Exportní úspěchy:
CZ BREN a Scorpion EVO 3 na světovém trhu

Česká mediální sféra se s oblibou zaměřuje zejména na problémy zbrojního průmyslu, a proto jen málokdy informuje o jeho úspěších. Širší veřejnost tedy zřejmě neví, že zbraně z České zbrojovky Uherský Brod mají na světovém trhu velmi dobrou pozici, což se týká i pušek řady BREN a samopalů Scorpion EVO 3.

Puška CZ 805 BREN se v české armádě dočkala kontroverzního přijetí, ovšem s tím zajímavě kontrastuje fakt, že záhy velmi výrazně zabodovala za hranicemi, a to jak u civilních zájemců, tak u ozbrojených sil a sborů. Kontrakty začala získávat i varianta CZ 807 a velice dobře si již vede také modernizovaný CZ BREN 2. Od počátku úspěšnou konstrukci představuje samopal CZ Scorpion EVO 3, protože nabízí kombinaci výborných vlastností, příznivé ceny, lákavého vzhledu a v neposlední řadě také legendárního jména.

Pušky pro komando GIGN
Prvním uživatelem CZ 805 BREN se pochopitelně stala Armáda České republiky, ale výrobce od počátku usiloval též o zahraniční kontrakty. Na světovém trhu panuje v kategorii útočných pušek ostrá konkurence, protože je dokážou vyrábět i mnohé země třetího světa (byť většinou jde jen o různé „klony“ principu Kalašnikov), ovšem navzdory tomu se povedlo získat nikoliv nezajímavé úspěchy. Zbraně CZ 805 si záhy vybralo Slovensko a lze předpokládat, že armáda našich východních sousedů půjde podobnou cestou jako ta česká, tedy že výhledově přejde na model CZ BREN 2, který se vyrábí od roku 2016. Mezi hlavní uživatele se výhledově dostane Maďarsko, jež se rozhodlo zařadit BREN 2 coby svou standardní služební pušku a na podzim 2018 zahájilo jeho licenční produkci. Kromě toho se však České zbrojovce povedl mimořádný úspěch v podobě prodeje zbraní BREN 2 v ráži 7,62×39 mm francouzské jednotce GIGN, což je elitní protiteroristické komando, jež náleží do struktury četnictva. O pušky „východní“ ráže projevilo zájem po operacích proti teroristům s balistickými vestami, které pušky kalibru 5,56 mm nedokázaly spolehlivě zastavit. Útvar GIGN proto urgentně žádal o zbraně na střelivo, jež zvládne okamžitě eliminovat cíl s balistickou ochranou a současně neohrozí rukojmí, což ráže 7,62×39 mm splňuje, jenže renomovaní západní výrobci kupodivu nabízejí jen málo takových pušek. Mezi výjimky však patří právě Česká zbrojovka, která se tedy může chlubit i dodávkou zbraní pro elitní jednotku „staré“ členské země NATO.

BREN v exotických zemích
Pušky řady BREN dnes používá celkem zhruba tucet států, ale výrobce identitu většiny z nich oficiálně nedeklaruje, ačkoliv u několika tak učinil a kromě toho existují snímky ze sociálních sítí, jež zachycují zbraně BREN v řadě exotických zemí. Oficiálně je známo, že k zákazníkům náleží např. Egypt, kde pušky CZ 807 ráže 7,62×39 mm používá elitní Republikánská garda a výsadkové jednotky. Muže s touto výzbrojí proto mohou někdy potkat i čeští turisté, pokud se odváží na Sinajský poloostrov, kde egyptské jednotky vedou boj proti islamistům. Z afrických zemí je doložena také Keňa a Rwanda a spekuluje se o několika arabských státech. Důležitým zákazníkem je Indonésie, kde zbraně CZ 805 figurují v arzenálu některých speciálních útvarů, např. námořního komanda KOPASKA. Do seznamu uživatelů se řadí rovněž Mexiko, kde byl typ CZ 805 BREN zaveden do výzbroje speciálního útvaru Gendarmeria Nacional, jenž dříve spadal pod federální policii, ovšem v létě 2019 se začlenil do nově formované Národní gardy. Jde o elitní zásahový útvar, jenž se podílí hlavně na bojích proti narkomafii a jehož příslušnici a příslušnice často ukazují své pušky BREN i na přehlídkách. Vedle toho je známo, že zbraně BREN prodělaly testy v několika dalších zemích, např. v Ázerbájdžánu, Indii, Pákistánu nebo Vietnamu, byť do řadové služby se zřejmě nedostaly. Polosamočinná verze CZ 805 S1 si vede výborně také na americkém civilním trhu a BREN si zahrál i v několika filmech, mezi které se trochu bizarně řadí i čínský snímek Operace Rudé moře.

Úspěchy „Škorpíku číslo 3“
Pozornost Hollywoodu upoutal rovněž samopal CZ Scorpion EVO 3, neboť nabízí nezvyklý a futuristický vzhled. Mohli jsme jej tedy vidět např. ve snímcích Mrakodrap či Hobbs & Shaw, ale získal si mnoho spokojených uživatelů i mezi civilními střelci. Kvůli americkým zákonům vznikly také dvě speciální obměny poloautomatu Scorpion EVO 3 S1, a sice zkrácená Pistol a prodloužená Carbine. „Škorpíky“ už ale v Americe zabodovaly také u strážců zákona, protože malé počty zakoupilo několik policejních útvarů, např. Highway Patrol ve státě Utah. Obecně totiž platí, že dodávky samopalů zpravidla nevykazují tak vysoká prodejní čísla jako dodávky útočných pušek, neboť samopaly obvykle směřují k různým policejním, elitním, speciálním či protiteroristickým útvarům, které logicky nepotřebují tisícové počty zbraní. Na druhou stranu však lze říci, že délka seznamu uživatelů zbraní CZ Scorpion EVO 3 výrazně přesahuje délku seznamu odběratelů pušek BREN, neboť jde o přibližně třicet zemí. Vedle Česka a Maďarska (které „Škorpíky“ vyrábí také licenčně) je známo několik evropských uživatelů, mj. policie ve Finsku a na Maltě či zvláštní armádní síly v Moldávii, Polsku a Srbsku. Existuje i nepotvrzená informace o menším počtu dodaném vatikánské Švýcarské gardě. Scorpion EVO 3 si ale vede výtečně též v exotických destinacích. Pro mnoho států totiž představuje zajímavou alternativu k německému H&K MP5, protože nabízí prakticky stejnou kvalitu za nižší cenu a není závislý na prapodivných rozmarech exportní politiky Berlína.

Dodávky pro Afriku a Asii
Jestliže začneme v arabském a africkém světě, pak „Škorpík číslo 3“ zamířil do již zmíněného Egypta, resp. k jeho speciálním jednotkám. Obdobně jako v případě typu CZ 807 je známo, že Scorpion EVO 3 byl zaveden i do výzbroje armádních jednotek ve východoafrické Keni. Tato zbraň byla identifikována také v rukou vojáků Rwandy, kteří byli vysláni coby mírové síly do konfliktem zmítané Středoafrické republiky. Na seznamu odběratelů figuruje též prezidentská garda v Tunisku, ale zákazníků v arabském světě bude patrně více. Velké úspěchy si Scorpion EVO 3 připsal také v jihovýchodní Asii, protože jej používají např. zvláštní jednotky policie a pobřežní stráže na Filipínách, policisté a četníci v Kambodži, elitní armádní útvar KOSTRAD v Indonésii, zvláštní útvary policie v Malajsii, Královská policie v Thajsku a zvláštní policejní protidrogová jednotka ve Vietnamu. Navíc je známo, že „Škorpíky“ zamířily do Afghánistánu a Gruzie, kde je užívá finanční policie. Na seznamu se údajně nachází i několik zemí Latinské Ameriky, konkrétně Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Honduras, Mexiko, Panama a Paraguay, ačkoli i v tomto regionu může být počet zákazníků vyšší. Jak již bylo uvedeno, do řady zemí směřovala jen omezená množství, třeba jen několik málo desítek exemplářů, ovšem v každém případě lze konstatovat, že si pušky série BREN i samopaly Scorpion EVO 3 vedou na světovém trhu mimořádně dobře. Česká zbrojovka tak velice důstojně navazuje na někdejší úspěchy zbraní se značkou „Made in Czechoslovakia“.
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