. Je zde použita muška číslo 6,
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nastřelení zbraně tak zcela neodpovídá
stupnici na hledí, ale s tím se dá žít. bra
samozřejmě navštívila zkušebnu a po
registraci hurá na střelnici, kde okamžitě
začala budit pozornost – za prvé délkou
hlavně a za druhé asi hledím Lange, jež
se běžně mimo muzea už nevidí, protože
mnoho zbraní bylo v pozdějších letech
transformováno na novější typ hledí.
ačal jsem pro takto postavenou pušku hledat správné náboje. Většina mo-

