Duel: LS/26 vs. DP-27:
Kulomety v zimní a pokračovací válce

Když Sovětský svaz v listopadu 1939 zaútočil na Finsko, očekával snadné vítězství, avšak realita pak vypadala zcela jinak. Odhodlaní Finové se dlouho a úspěšně bránili, při čemž jim pomohla též domácí výzbroj včetně kulometů Lahti-Saloranta. Jak se osvědčily proti sovětským kulometům konstruktéra Děgťarjova?

Sovětský kulomet DP-27 (Pulemjot Děgťarjova, obrazca 1927 goda) se řadí mezi nejznámější typy své kategorie, za což jistě vděčí i charakteristickému vzhledu s otáčejícím se zásobníkem nad pouzdrem závěru. Proslavily se také jeho odvozené verze, zejména tankový kulomet DT a modernizovaná verze RPD. Naopak finský kulomet LS/26, známý též jako M/26, reprezentuje spíše historickou kuriozitu, kterou znají převážně jen experti a fandové a která získává značně proměnlivá hodnocení. Dle některých tvrzení byl sbírkou komplikací a poruch, kdežto někteří zkušení střelci finské armády si jej skutečně oblíbili.

Pomalý náběh sériové výroby
Na počátku nezávislé existence Finska, které se vymanilo zpod ruské carské nadvlády, se jeho armáda mohla chlubit pestrou směsí ruské a německé výzbroje, ve které tudíž nemohly chybět ani slavné kulomety Maxim vz. 1910. Většina byla montována na typické lafetě s kolečky, ale do finských podmínek se tento prvek příliš nehodil, takže došlo k přestavbě na verzi M/09-21, jež užívala trojnožku. Na začátku 30. let se provedla modernizace, jejíž výsledek dostal jméno M/32-33 a vyznačoval se kadencí zvýšenou z 600 na 850 ran za minutu. Pod touto modifikací byl podepsán schopný zbrojíř Aimo Lahti, jenž byl také jedním ze dvou konstruktérů druhého typu kulometu finské armády. Tentokrát se už jednalo o čistě domácí konstrukci, která dostala oficiální označení M/26 či LS/26, kde ono písmeno S odkazovalo na druhého tvůrce, jímž byl Arvo Saloranta, zatímco číslo uvádělo rok vzniku sériové podoby. První prototyp byl vyroben roku 1925 a finská armáda nejdříve provedla srovnávací testy, kterých se vedle domácí zbraně účastnil i švýcarský kulomet Furrer Lmg 25, americký BAR M1918, britský Vickers-Berthier, francouzský Chauchat Mle 1915 či dánský Madsen. Pro zbraň od Lahtiho a Saloranty mluvilo zejména použití domácího náboje ráže 7,62×53 mm, jenž vznikl na bázi ruského 7,62×54 mm (ale nebyl s ním zaměnitelný), ačkoliv bylo zjevné, že zbraň je značně složitá a ještě potřebuje dopracovat. Poručík Saloranta ovšem do konstrukce opakovaně zasahoval natolik, že se pořád nedařilo rozjet sériovou produkci, pro niž vznikla továrna VKT ve městě Jyväskylä. Až v roce 1930 se podařilo vyřešit většinu problémů a začala výroba ve větších počtech, jež pokračovala až do roku 1939. Poté došlo k přerušení a jedna malá série se vyrobila ještě v roce 1942, jenže potom již finská armáda o kulomety LS/26 ztratila zájem, protože měla k dispozici jiné typy a „šestadvacítka“ získala dlouhodobě kontroverzní pověst.

Přesný, ale složitý a poruchový
Obvykle se uvádí, že lehký kulomet LS/26 používal pohon s krátkým zákluzem hlavně, což je pravda, ale ne vždycky se dodává, že se jednalo o specifickou variantu tohoto principu. LS/26 totiž sázel na tzv. diferenciální zákluz, který Lahti a Saloranta nejspíše převzali od zmíněného kulometu značky Furrer. Kulomet sice střílel klasicky z otevřeného závěru, avšak až ve chvíli, kdy se už závěr s hlavní pohybovaly směrem vpřed. Velká část zpětného rázu se tedy ztlumila tím, že musela překonat hybnost pohybujícího se celku hlavně a závěru, takže se kulomet i při dlouhých dávkách choval neobyčejně stabilně. Cenu za to však reprezentovala velká složitost, protože mechanismus vyžadoval též speciální záchyt hlavně a byl enormně náročný na přesný chod všech součástek, aby vždy ve správných momentech docházelo k oddělování a spojování závěru a hlavně. Výroba LS/26 se tak neobešla bez mimořádné přesnosti, což logicky zvedalo cenu kulometu, který ve službě vyžadoval pečlivou údržbu včetně důkladného mazání, ovšem stejně se potýkal s častými poruchami. Jejich opravy se v polních podmínkách vůbec nesměly provádět, jelikož vojáci měli zakázáno rozebírat spoušťový mechanismus (což mohli provádět jen útvaroví zbrojíři). Vadila také malá kapacita zásobníku, který pojal jen 20 nábojů. Vznikl i zásobník na 75 ran, jenže ten byl určen pouze pro exportní variantu ráže 7,92×57 mm Mauser, kterou si v počtu 30 000 kusů objednala Čína. Továrna VKT však vyrobila jenom 1200 těchto zbraní a realizaci zbytku kontraktu zabránil diplomatický tlak Japonska. Mohlo by se tak zdát, že LS/26 představoval fiasko, to by však bylo příliš jednostranné hodnocení, protože přece jen nabízel též některá pozitiva. S kvalitními mazadly byl vysoce odolný vůči extrémním mrazům a především se vyznačoval mimořádnou přesností. Měl dokonce i režim jednotlivých výstřelů, a proto jej někteří zkušení finští vojáci používali i jako de facto odstřelovačskou zbraň, kdežto k palebné podpoře preferovali zahraniční kulomety.

Neobvyklý kruhový zásobník
Finská armáda totiž získala nejen kulomety od západních států, ale rovněž kořistní zbraně, jež původně náležely Rudé armádě. Na prvním místě šlo o proslulý kulomet DP-27, který vyvinul důstojník inženýrsko-dělostřelecké služby Vasilij Alexejevič Děgťarjov. Pro zajímavost se dá zmínit, že tento kulomet představoval vůbec první palnou zbraň, která byla v SSSR vytvořena a skutečně zařazena do služby. Práce na konstrukci začaly v roce 1924 a o tři roky později byl kulomet dokončen, jak ostatně sděluje i číslo v oficiálním označení, byť se často užívá rovněž jen zkratka DP bez uvedení roku. Občas se lze setkat i se jménem DP-28, což patrně odkazuje na skutečnost, že vyšší počty sériových zbraní dorazily do armády až v roce 1928. Pro úplnost se dá uvést i resortní index kulometu, jenž zněl 56-R-321, prostí vojáci však nejvíce používali jiný termín, a to přezdívku „proigryvatěl“, tzn. „přehrávač“, což bylo tehdy obvyklé slovo pro gramofon. A právě přehrávači gramofonových desek se kulomet DP-27 hodně podobal, neboť používal velmi typický zásobník kruhového tvaru, jenž byl instalován na horní straně pouzdra závěru a během střelby se otáčel. Zásobník pojal 47 nábojů, tedy mnohem více než standardní schránkové zásobníky, ale zároveň nabízel vyšší spolehlivost než zásobování pásem, při němž se muselo neustále dohlížet na správný vstup pásu do zbraně. Kulomety s pásy tak musely mít dvoučlenné obsluhy, zatímco ty se zásobníky obvykle nabízely malou kapacitu, ale Děgťarjov přišel s účinným kompromisem. Pohon kulometu zajišťoval odběr prachových plynů, který se prováděl kanálkem pod hlavní. V kanálku pracoval píst, jenž byl propojen se dvěma klapkami po stranách závěru, jež prováděly jeho odemykání a zamykání. Celý systém byl jednoduchý a spolehlivý, byť měl i slabinu v podobě vratné pružiny v pouzdru nad hlavní, jejíž vlastností se měnily podle teploty, což ovlivňovalo funkci zbraně.

Zdokonalené a odvozené verze
Pružina sice nezpůsobovala selhávání kulometu DP-27, avšak po delších dávkách někdy došlo k poklesu kadence. Potom pružina vychladla a kadence se mohla zvýšit, což ale logicky vedlo k opakování celého problému. To vyřešila až modernizovaná verze DPM, která se vyráběla od roku 1943 a na pohled se lišila přidanou pistolovou rukojetí, kromě toho však došlo k přesunu vratné pružiny do zadní části pouzdra závěru, kde se již nepřehřívala. To samozřejmě přispělo k dalšímu zvýšení popularity kulometu DP mezi prostými sovětskými vojáky, kteří jej ostatně od počátku vesměs chválili. Připomínky měli jen vůči oněm změnám kadence a občas též vůči dosti křehké dvojnožce, ovšem u modernizované verze DPM byl zdokonalen také tento prvek. Velké pochvaly vojáků směřovaly především na vysokou odolnost a spolehlivost kulometu, se kterým se dalo bez obav střílet i v nejhorších terénních a klimatických podmínkách, jichž bylo v Sovětském svazu samozřejmě více než dost. K velké oblibě Děgťarjovovy zbraně přispívala také jednoduchá výměna zásobníku a hlavně, přestože hlaveň se v praxi vyměňovala poměrně vzácně, protože kvůli relativně nízké kadenci (a mnohdy i kvůli ruské zimě) nebylo přehřívání hlavně tak vážným problémem. Kromě modernizované verze DPM vznikly též další odvozené modely, zejména tankový kulomet DT a letecká verze DA. Obě se hodně osvědčily, kdežto za neúspěšnou lze označit přestavbu „gramofonu“ na těžký kulomet na trojnožce, jenž nesl název DS. Ten se příliš nepovedl, a tudíž se dokonce opět rozběhla výroba starých kulometů Maxim, než byl k dispozici nový těžký kulomet konstruktéra Gorjunova. Na bázi designu DP následně vznikl další kulomet RP-46, který se dal zásobovat i z pásu, a přenosný kulomet RPD na nový náboj 7,62×39 mm. V několika zemích (přinejmenším v Číně a KLDR) se vyráběly kopie DP, které se (spolu se sovětskými originály) pořád používají ve válkách v Asii a Africe, což patrně nejlépe demonstruje nadčasovou kvalitu této zbraně.
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Parametry kulometu LS/26
Ráže střeliva: 7,62×53 mm
Kapacita zásobníku: 20 ran
Celková délka: 1,09 m
Délka hlavně: 0,50 m
Prázdná hmotnost: 9,30 kg
Úsťová rychlost: 800 m/s
Max. kadence: 550 ran/min.
Účinný dostřel: 400 m

Parametry kulometu DP-27
Ráže střeliva: 7,62×54 mm
Kapacita zásobníku: 47 ran
Celková délka: 1,27 m
Délka hlavně: 0,61 m
Prázdná hmotnost: 9,12 kg
Úsťová rychlost: 840 m/s
Max. kadence: 600 ran/min.
Účinný dostřel: 800 m

Měření sil
Lehké kulomety LS/26 a DP-27 se zrodily v polovině 20. let, kdy armády celého světa hledaly cestu k ideálnímu nástroji palebné podpory pěšího družstva. Správným řešením se poté ukázal být univerzální kulomet, se kterým jako první přišli Němci, zatímco zbraně LS/26 a DP-27 lze považovat za typické příklady „klasických“ lehkých kulometů, které v podstatě navazovaly na první typy této kategorie z první světové války. Konstruktér Děgťarjov se snažil též o nalezení kompromisu mezi nespolehlivým pásem a malým zásobníkem, takže sáhl k sice dosti podivně působícímu, ale vysoce efektivnímu a spolehlivému kruhovému zásobníku, díky němuž dostal kulomet DP-27 přezdívku „gramofon“. Naopak mezi nedostatky finské zbraně patřil právě její zásobník s kapacitou jen 20 ran. Oba kulomety se zásadně odlišovaly i mechanismem, protože sovětský se vyznačoval jednoduchostí a spolehlivostí, zatímco LS/26 byl hodně složitý, drahý a poruchový, ačkoli v arktických mrazech si vlastně vedl dobře. Za jeho největší pozitivum se musí pokládat vysoká přesnost, za niž vděčil složitému mechanismu s malým zpětným rázem. V praxi se tedy často užíval spíše jako těžká odstřelovačská puška, zatímco palebnou podporu finských pěších družstev stále častěji zajišťovaly ukořistěné kulomety DP-27. V zimní válce a tzv. pokračovací válce jich Finové získali přes 9000 kusů, takže jich nakonec měli daleko více než kulometů domácí výroby. LS/26 představoval konstrukčně nesporně velice zajímavou, ale pro praxi ne právě optimální zbraň. Sovětský DP-27 postrádal konstrukční eleganci, ovšem do reálných válečných podmínek se hodil téměř dokonale, a tudíž bývá (naprosto po právu) řazen mezi vůbec nejlepší kulomety první poloviny 20. století.

Vyrobeno kusů
LS/26: 6200
DP-27: 795 000
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