Duel: Maxim vs. Schwarzlose:
Počátky kulometných masakrů

Jedním z nejtypičtějších a nejstrašnějších rysů „Velké války“ byl zákopový boj a zoufalé útoky vln pěchoty, které masakrovala palba kulometů. Mezi nejznámější zástupce těchto zbraní patřil britský Maxim a rakouský Schwarzlose.

Když se na konci 19. století objevily první moderně řešené kulomety, patrně málokdo tušil, že se zrodila zbraň, která bude dlouhé roky vyvolávat hrůzu a děs a připíše si nespočetné zástupy padlých. V tomto smyslu je ještě více paradoxní, že vynálezci těchto zbraní nezřídka usilovali o vytvoření prostředku tak strašlivě ničivého, že samotný jeho smrtící potenciál zabrání tomu, aby vypukla další válka. Ale jak víme, podobné dobré úmysly se takřka vždy minou účinkem. Výjimku proto nepředstavovaly ani kulomety.

Od žárovky ke kulometu
V průběhu druhé poloviny 19. století se objevila řada zbraní, které můžeme pokládat za přímé předchůdce kulometů. Mívaly větší počet hlavní, které buďto měly každá samostatné nabíjení (jako u francouzských zbraní systému „Mitrailleuse“ nebo u Nordenfeltových zbraní), nebo se u nich muselo ručně otáčet klikou (jako u zbraní amerických vynálezců Gatlinga či Gardnera). Ačkoliv přinesly na bojiště velký kvalitativní posun (asi nejvíce toho dokázaly ty Gatlingovy), nepatřily mezi prostředky nějak zvlášť spolehlivé, jejich obsluha bývala zpravidla nepohodlná a měly i další nevýhody. Se skutečně dlouhodobým řešením tak přišel muž, který byl původně nadšeným tvůrcem vynálezů z oblasti elektřiny. Hiram Stevens Maxim (1840–1916) vymyslel mj. kulmu na vlasy a také první skutečně funkční žárovku, kterou slavnější Edison zdokonalil, načež vedl s Maximem patentové spory. Poté se Maxim přestal elektřinou zabývat, odstěhoval se do Anglie a začal pracovat na rychlopalných zbraních. Za rok zrození Maximova kulometu lze pokládat rok 1884, kdy vynálezce představil svůj první prototyp. Měl ráži .45 (fakticky šlo o munici z Gatlingových zbraní) a k pohonu plně automatického mechanismu využíval zpětný ráz, čímž se podobal pozdějším samopalům. Jediná hlaveň se pochopitelně značně zahřívala, a tudíž se okolo ní objevil charakteristický válcový plášť, jenž ukrýval vodní chlazení s více než čtyřmi litry tekutiny. Výsledky zkoušek byly působivé, geniální Hiram Maxim však cítil, že to ještě není to pravé. V roce 1885 tak vytvořil druhý prototyp, u kterého použil pohon zákluzem hlavně. Kulomet Maxim tak byl první skutečně bojeschopnou rychlopalnou zbraní, která měla plně automatický mechanismus s vnitřním pohonem.

Maxim získává popularitu
Armády Britského impéria si v roce 1887 objednaly první sériové exempláře a „Maxim Gun“, jak se zbrani obvykle říkalo, začala sbírat věhlas. Hiram Maxim krátce spolupracoval se svým dřívějším hlavním konkurentem, švédským zbrojařem Nordenfeltem, jejich partnerství ale pak zase skončilo, pokračovala však Maximova spolupráce s Albertem Vickersem, jenž byl synem slavného průmyslníka Edwarda Vickerse. Ten nakonec v roce 1896 Maximovu značku koupil, ale nepředbíhejme. Ještě před tím kulomety Maxim získaly obrovské úspěchy a staly se takřka symbolem britských koloniálních válek, jelikož díky nim dokázali britští vojáci vyhrávat i nad daleko početnějšími domorodci, mj. v Rhodesii či Súdánu (legendární bitva u Ummdurmánu), které rychlopalba Maximů nejen zabíjela, ale i strašlivě psychologicky devastovala. Tehdy byl kulomet standardně vyráběn pro střelivo ráže 7,7 mm (.303), shodné s tím, které používala též slavná britská puška Enfield. Poté, co Maximovu společnost odkoupil Vickers, začaly narůstat i zisky z vývozu do zahraničí, protože téměř každá země chtěla Maximy, případně také licenci na jejich výrobu. Mezi nejznámější kopie patří ruský PM (Pulemjot Maksima), jenž se vesměs nemontoval na těžkou trojnožku, jak bylo pravidlem u britského originálu, ale na dvojkolku se štítem. Licenci koupili také Němci, kteří v továrně ve Spandau spustili produkci zbraně, jež se stala známou jako MG 08 a užívala německé střelivo ráže 7,92 mm. Vickers mezitím pracoval na zdokonalení Maximovy zbraně, jehož výsledkem se v roce 1908 stal kulomet, tehdy známý jako Vickers Light Pattern. Funkční princip zůstal v zásadě stejný, ale zbraň byla jednodušší a lehčí. A již brzy měla demonstrovat svou ničivou sílu.

Pro armádu císaře pána
Dvě důležité evropské armády ale představovaly výjimky v oné dlouhé řadě chtivých zájemců o Maximovy kulomety. Francouzi zavedli vlastní zbraň Hotchkiss s jistými nedostatky, ovšem s progresivním vzduchovým chlazením. Armáda Rakouska-Uherska se pak rozhodla pro svou zbraň, kterou vymyslel původem pruský inženýr Andreas Wilhelm Schwarzlose (1867–1936), podle kterého je nejznámější jako kulomet Schwarzlose. Oficiální armádní jméno znělo M 07, zdokonalená verze se značila jako M 07/12. Při zběžném pohledu se kulomet celkově podobal Maximovým zbraním, mj. díky velikému válcovému chlazení kolem hlavně. Typickým rysem rakouského kulometu byl trychtýřovitý nástavec na ústí hlavně. Funkční princip zbraně se lišil od sériových Maximů, poněkud paradoxně se však podobal prvnímu prototypu, protože užíval pohon zpětným rázem, rozdílem však byl pákový zpožďovač. Oproti Maximovu kulometu byl systém Schwarzlose jednodušší, ovšem přesto byl méně spolehlivý, protože vyžadoval mazání nábojnic olejem, což poté zbraň znečišťovalo. Jiným problémem bylo časté trhání nábojových pásů, jež byly (podobně jako u Maximu) textilní. Schwarzlose užíval rakouské 8mm střelivo a počáteční verze měla kadenci asi 400 ran za minutu, ale později se Rakušané dostali až na 600 ran za minutu, což bylo dokonce o něco víc než u Maximu. Na rozdíl od něj se však kulomety Schwarzlose nehodily do letounů, protože pro jejich mechanismus byla typická značně dlouhá doba mezi stiskem spouště a chvílí, kdy kulka opustí hlaveň, takže bylo obtížné takové zbraně synchronizovat s pohybem vrtule. Standardní pěchotní podoba se instalovala na trojnožku, jež byla jednodušší a lehčí než britské podstavce.

Kulomet v obraně i útoku
Je potřeba zdůraznit, že ony kulometné masakry, pro I. světovou válku tolik typické, začaly až někdy během roku 1915. Ze začátku považovali Britové kulomet za zbraň sice účinnou, avšak nikoli za rozhodující. Když dne 4. srpna 1914 vyhlásila Británie válku Německu, vlastnila jen 1957 kulometů, z toho 1846 typu Maxim. Jako standardní armádní typ byl sice již v roce 1912 přijat Vickers Light Pattern, výroba se však rozbíhala pomalu a zbrojovka si za jeden kulomet účtovala neúnosně vysokou částku, a proto zdokonalené Vickersy začaly přicházet k vojákům ve větších počtech až ve druhé polovině roku 1915. Pro srovnání, armáda Německa měla roku 1914 ve službě 4422 kulometů Spandau MG 08 (tedy v podstatě „německých Maximů“) a její doktrína říkala, že jeden prapor by měl mít minimálně šest kusů, kdežto Britové žádný takový výpočet před válkou neprovedli. Také armáda Rakouska-Uherska kulomety velmi podcenila a měla jich téměř po celou dobu nedostatek. Pokud jde o taktiku, kulomety z I. světové války se dnes zpravidla chápou jako striktně obranná zbraň, jejíž střelba masakrovala útoky pěšáků, ale kulomety sloužily i jako podpora útoků. Britská armáda kladla důraz na to, aby obsluha uměla nejen účinně pálit, ale také se s kulometem rychle pohybovat. Také proto bylo ke každé zbrani běžně přidělováno šest až osm mužů, byť pro „statickou“ palbu zcela stačili dva až tři. Zbraně se měly přesunovat spolu s útočícími pěšáky, poté zaujmout pozice na dobytém území, odrazit očekávaný protiútok nepřítele a posléze podpořit další ofenzívní akci. Každopádně se ukázalo, že zavedení kulometů Maxim i jejich následovníků značně změnilo způsob vedení války a že i kvůli počtu jejich obětí se válka stala opravdu „totální“.
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Parametry kulometu Maxim Model 1891
Ráže střeliva: 7,7×56 mm (.303)
Zásobování: pás na 250 nábojů
Hmotnost samotné zbraně: 26,5 kg
Hmotnost s podstavcem: 53,5 kg
Délka zbraně: 1079 mm
Délka hlavně: 673 mm
Úsťová rychlost střely: 744 m/s
Max. kadence: 500 až 600 ran/min.

Parametry kulometu Schwarzlose M 07/12
Ráže střeliva: 8×50 mm
Zásobování: pás na 250 nábojů
Hmotnost samotné zbraně: 24 kg
Hmotnost s podstavcem: 41,4 kg
Délka zbraně: 945 mm
Délka hlavně: 530 mm
Úsťová rychlost střely: cca 600 m/s
Max. kadence: 400 až 580 ran/min.

Měření sil
Maximův kulomet představoval v historii zbraní skutečně zásadní zlom, protože šlo prakticky o první skutečně spolehlivý a účinný kulomet. Všechny další takové zbraně poté vlastně „jen“ reagovaly na úspěchy Maximu. To se týká i rakouské zbraně Schwarzlose, která ale (na rozdíl od řady jiných) nebyla kopií britského kulometu, nýbrž využívala zcela svébytnou konstrukci. Oproti Maximu byl kulomet Schwarzlose o něco lehčí (ačkoli zdokonalený britský Vickers se dostal na ještě lepší úroveň) a jeho mechanismus byl jednodušší, ale naneštěstí potřeboval pro správnou funkci olejové mazání nábojnic, což způsobovalo jeho zanášení nečistotami. Jakožto pěchotní kulomet se osvědčil, ale (na rozdíl od vskutku univerzálního Maximu) se nehodil pro jiné úkoly, např. pro letadla byl jednoznačně nevhodný, protože jeho mechanismus bylo velmi těžké propojit se synchronizátorem. Jasnou výhodou britské zbraně byla lepší munice, protože slavný náboj ráže .303 jednoznačně překonával rakouské 8mm střelivo. Kulomet Schwarzlose rozhodně nebyl špatný, avšak legendární zbrani Maxim se vyrovnat nedokázal, jelikož ta byla skutečně převratná a nabízela velkou ničivou sílu, vysokou spolehlivost a přizpůsobivost, díky níž se dokázala dlouho uplatňovat v rozličných úlohách. Kulomety Schwarzlose se sporadicky užívaly až do konce druhé světové války, avšak Vickersy (tzn. zdokonalené Maximy) bychom v několika zemích třetího světa zřejmě našli ještě dnes.

Tajemný obchodník se smrtí
Do osudů kulometu Maxim nezasahovali jen vojáci a politici, ale také (či spíše zejména) muž, jenž se nezapsal do historie zrovna nejlichotivějším způsobem. Basil Zaharoff (1849–1936) se narodil coby příslušník řecké komunity v Turecku, v 70. letech 19. století se však stal fakticky naturalizovaným Britem a vrhl se do byznysu, pro který měl mimořádný, ač značně pokřivený talent. Vyznával doktrínu „účel světí prostředky“ a zcela běžně využíval pro dosažení úspěchu nejrůznější podvody, úplatky a protekce. Zpočátku pracoval pro zbrojaře Nordenfelta, v jehož službách sabotoval zkoušky Maximova kulometu, ale když poté Maxim a Nordenfelt navázali spolupráci, stal se ze Zaharoffa největší propagátor Maximovy zbraně. Poté se ona spolupráce zase rozpadla, a jelikož Zaharoff rozpoznal větší potenciál kulometu Maxim, rozhodl se spojit své aktivity právě s ním. Nordenfelta opustil a potichu skupoval Maximovy akcie, až se z jeho zaměstnance stal rovnocenným podílníkem. „Obchodník se smrtí“, jak se mu přezdívalo, poté dokázal prodat Maximy armádám řady mocností. V roce 1896 zakoupil Maximovu společnost zbrojní gigant Vickers, do jehož vedení se Zaharoff rychle propracoval. Patřil mezi nejbohatší a nejvlivnější muže Evropy, držel se však v pozadí a publicitě se bránil. S jeho bezskurpulózní činností před první světovou válkou hodně kontrastuje skutečnost, že během konfliktu poskytl velké finanční prostředky na britské válečné úsilí a také na charitu, neboť sponzoroval i školy, nemocnice a kulturní zařízení. Snad hlas špatného svědomí?
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