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Univerzální kulomet MG3, který vznikl na základě legendárního válečného MG 42 
(a poválečného MG1), již zřejmě kroutí poslední tři roky ve službě v německém bun-
deswehru. Tato zbraň ráže 7,62x51 mm NATO by měla být do roku 2022 kompletně 
nahrazena novými kulomety MG5 v plánovaném počtu nejméně 12 733 kusů. 

Univerzální kulomet MG5

posledních konfliktech či misích poznaly, 
že výkon náboje 7,62x51 mm NATO se 
nedá zcela nahradit slabším nábojem  
5,56 NATO, a to i přes nespornou výhodu 
nižší hmotnosti zbraní, možnosti nesení 
více nábojů a sjednocení munice s útoč-
nými puškami. 

Bundeswehr zavedl náboj 5,56x45 mm 
poměrně pozdě, jelikož až do roku 1997 
používal pušky G3 a dodnes používá ku-

lomety MG3 v ráži 7,62x51 mm. V Němec-
ku se v 70. a 80. letech, kdy západní ar-
mády přecházely na náboj 5,56x45 mm,  
vedly úvahy o  beznábojnicovém stře-
livu a  přechod na 5,56 mm NATO tak 
byl dlouho odkládán. Navíc se němečtí 
vojáci začali objevovat v mezinárodních 
kontingentech až poměrně dlouho po 
konci studené války, a tak si bundeswehr 
poznáním, že kulomety ráže 5,56x45 mm 
úplně nestačí, prošel až nedávno. 

O zavedení nového univerzálního ku-
lometu Heckler & Koch 121, nazvaného 
později MG5, bylo rozhodnuto v průběhu 
roku 2012 a přes několik zdržení zavině-
ných drobnými závadami a  změnami 
ve výrobě běží produkce těchto nových 
zbraní naplno. MG5 nyní nahrazuje u jed-
notek všechny MG3 a  některé MG4. 
Kulomety MG4 ráže 5,56x45 mm NATO 
si ale bundeswehr ponechá, jen změní 
jejich taktické určení. 

V  případě MG5 se po konstrukční 
stránce jedná o  naprosto jinou zbraň, 
než je MG3. Je to univerzální a modulární 
platforma středního kulometu, jenž se 
má používat v rolích od lehkého přenos-
ného až po těžký, a dokonce i montovaný 
na vozidla s řídítky nebo dálkově ovláda-
ný s elektrickým spouštěním. MG 42 
a MG3 zvládaly jen některé tyto role, 
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MG5 konstrukčně vychází z men- 
šího kulometu MG4 ráže 

5,56x45 mm NATO, jenž po roce 2005 
doplnil výzbroj německé armády a stal 
se univerzální zbraní pěšího družstva. 
Někteří autoři hovoří o nábojovém man-
ku, které poznalo několik západních ar-
mád, jež poněkud překotně nahrazovaly 
starší kulomety  ráže 7,62 mm NATO 
lehčími vzory ráže 5,56 mm. V několika 

Pancéřoví granátníci bundeswehru 
s kulometem MG5 A2

Srovnání černého MG4 a pískového MG5 A2

Nové zbraně




