Duel: BREN vs. Typ 96:
Potomci brněnského kulometu v asijských džunglích

Britský BREN nepochybně pořád patří mezi nejslavnější kulomety všech dob. Stejně tak je známý fakt, že jde vlastně o derivát československého vzoru. Podstatně méně se ovšem ví, že prvky pocházející ze Zbrojovky Brno využíval také japonský kulomet Typ 96, jenž změřil síly s typem BREN na jihoasijském válčišti.

První světová válka přivedla na scénu kulomet zejména coby těžkou obrannou zbraň, jež měla rozhodující podíl na masakrech vojáků během dlouhého „zákopového patu“. Postupně se však objevily i první lehké kulomety, uzpůsobené k přenášení jediným vojákem a konstruované pro palebnou podporu útoků. Tyto zbraně posléze prodělaly velký rozmach v údobí mezi válkami, kdy se etablovala i kategorie kulometů univerzálních, které se daly používat jako těžké (čili na trojnožce) i lehké (tedy snadno přenosné a s dvojnožkou). Mezi vůbec nejlepší typy jistě patřil LK vz. 26 ze Zbrojovky Brno, jehož modifikace se potom stala legendou v britských službách pod názvem BREN. Řešení československého původu zapůsobila i na Japonce, kteří díky nim ze své zbraně Typ 11 vyvinuli kulomet Typ 96.

Přestavba ZB-26 na britskou munici
Mluví-li se o československých konstruktérech automatických zbraní, téměř vždy padá jméno Václav Holek. Původně pracoval ve Zbrojovce Praga, ale potom přešel do Brna, kde se v roce 1926 rozhodujícím způsobem podílel na konstrukci 7,92mm kulometu ZB-26, který čs. vojáci zavedli do výzbroje jako lehký kulomet (LK) vz. 26. Celkem bylo vyrobeno asi 120 000 kusů, z nichž zhruba dvě třetiny mířily do zahraničí. Zbraň vzbudila zájem i ve Velké Británii, která tehdy hledala náhradu za již zastaralé kulomety Lewis. V náročných srovnávacích zkouškách, jež začaly v roce 1930, se jako zdaleka nejlepší typ ukázal právě československý ZB-26, resp. jeho modifikovaná verze s označením ZB-27. Britové vyslovili jen jednu zásadní připomínku, jež se koneckonců dala očekávat; československý kulomet používal munici ráže 7,92×57 mm, v podstatě odpovídající německému vzoru Mauser, kdežto pro armády Britského impéria bylo požadováno střelivo typu .303 British, tedy 7,7×56 mm (ačkoli bylo paradoxně technologicky méně vyspělé než československá, resp. původně německá munice). Kromě konverze na jinou munici prodělal kulomet i jiné změny, týkající se např. umístění zaměřovače nebo montáže na podstavec. Zůstal zachován základní funkční princip, založený na odebírání prachových plynů z hlavně, jejichž tlak na píst a nosič závorníku přivodil vykývnutí závorníku, čímž byl otevřen závěr. Václav Holek ale oproti ZB-26 posunul plynový kanálek vzad, aby byly charakteristiky mechanismu adekvátní jiným vlastnostem britské munice. Výsledkem všech těchto úprav byla zbraň s čs. továrním označením ZGB-33, jež se potom začala vyrábět v britském Enfieldu pod označením BREN (zkratka z Brno-Enfield). První sériové kulomety BREN Mk 1 sjely z linky v roce 1937 a do léta 1940 vzniklo zhruba 30 000 kusů. Porážka britských vojsk na kontinentu a ztráta obrovského množství zbraní ve prospěch Němců, kteří pak BREN užívali pod názvem „leichte MG 138(e)“, si však logicky vynutila změny.

Varianty a doplňky kulometu BREN
V zájmu zrychlení a zlevnění výroby byl tedy BREN značně zjednodušen. Mj. pozbyl vyspělé bubnové hledí a podpěru pažby a zjednodušila se také dvojnožka, jež nyní měla pevnou délku. Zůstal zachován typický zakřivený zásobník na 20 ran, který se zasouval shora. V této podobě byl kulomet s označením BREN Mk 2 vyráběn nejen ve Velké Británii, ale rovněž v Austrálii, Kanadě a Indii. Jen v továrně RSAF v Enfieldu vzniklo celkem asi 220 000 kusů, v nichž jsou započteny i další dvě varianty zvané Mk 3 a Mk 4. Vyznačovaly se kratší hlavní a odlehčenou konstrukcí, první z nich vznikla na bázi verze Mk 1 a druhá na základě provedení Mk 2 a byly určeny zejména pro nasazení na asijském válčišti (aby dlouhá hlaveň nepůsobila potíže během operací v džungli) a pro výsadkové síly. Kulomety BREN se každopádně objevovaly na všech bojištích, kde zasahovaly do boje armády Britského impéria, a všude si získaly skvělou pověst jako účinné, jednoduché a spolehlivé zbraně. Nejběžnější byla samozřejmě ona forma lehkého kulometu s dvojnožkou, který přenášeli pěšáci. Velmi častá byla i montáž na lehkém pásovém obrněném transportéru Universal Carrier, jenž s kulometem BREN splynul natolik, že se často označuje i jako Bren Carrier. Známá je rovněž instalace kulometu na lehké terénní automobily britských speciálních jednotek v pouštích severní Afriky. BREN se uplatňoval také jako zbraň protiletadlová, k čemuž byly vyvinuty velmi komplikované lafety Motley a Gallow a bubnový zásobník na 100 nábojů, jenž se ovšem v praxi užíval poměrně málo. Je příznačné, že všechny tyto doplňky byly ze služby po válce vyřazeny, kdežto samotný kulomet pokračoval. Dokonce i konzervativní Britové se potom nechali přesvědčit ke změně ráže, BREN byl konvertován na střelivo 7,62×51 mm NATO a pod názvem L4 zůstal v britských službách do roku 2006. Řada států třetího světa ale běžně používá tuto zbraň dodnes.

Japonská verze francouzské zbraně
Také na japonskou armádu silně zapůsobily účinky kulometů v první světové válce, a proto se krátce po ní rozhodla zařadit do výzbroje lehký, resp. univerzální kulomet. Při jeho konstrukci vyšla z těžkého kulometu Typ 3, vlastně licenční verze francouzského kulometu Hotchkiss vz. 1914, jež místo francouzského střeliva ráže 8 mm používala japonské puškové střelivo kalibru 6,5 mm, běžně označované též jako Arisaka (podle stejnojmenné opakovací pušky, pro kterou původně vzniklo). Známý japonský zbrojní konstruktér Kijiro Nambu se seznámil i s pozdější variantou francouzské zbraně, totiž lehkým kulometem vz. 1922, což ho následně inspirovalo, aby vyvinul první masově vyráběný lehký kulomet japonské armády, jenž pak dostal označení Typ 11. Využíval soustavu odběru prachových plynů z hlavně, jejichž energie poháněla svisle se pohybující klín, jenž se staral o uzamykání závěru. Od francouzského kulometu byl převzat též plášť hlavně s nápadným žebrováním. Originálním japonským vkladem byl držák bodáku, u kulometu prvek opravdu velmi nezvyklý, a unikátní systém nabíjení. Do kulometu se zprava vkládal zásobník, jenž pojal šest pětiranných nabíjecích pásků z opakovací pušky Typ 38 (tzn. celkem 30 ran) a pomocí těchto pásků se dal nabíjet i během střelby. Na první pohled to určitě vypadalo dobře, naneštěstí nadělal tento systém víc škody než užitku, jelikož byl nespolehlivý a poměrně často se zasekával, otevřeným zásobníkem se do zbraně snadno dostávaly nečistoty a nesymetrická konstrukce způsobovala nestabilitu při střelbě i při přenášení. Aby toho nebylo málo, potíže způsobovaly i puškové náboje, a tak bylo třeba vyvinout verzi s nižším výkonem, navíc se munice musela olejovat, což ještě zvyšovalo riziko závad či znečištění. Již při prvním nasazení v Číně tak vyšly najevo nedostatky Typu 11, avšak Japonci se tam zároveň seznámili s jiným typem kulometu, který je silně inspiroval.

Kopírování československých řešení
Šlo právě o československý ZB-26, který čínská armáda zakoupila v počtu kolem 30 000 kusů a který japonské zbraně nepochybně převyšoval. Japonci pak podrobili československé zbraně intenzivním testům a převzali z nich řadu prvků, jejichž zkombinováním s konstrukcí Typu 11 vznikl v roce 1936 nový kulomet Typ 96. Již na pohled bylo evidentní, že spojuje francouzská a československá řešení. Mechanismus využíval variantu systému odebírání plynů a uzamčení závěru vykývnutím závorníku, od ZB-26 byl převzat i způsob upevnění hlavně, bubnové hledí pro nepřímou palbu a zejména vkládání zásobníků shora. Jednalo se o zakřivené zásobníky na 30 ran, které byly podstatně spolehlivější. Zůstal však zachován úsťový ozub pro bajonet, jenž v praxi nebyl příliš užitečný, stejně tak zmíněné hledí se používalo zřídka, jelikož většina bojů se na asijském válčišti vedla na poměrně krátké vzdálenosti. Konstruktér Kijiro Nambu ovšem nevyřešil problém, jenž hodně trápil už kulomet Typ 11, a to netěsnost mezi závěrem a hlavní, jež leckdy způsobovala zasekávání prázdných nábojnic v komoře. Přestože Typ 96 na tom byl se spolehlivostí daleko lépe než jeho předchůdce, potřeba olejovat 6,5mm náboje byla trvalým zdrojem potíží. Kulomet byl navíc výrobně poměrně pracný, a tak navzdory předpokladům, že ve službě úplně nahradí starší Typ 11, japonské zbrojovky nikdy nedokázaly vyrobit množství k tomu potřebné. Výrobní linky v Kokuře, Nagoji a Mukdenu zhotovily asi 41 000 exemplářů, což prostě nestačilo, a proto oba typy kulometů zůstaly ve službě do konce války. Kromě nich se hojně používal i kulomet Typ 99, který měl takřka stejnou konstrukci jako Typ 96, byl však určen pro nové střelivo ráže 7,7 mm, vytvořené pro pušku Typ 38. Kulomet byl značně přesný a střelivo bylo účinné, až do konce bojů však platilo, že japonská armáda nikdy nedisponovala takovým počtem kulometů, jaký potřebovala, neboť produkční kapacita japonských zbrojovek se nemohla rovnat možnostem USA a Britského impéria.
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Parametry kulometu BREN Mk 2
Munice: 7,7×56 mm (.303 British)
Kapacita zásobníku: 20 nábojů
Délka hlavně: 635 mm
Celková délka: 1156 mm
Hmotnost: 10,03 kg
Úsťová rychlost: 744 m/min.
Max. kadence: 500 ran/min.

Parametry kulometu Typ 96
Munice: 6,5×50 mm (Arisaka)
Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Délka hlavně: 552 mm
Celková délka: 1054 mm
Hmotnost: 9,07 kg
Úsťová rychlost: 730 m/min.
Max. kadence: 550 ran/min.

Měření sil
Oba porovnávané kulomety vznikly především pod vlivem zkušeností ze závěru první světové války, kdy se kulomet ukázal nejen jako efektivní obranná zbraň, ale i jako útočný prostředek. Od nové generace univerzálních kulometů se tedy požadovala výrazně menší hmotnost, aby je mohl přenášet a používat jediný pěšák. Armády samozřejmě chtěly také vysokou spolehlivost, jednoduchost a vysokou kadenci. Dá se konstatovat, že těmto požadavkům optimálně vyhověl československý lehký kulomet ZB-26, jehož charakteristiky poté převzal i britský BREN. Ten se projevil jako mimořádně flexibilní a účinná zbraň, která se dala snadno používat nejen jako klasický lehký kulomet pro pěchotu, ale také jako výzbroj vozidel a jako protiletadlová zbraň. Za snad jedinou nevýhodu lze považovat to, na čem Britové paradoxně trvali, ačkoliv původní československý vzor byl v tomto směru kvalitnější, a sice použití střeliva .303 British, o němž se zkrátka vědělo, že za světovou špičkou zaostává co do přesnosti a průbojnosti. Na asijském válčišti ovšem kulomety BREN čelily japonským kulometům Typ 11 a Typ 96, jejichž náboje ráže 6,5 mm měly ještě nižší výkony, a tak se britské kulomety ocitaly v nadřazené pozici, což byla situace odlišná od bojů v Evropě, kde byly německé kulomety zpravidla hodnoceny výše. Účinnost japonských kulometů dále zhoršovala nízká spolehlivost, působená nutností olejovat střelivo a také celkově menší kvalitou výroby japonských zbrojovek. Kulomet Typ 96 se mohl pochlubit řadou technicky zajímavých prvků, např. bubnovým hledím, ale to byly právě prvky toho druhu, jaké Britové při vývoji kulometu BREN naopak odstraňovali, aby zlevnili výrobu. Díky své jednoduchosti, spolehlivosti a flexibilitě proto v našem souboji kulometů v asijských džunglích jasně vítězí československo-britský BREN.
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