Armádní pistole:
Věrní sluhové (nejen) českých důstojníků

Pistole samozřejmě není primární vojenskou zbraní, ale současně představuje důležitého pomocníka důstojníků, osádek vozidel nebo speciálních jednotek. Jak se vyvíjela výzbroj československých a českých vojáků v této kategorii?

Pistole z Uherského Brodu již dlouhou dobu patří mezi nejprestižnější exportní artikly, jakými se může Česká republika na světovém trhu chlubit. Česká zbrojovka může pořád navazovat na úspěch, který jí přinesla populární pistole CZ 75, ale historie českých, resp. československých pistolí je daleko starší a sahá až po počátků první republiky. Přestože se na počátku čerpalo ze zahraničních vzorů, postupně vznikla zcela originální konstrukční škola, díky které do výbavy vojáků naší armády bez ohledu na režim přicházely téměř výhradně pistole domácího původu. Výjimku sice najdeme u zvláštních sil, ovšem roku 2013 padlo rozhodnutí, že nová standardní pistole AČR bude opět pocházet z České zbrojovky.

1918: Dědictví po monarchii
Rakousko-Uhersko bývá často líčeno jako zaostalé, s čímž ale kontrastuje fakt, že patřilo mezi první země, které zavedly poloautomatické pistole. Jednalo se o výrobky zbrojovky Steyr a po první světové válce zakoupila okolo 5000 zbraní vz. 1912 též armáda samostatné ČSR. Pistole používala zásobník na osm nábojů 9×23 mm Steyr.

1924: Úprava zbraně Mauser
První domácí pistolí se stal vz. 22, jenž se vyráběl v Brně na bázi licence od firmy Mauser, ale produkce se pak přesunula do Strakonic. Tam proběhly i značné změny konstrukce, díky nimž se zrodila takřka nová zbraň vz. 24. Pistole na osm ran 9×17 mm Browning Short se poté stala standardní zbraní důstojníků v údobí první republiky.

1938: Pistole pro Wehrmacht
Navzdory nesporným kvalitám přestávala zbraň vz. 24 vyhovovat, a proto byl ve Strakonicích vyvinut úplně nový vz. 38 opět pro osm nábojů 9×17 mm. Zbraň měla některé nedostatky, mj. tuhou spoušť, ale jinak velmi progresivní konstrukci. Do čs. armády se však již nestihla dostat a všechny kusy putovaly k německým ozbrojeným silám.

1952: Pro sovětskou munici
Začátkem 50. let proběhly neúspěšné testy několika pistolí ráže 9 mm a nakonec se do výbavy čs. armády prosadila zbraň s osmiranným zásobníkem pro munici 7,62×25 mm Tokarev. Šlo o originálně řešenou pistoli vz. 52, která se vyráběla ve Strakonicích. U vojáků si získala velkou oblibu díky přesnosti, ačkoliv byla neobvykle těžká.

1982: Kontroverzní náhrada
Jako náhrada „dvaapadesátky“ vznikla v Uherském Brodě kompaktní zbraň vz. 82, která měla zásobník pro dvanáct nábojů ráže 9×18 mm Makarov a směřovala také k Veřejné bezpečnosti. Policisté si ji zpravidla chválili, ale přijetí u vojáků bylo rozpornější. Pro vývoz byla vyráběna příbuzná pistole vz. 83, jež existovala i v jiných rážích.

1999: Slavná zbraň pro elitu
V roce 1999 byla do arzenálu průzkumných sil zavedena pistole CZ 75 B, modifikovaná verze světově známé zbraně z České zbrojovky Uherský Brod, jejíž zásobník pojal dokonce šestnáct nábojů ráže 9×19 mm Parabellum. Patřila mj. do výbavy vojáků speciálních jednotek v misích KFOR a v náročných podmínkách se velmi osvědčila.

2006: Import od Rakušanů
Navzdory dobrým zkušenostem s CZ 75 B se speciální síly (dnes 601. skupina speciálních sil) rozhodly koupit si i moderní zahraniční pistole. Přednost dostala rakouská firma Glock, od níž byly odebrány např. zbraně Glock 17 (sedmnáct ran 9×19 mm), Glock 25 (patnáct nábojů ráže 9×17 mm) či Glock 31 (patnáct ran ráže .357 SIG).

2013: Nová standardní pistole
V rámci kompletního přezbrojení AČR bylo rozhodnuto zakoupit v Uherském Brodě též nový model služební pistole. Volba padla na typ CZ 75 SP-01 Phantom, který je založený na pistoli SP-01 Tactical a má zásobník na osmnáct ran 9×19 mm. Armádní zkoušky dopadly výborně a vojáci by měli postupně získat přibližně 20 000 kusů.

Legendární „pětasedmdesátka“
Pistole CZ 75 z Uherského Brodu si získala celosvětovou popularitu, o čemž ostatně vypovídá i mnoho nelicenčních kopií. Československá armáda a policie ji ovšem paradoxně do výzbroje jako standardní pistoli nezavedly a v Česku se tak stalo až v 90. letech, kdy Policie ČR vsadila primárně na podobu CZ 75 D Compact. Od roku 2001 začali státní policisté a městští strážníci postupně přecházet na modernější zbraně CZ P-07.
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