Děgťarjov DP:
Kulomet, který vydržel všechno

Mezi tradiční a charakteristické vlastnosti sovětských, resp. ruských zbraní patří vysoká spolehlivost a odolnost v těch nejhorších podmínkách. Platilo to pochopitelně i pro ruské kulomety z období Velké vlastenecké války.

Sovětského vojáka si zpravidla patrně představujeme, jak třímá Špaginův samopal s typickým bubnovým zásobníkem, popřípadě opakovačku Mosin. Nemělo by se ovšem zapomínat ani na povedené sovětské kulomety, v prvé řadě zbraň DP konstruktéra Děgťarjova, kterou lze již na první pohled rozeznat podle zvláštního kruhového zásobníku, jenž je umístěný vodorovně nad tělem zbraně. Děgťarjovův „pulemjot“ se projevil jako vysoce odolný a spolehlivý nástroj pro palebnou podporu sovětských pěšáků v obraně i v útoku a pořád se s ním můžeme ve výzbroji některých zemí setkat. Své kvality ale prokázal nejen jako pěchotní zbraň, jelikož na jeho bázi byla zhotovena také kulometná výzbroj tanků a letadel.

Kulomet zvaný „gramofon“
Na počátku své existence spoléhala Rudá armáda hlavně na výzbroj z období carského Ruska, popř. zahraniční zbraně a jejich domácí (více či méně upravené) kopie. Postupně však začalo i budování zbrojního průmyslu a rodily se zbraně ryze sovětského původu, zkonstruované už na objednávku Rudé armády. První pěchotní palnou zbraní, která v SSSR vznikla a byla zařazena do služby, byl lehký kulomet, který měl zajistit větší palebnou sílu než běžné ruční zbraně, ale současně měl být mnohem lehčí než velké kulomety na trojnožkách (jako známý Maxim), aby jej mohl snadno přenášet jediný voják. Do konstrukce se pustil Vasilij Aleksejevič Děgťarjov, důstojník Rudé armády, jenž působil v inženýrsko-dělostřelecké službě. Práce na mechanismu nové zbraně zahájil v roce 1924 a o tři roky později došlo k jejímu zavedení do výzbroje Rudé armády pod označením „pulemjot Děgťarjova, pěchotnyj“, zkráceně DP. Podle roku zavedení se někdy užíval také název „pěchotnyj pulemjot obrazca 1927 goda“, popřípadě také DP-27 či DP-28 (protože větší počty kulometů dorazily až v roce 1928), ačkoli poslední zmíněná jména podle všeho nebyla oficiální. Výrobní index kulometu zněl 56-R-321. Ale bez ohledu na to se záhy stal známým pod přezdívkou, kterou mu dali vojáci Rudé armády, a to „proigryvatěl“, tj. „přehrávač“, což bylo v té době obvyklé slovo pro gramofon. Při pohledu na kulomet se nelze příliš divit, protože jeho charakteristický zásobník kruhového tvaru, „položený“ ve vodorovné poloze na těle zbraně a při palbě se otáčející, opravdu více než co jiného připomínal přehrávač gramodesek. Kulomet byl zkonstruován pro tehdy běžnou puškovou munici ráže 7,62×54 mm s okrajovou nábojnicí a Děgťarjov se pro nezvyklé řešení zásobníku rozhodl především proto, aby zaručil spolehlivou funkci kulometu a současně nabídnul větší kapacitu munice, než jakou disponovaly tehdy standardní řadové zásobníky. Do bubnového zásobníku DP se vešlo 47 ran, zatímco do řadových zpravidla mezi 20 a 30 náboji.

Spolehlivý a jednoduchý
K pohonu mechanismu využíval kulomet DP odběr prachových plynů z hlavně, což zajišťoval plynový kanálek pod hlavní. V něm se nacházel píst, jenž byl spojen se závěrem a ovládal dvě klapky, umístěné po stranách závěru a starající se o jeho odemykání a zamykání. Stejně jako u většiny kulometů a samopalů bylo rovněž u kulometu DP použito střelby z otevřeného závěru. Hlaveň se dala při déle trvající palbě celkem snadno vyměnit, ale v praxi se to dělalo poměrně vzácně, protože kvůli relativně nízké kadenci se hlaveň tolik nepřehřívala, nehledě k tomu, že pověstná ruská zima riziko přehřívání ještě snižovala. Pokud měl kulomet DP nějaký skutečně vážný konstrukční nedostatek, tak to bylo nezvyklé umístění vratné pružiny pod hlavní, neboť při delší palbě docházelo k přílišnému zahřívání pružiny, jejíž vlastnosti se pak měnily, což se potom odráželo v chování celého funkčního mechanismu. Některé stížnosti vojáků směřovaly také na údajně poměrně křehkou dvounožku zbraně. Jinak však pěchotní kulomet DP prokázal pozoruhodnou spolehlivost a odolnost, dokázal dobře čelit extrémním terénním i klimatickým podmínkám a stále si zachovával funkčnost. Při jednom z testů byl zahrabán do písku a bláta a po vyhrabání bez problémů vystřílel zhruba 500 ran. Další velkou výhodou byla jednoduchost kulometu, který sestával jenom z asi osmdesáti součástek. Kruhový zásobník se ovšem ukázal jako dost kontroverzní prvek, jelikož sice nabízel působivou kapacitu munice, ale na rozdíl od zbytku zbraně nebyl tak odolný. Vystřílený zásobník se sice dal vyměňovat lehce a rychle, ale plnění prázdného zásobníku už tak jednoduché nebylo, především ne v bojových podmínkách. Přesto si však kulomet DP vydobyl velkou popularitu a vojáci Rudé armády jej používali rádi. A nejen oni, protože značné počty kořistních kusů zavedly do výzbroje i znepřátelené armády, především německá, kde DP sloužil pod označením 7,62mm leichte Maschinengewehr 120(r), a dále finská. Finové získali mnoho sovětských kulometů během „zimní války“ a dle výsledků testů byl DP vyhodnocen jako lepší než finský Lahti-Saloranta M/26, takže nakonec používala finská armáda více kulometů sovětských než domácích.

Varianty a modernizace
Od roku 1943 se vyráběla a dodávala modernizovaná varianta DP, označená DPM. Na pohled ji lze rozpoznat podle pistolové rukojeti, kterou původní verze neměla, ale ve skutečnosti bylo provedeno větší množství změn. Nejvýznamnější byl přesun vratné pružiny do zadní části těla pouzdra závěru (což odstranilo výše zmíněný problém se zahříváním pružiny), kromě toho byl mírně přepracován spoušťový mechanismus a kulomet dostal odolnější a jinak přimontovanou dvounožku. Podařená konstrukce kulometu DP se také stala základem dalších zbraní, jež měly jiné poslání. Bezpochyby nejdůležitější z nich byl kulomet DT, který byl vyroben pro obrněná vozidla. Místo původní dřevěné pažby měl menší celokovovou opěrku a kvůli jinému způsobu uložení munice pojal zásobník celkem 63 nábojů. Kulomet DT a jeho modernizovaná varianta DTM se objevily v několika typech sovětských tanků, na prvním místě ve slavném T-34. Dále vznikla letecká verze kulometu, která nesla označení DA a byla namontována mj. v úspěšném univerzálním dvouplošníku Po-2. Naopak spíše nepodařená byla úprava DP na těžký kulomet, resp. zbraň na trojnožce. Tato verze jménem DS sice do výzbroje vstoupila, ale neosvědčila se a Sověti pak dokonce raději znovu rozběhli výrobu starých Maximů, dokud nebyly k dispozici kvalitnější těžké kulomety konstruktéra Gorjunova. Do konce II. světové války bylo vyrobeno bezmála 800 000 kulometů DP a DPM. Roku 1946 se kulomet dočkal druhé modernizace, jež dala vznik zbrani jménem RP-46 (rotnyj pulemjot). Její mechanismus se nezměnil, ale dostala těžší hlaveň a zásobování probíhalo z kovového pásu na 250 nábojů (byť staré zásobníky bylo stále možno použít). Stejný mechanismus používal i lehký kulomet RPD, jenž byl však stavěn na menší střelivo ráže 7,62×39 mm. Kulomety DP a následné úpravy se pochopitelně rozsáhle exportovaly, byly vyráběny i v zahraničí (přinejmenším v Číně a KLDR) a dosud se používají v řadě států Asie a Afriky. V poslední době bylo zaznamenáno mj. jejich použití v konfliktech v Libyi a Sýrii; to dokládá, že vydařený Děgťarjovův pěchotní kulomet stále úspěšně vzdoruje nejen extrémním podmínkám, ale také zubu času.
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Parametry kulometu DP
Munice: 7,62×54R mm
Zásobník: 47 nábojů
Délka zbraně: 1266 mm
Délka hlavně: 604 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 8,4 kg
Hmotnost nabité zbraně: 11,3 kg
Úsťová rychlost střely: 840 m/s
Max. kadence: 600 ran/min.
Efektivní dostřel: 800 m
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