Bodák y

Marek BAKO

Carl Eickhorn KCB-70
Společnost Carl Eickhorn z německého Solingenu není třeba našim čtenářům příliš představovat. Kdo se alespoň trochu zajímá o německé militarie, určitě někdy
viděl některý z bodáků k pušce vz. 98 z výroby této tradiční společnosti.

Původní bodák pro pušku Stoner 63A vyrobený
pro nizozemskou armádu v Carl Eickhorn
Waffenfabrik AG

F

irma Carl Eickhorn Waffenfabrik
AG dodávala chladné zbraně na
civilní trh, armádě i dalším ozbrojeným složkám už od druhé poloviny
19. století. V šedesátých letech 20. století se rozhodla spojit tradiční reputaci
s moderním a inovativním designem.
Toto spojení dalo vzniknout noži/bodáku KCB-70 (Knife-Cutter-Bayonet
1970) a právem se čekal velký komerční
úspěch. Firma však tento projekt neustála a úspěch KCB-70 si vychutnaly až
její následovníci.
KCB-70 byl navržen a produkován
jako joint-venture firem Carl Eickhorn
Waffenfabrik AG a nizozemské NWM
(Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek De Kruithoorn NV). V roce 1967
získala NWM licenci na výrobu původem americké pušky Stoner 63A (viz SR
č. 7/2019). To byla modulární zbraň, která
dost předběhla svou dobu. Jak název
napovídá, pocházela z dílny Eugena
Stonera, jehož neméně revoluční AR-10
vyráběla v letech 1958–1962 nizozemská
státní společnost Staatsbedrijf Artillerie
Inrichtingen.
Vznikl nápad nejprve vyrábět kombinovaný nástroj bojového nože, pilky,
bodáku a stříhače drátů po vzoru bodáků k variantám AKM, zavedených
v Sovětském svazu a jeho satelitech.
Bodák k AKM má čepel světlou v barvě
vyleštěného kovu, KCB-70 naopak tmavou, je parkerizovaný dočerna. Rukojeť
a pochva KCB-70 byla z lesklého černého plastu. Na pochvě byl zelený textilní
závěsník a zelené kožené upevňovací
tkaničky. Na pochvě kromě ostří stříhače drátů najdeme i plochu šroubováku.
Hruška jílce je zajištěna k čepeli šroubem, který naznačuje možnou výměnu
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rukojeti. Pružina čepu v zářezu hrušky
skrývá přihrádku, ve které byla pomůcka na seřizování mířidel Stoneru 63A.
Osazení na Stoner 63 vychází z podobného dílu na puškách AR-15/M16, stejně
jako AR-18/AR-180, a umožňuje používat
KCB-70 na všechny jmenované zbraně.
Tyto bodáky mohly nést označení obou
firem, tedy Eickhorn nebo NWM, podobně jako bodák na německou pušku
G3, vyvíjený u Eickhornu ve spolupráci
se společností Rheinmetall AG během
50. let. Eickhorn logicky plánoval produkci KCB-70 i pro další zbraně, jako například FN FAL nebo již zmíněnu G3. První
tři vývojové typy KCB-70 byly označeny
M1 (pro Stoner/M16), M2 (FN FAL) a M3
(G3). Existoval i prototyp pro americkou
karabinu M1 Carbine, který ale později
vyústil v bodák KCB-77 pro karabinu M4.
KCB-70 M1 jako jediný může být nazýván
Stoner bayonet, jak se někdy nesprávně
říká i jiným bodákům z rodiny KCB-70
a KCB-77.
Problémy začaly, když se přišlo na to,
že nizozemská NWM selhala při ochraně
svých exportních smluv. Asi 3600 pušek
Stoner 63A bylo zhotoveno v americké
Bojový nůž KCB-77 CS
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Cadillac Gage Co., kde produkce skončila
až v roce 1971. US Navy odebralo 2500
kusů ve variantě lehký kulomet pro své
speciální jednotky a jednotky SEAL. Ani
pro Eickhorn to nebylo žádné štěstí, jelikož se k nim nedodávaly žádné bodáky.
Začalo se rovněž ukazovat, že polykarbonát použitý na KCB-70 je příliš křehký,
rukojeť tak může odpadnout a pochvy
praskat. I když tyto negativní vlastnosti Eickhorn postupně napravil, špatná
pověst se šíří rychle, a tak se nepodařilo
přesvědčit většinu potenciálních zákazníků, kteří raději volili levnější bodáky M4,
M7, G3 a FAL typ C.
Malé prodeje, postvietnamská nálada
ve společnosti a ekonomická stagnace
zapříčinily bankrot firmy Carl Eickhorn
v roce 1975. Nový vlastník převzal ochrannou známku i výrobní zařízení. Rodina
Eickhornů si ale založila konkurenční
společnost. Noví investoři si nekoupili
právo užívat jméno Eickhorn jako takové,
a tak se na trhu brzy začaly objevovat
jak bodáky s ochrannou známkou Eickhorn, které neměly se Solingenem nic
společného, tak solingenské bodáky od
Eickhornů, které ovšem nesměly nést
ochrannou známku.
Bodáky z té doby nesoucí značku Carl
Eickhorn Waffenfabrik AG jsou tak někdy

