ývoj velkorážových kulometu
predstavoval asi nejkomplikovanejší projekt, na neIDŽ se
v meziválecném období v Cesko-

V

slovenské zbrojovce v Brne pracovalo. Velkou zásluhu na tom mely
nejasné a protichUdné požadavky
ceskoslovenské vojenské správy.
Pomerne dlouhou dobu totiž prevládal názor, že tzv. "hrubý" ci "velký"
kulomet by mel být nasazován jako
doprovodná zbran pechoty v prvé
rade proti obrneným vozidlum, pnpadne pak také proti lehkým kry turn
a letadlum. Tento žebncek priorit se
zacal prevracet teprve v prubehu 30.
let, kdy postupne vykrystalizovala
pozice velkých kulometU jako primárne protileteckých zbraní použiteiných pnpadne i proti tankum.

kulometZB-60 oznacen zástupci cs. la výroba kulometUZB-60 na záarmády za "v podstate" dorešený klade objednávekz Velké Británie
a svými parametry prekonávající
mezitím zavedený kanon Oerlikon
(kulomet vz. 36), bylo však požadováno jeho další zdokonalení.
K novému zkoušení kulometu ZB-60
došlo až po roce, což zpusobilo, že

jeho sériová výroba v novém
zbrojováckém závode ID ve Vsetíne

(50 kusu, v prosinci 1938 zvýšeno na
100 kusu) a Jugoslávie

(620 kusu).

MNO ješte nejaký cas o tento výrob-

ní program nejevilo zájem a zduraznovalo pouze, že jím nesmejí být
ohroženy dodací IhUtyostatních zbraní ujednané se zástupci Zbrojovky
naposledy na porade dne 20. pro-

seda jednání,brig. gen. Mrázekz n.
odboruMNO],že 15mmkulometyse

prozatím neobjednají,ponevadžnení
úhrady." Dálebylokonstatováno,že
pro rok 1939 zatím zustává 60 kulometu nevázaných zahranicními
objednávkami,"tedy volnýchpro cs.
vojenskou
správu".
.
Na základe techto poznatku je
možné konstatovat, že oproti dnvejším názorum našich historiku
zbrojní výroby cs. vojenská správa
nakonec nejspíše prece jen uznala
brnenský velkorážový kulomet za
kvalitní a i pres aktuální nevýhodnou
vojenskopolitickou situaci ho hodIala v prubehu roku 1939 zavést do
výzbroje, pficemž tomuto zámeru
zrejme zabránil pouze nedostatek
financních

prostfedku.

Ceskoslovenská.objednávka
velkorážových kulometu ZB-60
Konstrukce kulometu v rážích

13,4 mm, 14,5 mm a 20 mm byla
v Brne zahájena již vletech 19271928 pod vedením Václava Holka,

který pri ní sáhl po nekterých
osvedcených prvcích lehkého kulometu ZB vz. 26 a jeho prechodové
varianty ZB vz. 27 s tím základním
rozdílem, že automatika prvních
brnenských velkorážových zbraní
využívala krátkého zákluzu hlavne.
V roce 1931 došlo k docasnému
útlumu prací na kulometech v ráži
13-15 mm a pozornost se soustfedila
na 20mmzbran;v roce 1933všakcs.
vojenská správa ztratila o domácí
výrobek v této ráži zájem a v souladu s výše zmínenou promenou názoru na úlohu velkorážových kulometU opet požadovala ráž 14,5 mm.
V prubehu roku 1933 došlo
v konstrukci 14,5mm kulometu k zásadnímu prelomu v podobe opuštení
krátkého zákluzu hlavne ve prospech osvedceného odberu plynu
z vývrtu hlavne. Patme již v roce
1934 pak byl ze strany Vojenského
technického a leteckého ústavu
vznesen požadavek na zvýšení ráže
kulometu na 15 mm. Presnost nové

zbrane nazývané ZB-60 se však
v porovnání s konkurencním 20mm
kanonem Oerlikon ukázala jako
"naprosto nevyhovující".
Teprve

v polovineroku 1937byl

byla cástecne zahájena teprve v zán
1938 a první hotové zbrane byly dokonceny omesíc pozdeji. Ceskoslovenská armáda tedy nestacila
15mm velkorážový kulomet zafadit
do výzbroje pred kritickým zánm
1938, prestože s ním ve svém výzbroj ním plánu napevno pocítala.
Dosavadní literatura zde celou záležitost uzavírá s tím, že tento neúspech byl zpusoben neuspokojivými
vlastnostmi zbrane (a také náboju),

která se ostatne dockala jen
omezených objednávek ze zahranicí.
Kulomety ZB-60 byly ve Vsetíne
vyrábeny pro Írán, Velkou Británii
(kde byla v roce 1939 zahájena jejich
licencní výroba) a Jugoslávii; po oku-

paci Ceských zemí pak vetšinu
zbraní až do ukoncení jejich produkce v cervnu 1943 odebíralo
nemecké námornictvo. Dostupné
údaje o poctech zhotovenýchkusu
jsou bohuželneúplnéa misty nejasné. Pfipomenine,že kapacitavsetínské zbrojovky cinila 420 velkorážovýchkulometurocne. Pro zajímavost také uvedme, že nemecká

Snad tímto zpusobem pfispejeme
since 1938.Pakvšak došlok prekvak napravení ponekud nespravedlive
pivému obratu: Z korespondence
hlavního štábu MNO vyplývá, že
patme nekdy na konci prosince 1938
se zacalo vážneuvažovat o tom, že
v roce 1939 bude brnenský podnik
vyzván "k podání nabídky na 200
kusu velkých kulometu pro ceskoslovenskouvojenskousprávu". Do-

mela být splnena ve dvou
cástech:v roce 1939to melobýt 160
dávka

kusu, v roce 1940 zbylých 40 kusu.
Nevylucovaly se ani' další objednávky
Bližší okolnosti zmeny náhledu
cs. vojenské správy na brnenský
velkorážový kulomet prozatím neznáme. Víme jen, že hlavní štáb
o svém zámeru informoval n. odbor
MNO a ministerstvo zahranicních
vecí a opis korespondence zasí1al do
Brna. V pnpade realizace objednávky bylo totiž nutné sladit harmonogram dodávek pro cs. armádu
a Jugoslávii, nebot se nepredpokládalo zvyšování celkové výrobní
kapacity.
Z techto plánu však nekdy na

pokažené
zbrane.

povesti

této zajímavé

David Pazdera
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