Pušky k obraně republiky:
Dlouhé zbraně československé a české armády

Puška dodnes představuje hlavní zbraň pěšáka a také jeden z ukazatelů úrovně armády, resp. technické vyspělosti země. Z tohoto pohledu vždy platilo, že Československo patřilo mezi státy s rozvinutým průmyslem, protože obvykle spoléhalo na pušky domácí výroby, což samozřejmě platí rovněž o dnešním Česku.

Rodící se armáda nezávislého Československa disponovala vskutku pestrou sbírkou pušek, jež zahrnovala zbraně zaniknuvší monarchie, kořistní výzbroj i rozmanité pušky, jež do republiky dovezli legionáři z několika válčišť. Následně ale bylo rozhodnuto zavést jeden standardní typ domácí výroby, byť šlo o derivát německého principu Mauser. Nová puška vz. 24 poté zůstala páteřní zbraní až do okupace. Po osvobození se situace vlastně trochu opakovala, neboť vojáci znovu vlastnili velmi pestrý arzenál. Nová puška, přijatá do služby jako vz. 52, reprezentovala originální konstrukci, a to dokonce na vlastní náboj, avšak toto řešení příliš dlouho nevydrželo a na místo samonabíjecí pušky přišla automatická zbraň, jež ovšem dostala technicky naprosto chybné označení „samopal vz. 58“. Oficiálně tento pojem pořád platí, ačkoli „osmapadesátka“ představuje typickou útočnou pušku na náboj střední výkonnosti. Snahy získat náhradu začaly již v 70. letech, ale nevedly k výsledku, a tak se muselo čekat až do nového tisíciletí, kdy byla zavedena moderní puška CZ BREN a poté definitivní verze BREN 2. O její kvalitě vypovídá i skutečnost, že už získala řadu exportních úspěchů.

1918: Mannlicher vz. 1895
Název standardní služební zbraně armády Rakouska-Uherska nepochybně zná každý milovník Švejka. Opakovačka s přímotažným závěrem se nejdříve chválila jako přelomový vynález, ale ukázala se jako dost problémová. Čs. armáda ji užívala do začátku 20. let a v protektorátní éře tvořila hlavní typ služební zbraně Vládního vojska.

1924: Puška vz. 24 
ČSR koupila z Holandska zhruba 57 000 německých pušek systému Mauser ráže 7,92×57 mm a tyto zbraně se staly základem nové domácí opakovačky. Vznikla ve Zbrojovce Brno, výroba však běžela i na dalších místech. Puška vz. 24 se ve velkých počtech vyvážela a mnohdy bývá řazena mezi vůbec nejlepší aplikace principu Mauser.

1952: Puška vz. 52 
V roce 1952 vstoupila do služby zcela nová samonabíjecí zbraň, jejíž konstrukce pocházela ze Strakonic, avšak výroba běžela v Uherském Brodě. Puška vz. 52 užívala domácí náboj kalibru 7,62×45 mm, ale potom byla upravena pro sovětský náboj 7,62×39 mm a dostala označení vz. 52/57. Tuto zbraň dosud užívá i česká Hradní stráž.

1958: Samopal vz. 58 
Zrod slavné „osmapadesátky“ byl popsán již mnohokrát, takže zde jenom uveďme, že vznikly dvě verze této útočné pušky ráže 7,62×39 mm, a to vz. 58P čili „Pádlo“ s pevnou pažbou a vz. 58S alias „Kosa“ se sklopnou opěrkou. Zbraň stále slouží v AČR a mezi zahraniční zákazníky patří mj. Indie, Kuba, Kypr, Somálsko nebo Vietnam.

1977: Projekt LADA 
Když Sovětský svaz v polovině 70. let zavedl nový náboj 5,45×39 mm, hodlaly podobný krok učinit i další státy východního bloku. Čs. zbraňový systém LADA ale zůstal ve fázi prototypů. Po roce 1989 byl v Uherském Brodě přepracován do varianty CZ 2000 na náboj 5,56×45 mm, jenže ani tento typ se nakonec nedokázal prosadit.

2010: CZ 805 BREN 
Česká zbrojovka Uherský Brod v roce 2010 vyhrála výběrové řízení na novou pušku pro AČR se zbraní, jež nese tradiční „kulometné“ jméno BREN a používá náboj 5,56×45 mm. Moderně vyhlížející zbraň vykázala jak některé vážné nedostatky, tak velký vývojový potenciál, a tudíž bylo zřejmé, že se ještě musí uskutečnit řada změn.

2015: CZ BREN 2 
Definitivní výsledek představuje až puška CZ BREN 2, která se tedy stala standardní služební zbraní AČR a také Slovenska a Maďarska. Zaznamenala i další komerční úspěchy, z nichž lze zmínit dodávku varianty ráže 7,62×39 mm pro elitní francouzský útvar GIGN. Puška BREN 2 tak dokázala důstojně navázat na slavnou tradici.

Karabina pro speciály
Vedle standardních služebních pušek se lze v Armádě ČR občas setkat i s dalšími typy, což se týká především 601. skupiny speciálních sil. Její příslušníci užívali speciálně upravené zbraně vz. 58 a posléze zavedli americké karabiny M4 ráže 5,56 mm, na které pochopitelně instalují i pestrou škálu doplňků. V menších počtech se k „šestisté první“ dostaly rovněž jiné typy, např. německé bitevní pušky HK 417 ráže 7,62×51 mm.
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