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Kulomet vz.26
na lyÏích

Mezi periodicky představované kuriozity náleží popisy nejrůznějších
zapomenutých vynálezů a zlepšovacích návrhů zbraní a jejich příslušenství.
Jedním z nich je i zlepšovací návrh na úpravu lehkého kulometu
vz. 26 pro dopravu na lyžích v zimě.
utorem zlep‰ováku byl voják tehdej‰í ãeskoslovenské armády ãetafi
absolvent Jaroslav Vojtí‰ek, kter˘ v roce 1950 slouÏil u pû‰ího pluku 41
„Dr. Eduarda Bene‰e“. V rámci svého
pÛsobení ve ·kole dÛstojníkÛ v záloze
Îilina v zimû roku 1950 pfii‰el pfii lyÏafiském v˘cviku na neobvykl˘ nápad na
dopravu lehkého kulometu
vz. 26, jehoÏ no‰ení na zádech nepovaÏoval pfii jízdû
z kopce za bezpeãné.
Ale nechme promluvit samotného autora vynálezu:
„Ako veliteº lyÏ. ãaty som vychádzal z toho, Ïe doteraj‰ie
nosenie LG na chrbáte je
velmi nebezpeãné. O tom
ma pouãily niektoré nebezpeãné pády ãlenov mojej
ãaty, ktor˘m LG doslova preletel cez hlavu pri páde i keì
bol remeÀ skráten˘ na nejmen‰iu moÏnú mieru.“
Proto pfii‰el s nápadem
vléci kulomet umístûn˘ na
dvou párech lyÏí za sebou za
lyÏafiskou hÛl. Vymyslel vlastnû dva zpÛsoby transportu,
které vycházely z potfieby
dopravy zbranû mimo styk
s nepfiítelem a s manipulací se zbraní v hlubokém
snûhu pfii dotyku s nepfiítelem. Pfii styku s nepfiítelem
mûl kulomet jeden pár lyÏí
upevnûn na dvojnoÏce. Podle pfiiloÏeného popisu by
stfielec zbraÀ táhl nebo tlaãil
za drÏadlo upravené na ramenní opûrce. DrÏadlo mûlo
b˘t vytvofieno tak, aby nepfiekáÏelo pfii stfielbû.

A

hÛl upnutou v karabince, pravdûpodobnû upnutou do vidlice druhého páru
lyÏí. Autor povaÏoval za nejvût‰í v˘hodu svého zlep‰ovacího návrhu moÏnost stfielby i v hlubokém snûhu a snadnou dopravu, kterou povaÏoval za stabilní. Jako lyÏafi bych o tom v‰ak silnû
pochyboval, ãemuÏ napovídá i fakt, Ïe

první pár lyÏí má relativnû mal˘ rejd
dan˘ mal˘m rozsahem odmûru dvojnoÏky. Osobnû bych zbraÀ pfii zvoleném
zpÛsobu dopravy ve vleku za lyÏafiskou
hÛlku radûji umístil na kanadské sanû.
Nebuìme v‰ak skeptiãtí, neboÈ z popisu zlep‰ovacího návrhu je patrné, Ïe dotyãn˘ provedl praktické zkou‰ky s jak˘msi
„hand made“ prototypem.
Z dokumentu dále vyznívá,
Ïe Vojtí‰kÛv prototyp byl v˘robnû poddimenzovan˘
a pfii zkou‰kách popraskal.
Nicménû, o stfielbû v hlubokém snûhu ãetafi Vojtí‰ek pí‰e: „Na stredné vzdialenosti moÏno vystrielaÈ
cel˘ zásobník v jednej
dávke. Napr. pri strelbe
na 200 m bol rozptyl asi
1 m.“ Je zajímavé, Ïe jako
jedinou nev˘hodu uvádí
nemoÏnost zastavit pfii velké rychlosti „kristiánkou“,
coÏ bylo tehdy typické zakonãení jízdy z kopce. âetafi Vojtí‰ek proto doporuãoval brzdit pluhem.

DVA PÁRY LYÎÍ
Pfii pfiesunu navrhl pouÏít
druh˘ pár lyÏí uchycen˘ch
ve vidlici v hlavi‰ti paÏby.
Kulomet na lyÏích by stfielec
vlekl za sebou za lyÏafiskou

kvûten 2011
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Kulometem na lyžích se zabývala už například italská armáda v době
druhé světové války; jednalo se ale o těžký kulomet s podstavcem

s t fi e l e c k á r e v u e

POPIS
Pokud jde o technické
provedení vynálezu, pfiední
pár lyÏí byl umístûn místo
vyjmut˘ch koncov˘ch noÏek dvojnoÏky. Do otvorÛ
mûly b˘t zasunuty esovitû
prohnuté dráty o prÛmûru
asi 1 cm dlouhé asi 50 cm.
Do otvorÛ (po noÏkách
dvojnoÏky) mûly b˘t zasunuty tak hluboko, aby v˘‰ka od rozdvojení dvojnoÏky
k lyÏím byla asi 63 cm. Pro
vût‰í stabilitu mûly b˘t
pfiední noÏky vyztuÏeny navafienou pfiíãkou ze stejného materiálu. Dole na noÏkách byly pfiivafieny destiãky o rozmûrech 7x4 cm
s dírkami pro ‰rouby pro
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