Duel: Spandau MG 08 vs. Hotchkiss Mle 1914:
Dvě konstrukce těžkých kulometů

/perex/
K zákopové válce neodmyslitelně patří i střelba těžkých kulometů, jež masakruje útočící pěchotu. Kulomety se ale uplatňovaly i jako útočné zbraně, jak prokazují různé varianty německé zbraně MG 08, jež vyšla z britské konstrukce Maxim. Proti této legendě stál na straně Dohody mj. kulomet značky Hotchkiss.
/perex/

Automaticky střílející zbraně (např. slavný americký Gatling) se objevovaly již v polovině 19. století a dočkaly se použití v řadě konfliktů, především v koloniálních válkách, kde prokázaly, jaký obrovský účinek mohou mít proti masám pěchoty. Právě v těchto válkách si získaly slávu britské zbraně Maxim, fakticky první kulomety v moderním smyslu, které zavádělo a licenčně vyrábělo mnoho států. Některé však daly přednost vlastním konstrukcím kulometů, a proto šly do první světové války vybaveny jinými zbraněmi. Touto cestou se vydala mj. Francie, kdežto císařské Německo spoléhalo na kopii britského Maximu.

Od elektrické kulmy ke kulometu
Americký vynálezce Hiram Stevens Maxim (1840–1916) vytvořil mj. kulmu na vlasy či první prakticky použitelnou žárovku (kterou slavnější Edison „jen“ zdokonalil), jenže nejznámějším vynálezem tohoto muže zůstává design kulometu, který nosil jeho jméno. Hiram Maxim se po patentových sporech odstěhoval do Velké Británie, kde se věnoval mechanickým strojům, a to zejména zbraním. Obdobně jako Richard Gatling se i on snažil vymyslet zbraň, která bude tak vražedně účinná, že sníží hrozbu vypuknutí nové války, ale stejně jako Gatling se také Maxim v tomto přepočítal. V roce 1884 postavil první prototyp své zbraně, která využívala pro pohon automatiky zpětný ráz (jako pořád většina samopalů), což se ale ukázalo jako nevhodné řešení pro výkonnou puškovou munici. O rok později proto Maxim představil druhou variantu, jež se vyznačovala mechanismem poháněným zákluzem hlavně. Maximův kulomet se tak stal vůbec první velkosériově vyráběnou a prakticky použitelnou automatickou zbraní, jež měla skutečně samočinně pracující vnitřní pohon (u většiny starších typů bylo nutné točit klikou). Důležitým faktorem bylo také to, že si Hiram Maxim byl vědom, že není zrovna nejlepším obchodníkem, a proto spolupracoval s lidmi, kteří tuto dovednost ovládali dobře. Nejprve to byl jeho dřívější švédský konkurent Nordenfelt a později zbrojařské impérium Vickers, které v roce 1896 celou Maximovu firmu koupilo. Díky tomu začalo rychle přibývat zakázek ze zahraničí, ovšem řada zemí stála i o licenční práva. Největším licenčním producentem se poté stalo Německo, kde se o zavedení kulometů hodně zasadil přímo císař Vilém II. a které uzavřelo smlouvu roku 1892. Nejdříve běžela produkce ve zbrojovce DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken), ale pak se přidal i státní podnik ve městě Spandau, podle kterého se následně zbrani začalo i říkat, ovšem oficiálně toto označení v Německu nikdy nenosila. Jako první ji zavedlo námořnictvo a v roce 1899 zamířily první kusy také k pozemní armádě.

Produkce německých „osmiček“
Jednalo se o kulomety s formálním názvem MG 99, jež se od původních Maximů lišily hlavně ráží, protože britské zbraně užívaly munici ráže .303 (7,7 mm), zatímco Němci se samozřejmě rozhodli pro puškové střelivo kalibru 7,92 mm Mauser. V roce 1901 přišlo vylepšení ve formě zbraně MG 01, jež se rozsáhle exportovala, jenže německá armáda vlastnila jen poměrně malé počty. Změna se dostavila až po rusko-japonské válce, v níž kulomety hrály důležitou úlohu, a tak se začala rodit další modernizace, která dostala označení MG 08, stala se základním typem kulometu císařské armády a dočkala se opravdu hromadné výroby. Největší změnu znamenala nižší hmotnost, která oproti MG 01 poklesla o téměř 8 kg, byť celá sestava zbraně a podstavce stále vážila hodně přes 60 kg. To nezahrnuje hmotnost munice a vody, která byla potřebná pro chlazení hlavně při dlouhodobé střelbě (typický chladič obsahoval přes 4 litry). Při propuknutí první světové války měla Vilémova armáda necelých 5000 kulometů konstrukce Maxim, mezi nimiž připadalo přes 4400 kusů na MG 08, ovšem požadavky rychle narůstaly, a tak se výroba stupňovala a roku 1917 dosáhla tempa asi 14 400 zbraní za měsíc. V té době však již nešlo jen o původní variantu, nýbrž také o modernizovanou verzi MG 08/15, kterou lze rozpoznat podle pouzdra závěru, jež má „schodový“ tvar. „Patnáctka“ vážila cca 18 kg, což obsahovalo rovněž dvojnožku, jež vystřídala původní masivní podstavec. Šlo už proto spíš o lehký kulomet, který měl sloužit i pro útočné operace, byť se běžně uplatňoval též jako těžký kulomet na podstavci. K obsluze německého kulometu byli třeba minimálně dva muži (střelec a podavač), ale kromě nich do kulometného družstva náleželi i dva nosiči munice a tři muži s puškami a těmto sedmi velel poddůstojník. Šest těchto družstev tvořilo kulometnou rotu, jež na počátku první světové války patřila do každého německého pluku. Z dalších verzí se dá uvést LMG 08 a LMG 08/15 se vzduchovým chlazením pro letadla. Na konci války vznikl též vzduchem chlazený pěchotní kulomet MG 08/18, avšak vyrobil se již jen malý počet.

Český původ plynového principu
Navzdory takřka celosvětovému „okouzlení“ kulomety systému Maxim se našly i státy, jež do výzbroje zavedly jinak pojaté zbraně domácího původu. Patřila mezi ně též Francie, byť právě u ní zároveň platí, že politické ohledy na domácí (a pokud možno státní) původ způsobily také nemalé komplikace. Autorem původní konstrukce automatické zbraně, jež potom vstoupila do dějin jako kulomet Hotchkiss, byl rakouský šlechtic Adolf Odkolek von Augezd (1854–1917). To ale ve skutečnosti byla německá verze názvu „Újezd“, cosi napovídá i příjmení, a pokud se ještě doplní fakt, že se Odkolek narodil v Praze, tak již není prostor pro pochybnosti, že tvůrce kulometu Hotchkiss byl Čech. Dlouhá léta se zabýval konstrukcemi zbraní a vynalezl něco, co poté dramaticky ovlivnilo další technický vývoj, a to pohon plyny odebranými z hlavně. Nijak přehnané není konstatování, že všechny zbraně s tímto principem čerpají z jeho vynálezu, jenž měl řešit nedostatky zbraní poháněných zákluzem hlavně či zpětným rázem. Podobně jako jiní vynálezci byl však Odkolek patrně špatným obchodníkem, jelikož pak svůj patent velmi levně prodal francouzské firmě Hotchkiss, jejímž zakladatelem byl americký podnikatel a vynálezce zbraní Benjamin Hotchkiss (1826–1885). Odkolkův design poté zdokonalili Laurence Vincent Benét a Henri Albert Mercié, a tudíž mohly roku 1895 začít zkoušky kulometu, jenž byl o dva roky později nabídnut jako Mitrailleuse modèle 1897, zkráceně Mle 1897. Zbraně mířily spíše na světový trh, ačkoli menší počet zakoupila i francouzská armáda. Vznikly i zmodernizované verze Mle 1900 a Mle 1909, avšak ozbrojené síly země galského kohouta potom zavedly coby standardní typ kulometu jinou zbraň, a sice St. Étienne Mle 1907. Ačkoli asi na pohled působí jako verze Hotchkissovy zbraně (a opravdu z ní některé součásti převzal), ve skutečnosti šlo o derivát problematického kulometu Puteaux Mle 1905. Znamenal sice určité vylepšení, stále se však jednalo o složitou a nespolehlivou zbraň, jež měla oproti kulometu Hotchkiss jen jedinou přednost, a sice tu, že se vyráběla ve státní zbrojovce.

Vynucená změna postoje Francie
Francouzští politici prostě nechtěli zadat největší zakázku privátní firmě, kterou založil nějaký Američan a která vyráběla kulomet, jehož systém vymyslel Rakušan. Hotchkissovy kulomety, nesporně po všech stránkách lepší, se sice také pořizovaly, ovšem jen v menších počtech např. pro koloniální a horské jednotky, kdežto standardní zbraní pěchoty zůstal výrobek St. Étienne, což platilo až do roku 1916. Velké bitvy přinesly více než dost důkazů pro přesvědčení, že jde o chybné rozhodnutí a že standardní francouzský kulomet silně zaostává za zbraněmi systému Maxim, které vlastnili Britové a Němci. Důstojníci tudíž přesvědčili generála Pétaina, který se na jaře 1917 stal vrchním velitelem armády, aby pro pěchotu objednal nové kulomety. Až pak se ve zbrojovce Hotchkiss rozběhla velkosériová produkce kulometu Mle 1914, u kterého sám název napovídá, že byl k dispozici už na samém začátku války. Konstrukčně se jednalo o další zlepšení předchozích vzorů, ale základní design se neměnil. Kulomet v té době vynikal tím, že místo objemného a těžkého vodního chladiče měl vzduchem chlazenou hlaveň se žebrováním. Dosažení nebezpečné úrovně teploty mohla tříčlenná obsluha kulometu poznat snadno, a to na základě tmavě červené barvy hlavně, jež se tedy musela vyměnit, což nebylo nijak složité. Pro kulomet se vyrábělo se několik typů trojnožek, z nichž nejběžnější byla ta z roku 1916, známá také jako „Omnibus“, neboť se na ni daly umístit zbraně Hotchkiss i St. Étienne. Co je naopak nutno považovat za anachronismus, to bylo zásobování, jelikož místo tehdy běžného pásu měl kulomet pásky po 30 nábojích ráže 8 mm Lebel. V zákopové válce to ani moc nevadilo, avšak pro montáž do letadel a tanků se tento princip nehodil, takže se potom začaly používat kovové pásy na 250 ran. Celkově se ovšem kulomet hodně osvědčil a dnešní odborníci jej považují za jeden z nejlepších designů tohoto druhu. Obdobně jako nejrůznější verze Maximova kulometu zůstal ve službě ještě dlouho po skončení „Velké války“.
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Parametry kulometu Spandau MG 08
Ráže střeliva: 7,92×57 mm Mauser
Zásobování: pás na 250 nábojů
Celková délka: 1448 mm
Délka hlavně: 719 mm
Hmotnost zbraně: 27 kg
Hmotnost podstavce: 38,5 kg
Úsťová rychlost: 900 m/s
Max. kadence: 500–600 ran/min.
Max. dostřel: 3500 m

Parametry kulometu Hotchkiss Mle 1914
Ráže střeliva: 8×50 mm Lebel
Zásobování: pásek na 30 nábojů
Celková délka: 1390 mm
Délka hlavně: 787 mm
Hmotnost zbraně: 24,3 kg
Hmotnost podstavce: 25 kg
Úsťová rychlost: 724 m/s
Max. kadence: 400–500 ran/min.
Max. dostřel: 3800 m

Měření sil
Vzhledem k úspěchu a vlivu kulometů Spandau patrně působí podivně, že německá armáda se na ně nejdříve dívala spíš skepticky. První varianty MG 99 a MG 01 se jí zdály (a koneckonců nikoliv neoprávněně) jako zbytečně těžké a neohrabané. Teprve odlehčený MG 08 (a zprávy o rusko-japonské válce) vedl k nákupu vyššího počtu kulometů, avšak i tak převažoval názor, že do německé útočné doktríny by lépe zapadala lehčí zbraň. To pak potvrdilo setkání s britským kulometem Lewis, díky čemuž se urychlilo úsilí o vytvoření lehčího kulometu, tzn. budoucího MG 08/15. Naopak armáda Francie kulometům od začátku věřila, ale z ryze politických příčin musela kupovat nepříliš podařené zbraně St. Étienne Mle 1907, než si reálné zkušenosti z boje vynutily přechod na vynikající výrobek firmy Hotchkiss. Kulomet Mle 1914 je třeba pochválit především za pokrokové vzduchové chlazení, kdežto ostatní mocnosti se stále držely vodního, přestože se v manévrovém boji ukazovalo jako nepraktické. To platilo i pro Němce, kteří však udělali patrně nejvíce pro rozvoj taktiky použití kulometů jak v obraně (mj. když zavedli hledí pro nepřímou palbu ze zákopu či teleskopická hledí), tak v útoku. Kulomet Spandau MG 08 je zřejmě vůbec nejlepší aplikací Maximova designu, který sám o sobě znamenal úžasný pokrok, jenže současně je nutno konstatovat, že vodní chlazení rychle zastaralo, a proto ve vzájemném srovnání vítězí modernější francouzský kulomet Hotchkiss.

Vyrobeno kusů
Spandau (všechny verze): asi 450 000
Hotchkiss (všechny verze): asi 100 000
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