Lehké kulomety:
Evoluce palebné podpory družstva

Už více než sto let platí, že nepostradatelnou součástí výzbroje pěšáků jsou kulomety. Na počátku šlo o značně neohrabané těžké zbraně, které sloužily spíše v obraně, ovšem záhy vznikly i flexibilnější lehké a univerzální kulomety.

Pokud se dnes hovoří o „lehkých“ a „těžkých“ kulometech, je třeba si uvědomit, že se nejedná o doslovný popis hmotnosti, nýbrž o způsob montáže a nasazení. Proto platí, že těžký kulomet bývá zpravidla umístěný na trojnožce, kdežto kulomet lehký je opatřen jen dvojnožkou, někdy je dokonce vhodný i pro střelbu „z ruky“, resp. ve stoje. Už od éry mezi světovými válkami se ale užívají i tzv. univerzální kulomety, které mohou zastat obě role, resp. dají se umístit jak na trojnožku, tak na dvojnožku. Univerzální kulomety nejčastěji střílejí municí ráže 7,62 mm, ale mezi těmi vysloveně lehkými se běžně objevují i zbraně menších kalibrů (5,56 nebo 5,45 mm) a v poslední době vznikají kulomety na nové typy munice. To koneckonců dokazuje, že vojáci se této účinné kategorie zbraní rozhodně nechtějí vzdávat.

1914: Lehký kulomet nastupuje
Standardní britský kulomet Maxim byl kvůli trojnožce a chlazení vodou zkrátka moc těžký na použití pro útok, ale už od roku 1911 existoval také lehký kulomet Lewis. Díky vzduchovému chlazení měl poloviční váhu a užíval typický kulatý zásobník. Vynalezl jej americký důstojník Samuel McClean, ale největší slávy dosáhl v britské armádě.

1934: Přezbrojení Wehrmachtu
Mezi nejvýznamnější typy kulometů v historii náleží MG 34 od firmy Rheinmetall-Borsig, jež jej vyrobila pro vojáky Třetí říše. Zpravidla se pokládá za první univerzální kulomet v historii, který dokázal zastat role těžkého i lehkého kulometu. Užíval náboje ráže 7,92 mm Mauser, jež pálil rychlostí až 1000 ran za minutu. Wehrmacht postavil své pěší družstva takříkajíc „okolo“ této zbraně a způsobil tak revoluci v taktice pěchoty.

1938: Čs. kořeny britské legendy
Na světovou špičku v oboru lehkých kulometů nesporně patřil vz. 26 ze Zbrojovky Brno. Jeho kvality dokazuje skutečnost, že vzbudil i zájem britské armády, a tak Velká Británie zakoupila licenci na modifikovanou verzi kalibru .303 British. V roce 1938 byl tedy zařazen do výzbroje legendární Bren (Brno-Enfield). Po druhé světové válce byl převrtán na munici 7,62×51 mm a díky tomu vydržel u britských záloh až do 90. let.

1942: Obávaná „Hitlerova pila“
Málo německých zbraní vzbuzovalo takové obavy jako univerzální kulomet MG 42, který měl tehdy šokující kadenci až 1500 ran za minutu, jež mu získala přezdívku „Hitlerova pila“. Byla to konstrukce tak podařená, že po válce zavedla řada zemí do výzbroje kulomet MG3, který se od MG 42 liší v podstatě jen střelivem 7,62×51 mm.

1959: Nový kulomet pro ČSLA
V oboru lehkých kulometů se opět uplatnilo také Československo, které sice přijalo sovětskou munici 7,62×54 mm, ale vytvořilo pro ni zbraň zcela domácí konstrukce. Univerzální kulomet vz. 59 se vyráběl ve Vsetíně ve dvou variantách, a to jako lehký vz. 59L a těžký vz. 59T. Jeho maximální kadence činí až 800 ran za minutu.

1961: Trochu větší Kalašnikov
Jako nástupce starých kulometů konstruktérů Děgtarjova a Gorjunova byl do sovětské armády počátkem 60. let zaveden PK (Pulemjot Kalašnikova). Jak naznačuje název, jedná se o derivát slavného „automatu“, ale mechanismus je vlastně obrácený, protože plynová trubice se nalézá pod hlavní. Vzniklo mnoho verzí tohoto univerzálního kulometu, z nichž nejnovější se nazývá PKP Pečeněg a slouží především u ruských elitních sil.

1974: Kulomet na střední munici
Mezi velmi rozšířené univerzální kulomety zemí NATO patřil 7,62mm MAG belgické značky FN, která se začátkem 70. let rozhodla pro radikální krok, když tuto konstrukci uzpůsobila pro nový „střední“ náboj 5,56×45 mm. Výsledná zbraň Minimi s kadencí až 1000 ran za minutu si pak připsala obrovské úspěchy, v USA se používá jako standardní lehký kulomet pod jménem M249 SAW (Squad Automatic Weapon) a vlastní ji i AČR.

1982: Nové typy z dalších zemí
Cestou, kterou ukázal typ Minimi, se vydaly další státy. Vznikla tudíž řada lehkých kulometů, jež jsou vlastně zvětšenými verzemi pušek ráže 5,56 či 5,45 mm, byť pro tyto náboje vznikly i naprosto nové zbraně. Mezi nejpovedenější náleží lehký singapurský Ultimax 100, jehož malé rozměry z něj dělají ideální volbu pro asijské armády.

2014: Pokusy s novými kalibry
V posledních dvou dekádách se příliš mnoho nových konstrukcí lehkých kulometů neobjevuje a zdá se, že armády a zbrojovky sázejí spíše na varianty pušek či na modernizaci osvědčených vzorů. Probíhá však mnoho experimentů s novou municí, jako jsou náboje ráží 8,58 mm (.338 Lapua Magnum) či 6,8 mm SPC; např. firma MGA (Machine Gun Armory) vyrábí modifikaci kulometu M249 SAW právě pro střelivo ráže 6,8 mm.
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