Postrach pěchoty:
Kulomety československé a české armády

Kulomety se objevily na scéně v 19. století, ale až první světová válka je posunula do role nesmírně důležitých zbraní všech moderních armád. Potom přibyly i lehké a univerzální kulomety, jež zavedlo také československé vojsko.

Samostatné Československo na počátku disponovalo pestrou směsí zahraničních kulometů, ze které byl jako standardní vybrán rakousko-uherský kulomet principu Schwarzlose. Už záhy se ale objevily i moderní výrobky domácího průmyslu, který následně získal mezinárodní věhlas, protože kulomety ze Zbrojovky Brno patřily na absolutní špičku. Není vůbec vzácný názor, že šlo o vůbec nejlepší konstrukce kulometů na světě, což dokázala také skutečnost, že licenci na dva z typů koupila i Velká Británie. Během druhé světové války se v rukou československých vojáků objevily rozmanité zahraniční vzory kulometů, ale po osvobození republiky opět přišel pokyn vyvinout domácí zbraň. Kulomet vz. 52 zůstal ve výzbroji relativně krátce, avšak již na konci 50. let přišel univerzální vz. 59, který projevil skutečně velkou výdrž, jelikož jej dodnes používá i Armáda České republiky. Do jejího arzenálu ale před několika roky přibyl i proslulý lehký kulomet FN Minimi, takže se Česko začlenilo do působivě dlouhého seznamu uživatelů této skutečně mimořádně povedené belgické zbraně.

1918: Těžký kulomet vz. 07/12
Vodou chlazený kulomet Schwarzlose připomíná klasické zbraně Maxim/Vickers, ačkoliv jde o svébytnou konstrukci. Původně užíval střelivo 8×50 mm Mannlicher, avšak po přechodu čs. armády na jednotnou ráži 7,92×57 mm Mauser uskutečnila Janečkova zbrojovka přestavbu na tento náboj a výsledkem se stal těžký kulomet vz. 24.

1926: Lehký kulomet vz. 26
Ráže 7,92×57 mm se držel též lehký kulomet vz. 26 ze Zbrojovky Brno, kdysi pravděpodobně nejlepší zbraň své kategorie na světě, což ukázalo i celkem asi 145 000 kusů, jež se dostaly do armád asi čtyřiceti zemí. „Šestadvacítka“ s kadencí 600 ran/min. ovlivnila také mnoho dalších typů a mezi její příbuzné patří i legendární britský BREN.

1937: Těžký kulomet vz. 37
Nástupcem již zastaralého kulometu vz. 24 se stal nový těžký kulomet vz. 37, také pocházející z Brna. Byl umístěn na trojnožce a jeho max. kadence činila 750 ran/min., zatímco u vz. 24 to bylo jen 520 ran/min. Také „sedmatřicítka“ si vedla výborně na mezinárodním trhu a stala se i základem kulometu BESA v britských vozidlech.

1941: Těžký kulomet PM vz. 1910
V roce 1941 začalo formování čs. armádních jednotek na východní frontě, kde se samozřejmě užívala standardní výzbroj Rudé armády. Naši vojáci tak získali staré, ale spolehlivé kulomety Maxim kalibru 7,62×54 mm (v SSSR známé jako PM vz. 1910) na typické dvoukolové lafetě. Později obdrželi též např. kulomety Gorjunov vz. 1943.

1952: Lehký kulomet vz. 52
Na meziválečné konstrukce brněnských kulometů navázala zbraň vz. 52, která byla vytvořena pro specifický čs. náboj 7,62×45 mm. Přechod na sovětský kalibr 7,62×39 mm si však vynutil rekonstrukci, jejímž výsledkem byl lehký kulomet vz. 52/57, jenž ovšem nabízel o něco menší balistické výkony. Max. kadence činila 1000 ran/min.

1959: Univerzální kulomet vz. 59
Proslavenou „devětapadesátku“, která vznikla v rámci úkolu Rachot, zajisté není potřeba blíže popisovat. Zbraň pro střelivo 7,62×54 mm existuje v lehké i těžké podobě (resp. s dvojnožkou i trojnožkou) a pálí s kadencí až 800 ran/min. Oproti svým předchůdcům nezískala nijak velké exportní úspěchy, ačkoli Armáda ČR ji užívá dodnes.

2014: Lehký kulomet M249 Minimi
Postupný přechod české armády na západní standardy se zákonitě nemohl vyhnout ani sektoru kulometů. Začal se tedy zavádět osvědčený lehký kulomet Minimi (známý též pod americkým označením M249 SAW) od belgické značky FN Herstal. Používá munici kalibru 7,62×51 mm a 5,56×45 mm a max. kadence činí až 1000 ran/min.

/extra box/
Zapomenutý projekt Plamen
Pod názvem Plamen si určitě téměř každý představí 20mm kanon letounu Aero L-159 ALCA, ale toto označení se poprvé použilo už v 60. letech pro projekt URZ (univerzální ruční zbraň). Mělo jít o soubor automatické pušky a trojice kulometů (lehkého, těžkého a tankového), velmi nezvykle v ráži 7,62×51 mm NATO, jelikož se počítalo i s exportem. Šlo o vysoce zajímavé a pokrokové konstrukce, ale sériová výroba nikdy nezačala.
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