Duel: Lewis Gun vs. MG 08/15:
Lehké kulomety jdou do útoku

Kulomety první světové války bývají vnímány zejména jako obranné zbraně, ale nemělo by se zapomínat na jejich ofenzivní uplatnění. Již od samého počátku války byly užívány pokrokové lehké kulomety systému Lewis, na které Německo zareagovalo vývojem nové, výrazně odlehčené varianty své zbraně MG 08.

Pěšáci s puškami se zvedají ze zákopů a běží k liniím protivníka, ale ten rychle zahajuje palbu ze svých těžkých kulometů, jejichž dávky masakrují útočící pěšáky. Tak nějaká vypadá běžný obraz bojů za „Velké války“ a víceméně odpovídá skutečnosti na počátku konfliktu, jenže pak začala do bojů stále výrazněji promlouvat i nová kategorie zbraní. Armády totiž vedle těžkých kulometů zařazovaly též snadno přenosné lehké kulomety, které zajišťovaly zejména podporu útoku, což posléze transformovalo i způsob nasazení pěšáků. Která země vyráběla lepší lehký kulomet? A která udělala nejvíce pro vývoj taktiky?

Američanův evropský úspěch 
Ačkoliv se kulomet Lewis stal téměř jedním ze symbolů britské armády v první světové válce, jeho původ leží v USA. Autorem konstrukce byl totiž americký důstojník Isaac Newton Lewis (1858–1931), jenž využil část designu neúspěšného kulometu Samuela McCleana a roku 1912 představil první prototypy nové zbraně. Samozřejmě ji předložil velitelům US Army, ovšem ti udržovali těsné vztahy s Coltovou zbrojovkou, která nabízela vlastní kulomety, takže Lewisův nápad vesměs odmítli. Zklamaný důstojník proto opustil armádní službu a vydal se do Evropy oslovovat jiné zákazníky, od kterých očekával vstřícnější přístup. Nemýlil se, protože kulomet hned při prvních předváděcích zkouškách hodně zaujal Brity a Belgičany. V Belgii proto brzy začala stavba pobočky Lewisovy firmy, aby vyráběla kulomety v belgické ráží 7,65×53 mm, a další smlouva vznikla se zbrojovkou BSA (Birmingham Small Arms), jejíž produkty měly mít britský kalibr .303 čili 7,7×56 mm. O kulomet se zajímali dokonce i Němci, jenže jednání pak přerušilo propuknutí války, do níž kulomety Lewis promluvily hned od začátku, protože jejich prototypy nasadila belgická armáda již v srpnu 1914. Masovou výrobu mezitím chystala firma BSA, jež učinila v konstrukci i některé změny, z nichž nejvýraznější byl fakt, že sériová verze střílela z otevřeného závěru. Systém Lewis poháněly prachové plyny odebrané z hlavně, jak je zvykem u téměř všech dnešních kulometů, ale v té době šlo o relativně vzácný princip, jelikož tehdy dominoval mechanismus Maxim poháněný zákluzem hlavně. Lewis vynikal také tím, že měl vzduchové (nikoli vodní) chlazení a že místo nábojového pásu používal otáčivý zásobník, jehož pohon byl spojen s funkčním mechanismem. Aby toho nebylo málo, velmi zvláštně byla řešena též vratná pružina, jelikož nešlo o obvyklou vinutou pružinu s přímým pohybem, nýbrž o spirálové péro poněkud podobné tomu v hodinkách.

Příchod nové kategorie zbraní
Především díky absenci těžkého vodního chladiče byl kulomet Lewis na svou dobu neobvykle lehký, a proto jej mohl snadno přenášet jediný voják. Pro palbu stačila dvojnožka, avšak první sériové kulomety dostávaly masivní trojnožku stejné konstrukce, jaká se užívala též u těžkých kulometů Maxim/Vickers. Britská armáda totiž vnímala urgentní potřebu kulometů, ale zbraní značky Vickers neměla dostatek, a proto první Lewisy přicházely na bojiště v podstatě v úloze těžkých kulometů. Pro tu se ovšem příliš nehodily, jelikož vzduchové chlazení neumožňovalo vést dlouhou nepřetržitou střelbu. Některé exempláře zvládaly vypálit i 2000 ran v řadě, jenže většina kusů se zasekávala po 800 až 1000 ranách, načež se muselo čekat na jejich zchladnutí. Velitelům i prostým vojákům trvalo určitou dobu, než pochopili, že Lewis není jakási dočasná nouzová „náhražka“ za nedostatkové Vickersy, nýbrž zástupce úplně odlišné kategorie zbraní, a sice lehkých kulometů. K produkci ve fabrice BSA v Birminghamu se poté přidala americká firma Savage Arms, jelikož britské ozbrojené síly žádaly další a další kulomety, a to nejen pro armádu, ale i pro letectvo, neboť Lewis se stal běžnou výzbrojí letounů. Díky proudu vzduchu nebyl potřeba velký a složitý chladicí nástavec, který tudíž u leteckých kulometů často chyběl. Nejvíce Lewisů ale samozřejmě pořád mířilo k pěchotě. Standardní britský pěší prapor měl na počátku dva těžké Vickersy, ale ty se potom přesunuly k samostatným kulometným útvarům a prapor obdržel čtyři Lewisy. V roce 1916 se tabulkový počet u praporu zvýšil na šestnáct a na konci války to bylo dokonce 36 kulometů, dva u každé čety a ještě čtyři u velení praporu coby protiletadlová obrana. Za první světové války se zhotovilo přes 50 000 Lewisů, z nichž část se dostala do dalších zemí, mj. do Itálie, Ruska či k americké námořní pěchotě. Povedené zbraně zůstaly ve výzbroji opravdu velice dlouho, protože navzdory nástupu nového kulometu BREN se Lewis rozsáhle používal i během druhé světové války.

Přednosti a nevýhody MG 08
Na rozdíl od Britů, kteří kulomety nejprve spíše podceňovali, jim císařské Německo věnovalo velkou pozornost. Koupilo licenci na systém Maxim a výsledkem se stala evoluční řada, která vedla od typu MG 99 ke zbrani MG 01, aby nakonec vznikl standardní těžký kulomet MG 08, podle místa výroby známý též pod názvem Spandau. Od britské zbraně se lišil nejen kalibrem, protože Němci samozřejmě užívali svou munici 7,92×57 mm Mauser, ale i řešením podstavce se čtyřma nohama, kdežto Vickers v britské armádě měl trojnožku. Německý kulomet se tudíž mohl chlubit větší stabilitou a přesností, za což ale platil vyšší hmotností, jelikož celý kulomet včetně podstavce a čtyř litrů vody v chladiči vážil asi 69 kg, zatímco hmotnost zbraně Vickers na trojnožce činila něco okolo 51 kg. Jinak se oba typy konstrukčně v zásadě shodovaly, takže i MG 08 používal mechanismus poháněný zákluzem hlavně a textilní nábojové pásy. Němci si ale samozřejmě uvědomovali, že vyšší hmotnost jejich kulometu reprezentuje určitý handicap, jelikož komplikuje rychlé přesuny v obraně i útoku. Tento kontrast se projevil tím víc, když se v boji setkali s lehkými Lewisy britských pěšáků. Německá armáda ukořistila poměrně značné počty britských zbraní, z nichž část nechala konvertovat na náboje 7,92×57 mm, což se trochu paradoxně provádělo v oné belgické továrně, kde se měly Lewisy původně sériově vyrábět. Je vskutku příznačné, že střelba z kulometu Lewis byla začleněna i do standardního výcvikového kursu německých kulometčíků, jenže německá armáda žádala vlastní lehký kulomet. Zkoušela se řada kulometů, mj. zbraně Bergmann, Dreyse a Parabellum a dánský kulomet Madsen. Část byla i přijata do služby, kulomet Parabellum se stal dokonce standardní výzbrojí letadel, avšak žádný z typů nesplnil náročné požadavky na armádní lehký kulomet. Nakonec se tak prosadila nejjednodušší cesta, a sice modifikace „nula osmičky“.

Takřka všudypřítomná zbraň
Výsledkem se stalo několik odlehčených podob kulometu Spandau, z nichž do masové výroby postoupilo provedení nazvané MG 08/15, což prozrazuje také rok jeho oficiálního zařazení do služby. Základní mechanismus zůstal stejný, ale objem vodního chladiče klesl na tři litry, celá konstrukce se odlehčila a zmizel rozměrný podstavec. Místo původní zadní „palcové“ spouště obdržel kulomet MG 08/15 běžnou dřevěnou pažbu, spoušť a lučík. Měl sklápěcí dvojnožku a dal se k němu připojit bubnový zásobník, v němž byl svinutý nábojový pás, což představovalo řešení jednoho nepříjemného problému. Při přenášení se totiž nezřídka stávalo, že se nábojový pás zamotával do nohou vojáka, čemuž onen zásobník bránil. Hmotnost prázdné zbraně klesla na necelých 18 kg, což bylo sice pořád daleko víc než u Lewisu, ale šlo o dramatické zlepšení, které dovolovalo, aby zbraň přenášel jediný muž, který v případě potřeby mohl pálit i ve stoje, resp. z kulometu zavěšeného na rameni. V praxi se ale tento způsob střelby uplatňoval celkem málo a za standard platila střelba z dvojnožky. Zpočátku měl každý německý pěší pluk o třech praporech jednu kulometnou četu s trojicí těžkých MG 08, ale některé měly později i dvě čety a nástup MG 08/15 přinášel další dramatický nárůst palebné síly. Každý pluk nejdříve obdržel čtyři kulomety pro výcvik a od jara 1917 dostávala každá pěší četa dva „své“ kulomety, avšak tento počet pak narostl na čtyři a nakonec šest kusů v každé četě. Za války bylo dodáno kolem 72 000 kulometů MG 08, kdežto lehkých „nula-osm-patnáctek“ vzniklo asi 130 000, takže šlo o takřka všudypřítomné zbraně. Důkazem se stala bizarní skutečnost, že do hovorové němčiny pronikl výraz „Nullachtfünfzehn“ coby termín pro něco naprosto běžného nebo nezajímavého. Obdobně jako u kulometu Lewis platilo, že kariéra MG 08/15 rozhodně neskončila na podzim 1918, protože zbraň masivně užíval i Reichswehr a pak Wehrmacht, takže poslední prokázané bojové nasazení MG 08/15 proběhlo v bitvě o Berlín.
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Parametry kulometu Lewis Gun
Ráže střeliva: 7,7×56 mm (.303 British)
Zásobování: zásobník na 47 nebo 97 ran
Celková délka: 1,28 m
Délka hlavně: 0,67 m
Prázdná hmotnost: 11,8 kg
Úsťová rychlost: 645 m/s
Max. kadence: 600 ran/min.
Účinný dostřel: 800 m
Max. dostřel: 3200 m

Parametry kulometu MG 08/15
Ráže střeliva: 7,92×57 mm Mauser
Zásobování: pás na 50, 100 nebo 250 ran
Celková délka: 1,40 m
Délka hlavně: 0,72 m
Prázdná hmotnost: 17,9 kg
Úsťová rychlost: 900 m/s
Max. kadence: 450 ran/min.
Účinný dostřel: 1000 m
Max. dostřel: 3500 m

Úsvit nové taktiky pěchoty
Zjednodušeně je možné říci, že kulomety Lewis i MG 08/15 odpovídaly standardním taktikám a doktrínám „svých“ armád. Ona úprava britské zbraně, po níž střílela z otevřeného závěru, se provedla kvůli vyšší efektivitě chlazení, ale za cenu horší přesnosti, což ovšem příliš nevadilo, jelikož Lewis nebyl (a nikdy neměl být) nějak zvlášť přesnou zbraní. Doktrína britské pěchoty akcentovala „zahlcení prostoru palbou“, resp. míření na celé nepřátelské formace, a tudíž větší rozptyl nebyl na závadu. Odpovídala tomu také vyšší kadence Lewisu, zatímco MG 08/15 měl větší přesnost, neboť od německého pěšáka se většinou požadovala mířená palba na jednotlivé nepřátelské vojáky. Vilémovská armáda dokonce sestavovala speciální družstva, jež měla vést velmi přesnou palbu z kulometů na hodnotné cíle, tzv. Maschinengewehr-Scharfschützen. Pro útočné akce byl ale logicky vhodnější výrazně lehčí Lewis, jenž užíval progresivní vzduchové chlazení a pohon prachovými plyny, čímž vlastně odpovídal dnešním lehkým či univerzálním kulometům, kdežto MG 08/15 představoval již překonanou koncepci. Je však nutno zdůraznit, že ačkoli z ryze technického hlediska vcelku jasně dominoval Lewis, byli to Němci, kteří jako první učinili onen důležitý krok v taktice pěchoty. Na začátku války mělo pěší družstvo pušky a fungovalo s podporou těžkých kulometů, ovšem armáda Viléma II. pak navrhla nový způsob organizace družstva, jehož „srdcem“ se stal lehký kulomet s dvoučlennou obsluhou. S trochou nadsázky lze říci, že ostatní pěšáci s puškami fungovali hlavně jako „ochránci“ kulometu, jenž koneckonců tvořil největší část palebné síly družstva. To pak logicky vedlo k velkým změnám v taktice, které následně rozpracovala meziválečná německá armáda a které převzaly i armády dalších zemí, které tyto koncepce používají dodnes.
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