Samopal vz. 58:
Výborná zbraň s chybným názvem

Pro mnohé laiky je to pouze československá verze slavné zbraně Kalašnikov, ale fandové a experti dobře vědí, že „osmapadesátka“ představuje zcela originální konstrukci. Kdysi šlo o excelentní zbraň na světové úrovni, která si dosud zachovává značnou popularitu, a to navzdory tomu, že má vlastně „technicky špatné“ jméno.

Hned na úvod lze vysvětlit, proč se vlastně oblíbená „osmapadesátka“ zpravidla označuje jako samopal, přestože technicky jde o typickou ukázku útočné pušky. Jak známo, k samopalům se standardně řadí jednoduché kompaktní zbraně na pistolové střelivo, které jsou určeny zejména pro palbu dávkou. V ruštině se označují pojmem „pistolet-pulemjot“, kdežto zbraně, pro které se na Západě utvořila kategorie útočných pušek (assault rifles), se v ruštině označují termínem „avtomaty“ (proto AK, avtomat Kalašnikova). A právě toto slovo naše armáda kdysi naprosto nevhodně přeložila slovem „samopal“ (ačkoli se logicky nabízel pojem „automatická puška“). Proto se takhle dosud označuje také „osmapadesátka“, neboť i v současném katalogu výzbroje Armády České republiky figuruje jako „Sa vz. 58“.

Jednotná náhrada pušek a samopalů
Na počátku 50. let užívala československá armáda dva hlavní typy ručních palných zbraní pro jednotlivce, a sice samopaly vz. 24 a 26 a samonabíjecí pušky vz. 52. V souladu se světovými trendy se ovšem začalo pracovat na nové zbrani, která by je měla všechny nahradit. Vzhledem k technické unifikaci se sovětskou armádou bylo rozhodnuto použít střelivo 7,62×39 mm, tzn. munici slavné pušky AK-47. Krátce se uvažovalo i o převzetí celé sovětské zbraně, ale potom přece jen zvítězila myšlenka domácí konstrukce, a tudíž bylo Československo jedinou zemí ve Varšavské smlouvě, jež nezavedla derivát systému Kalašnikov. V roce 1953 tak byly konečně zadány přesné specifikace nové zbraně (tehdy označované prapodivně jako „samopal-puška“), na jejímž vývoji se pracovalo v podniku Konštrukta Brno. Projekt s krycím jménem Koště byl realizován pod vedením Jiřího Čermáka, který byl i autorem nového závěrového systému. Ten se s principem Kalašnikov shoduje pouze tím, že k pohonu využívá prachové plyny odebírané z hlavně, samotné provedení závěru je však jasně odlišné. Vývoj, jehož součástí byly zkoušky v Sovětském svazu, byl oficiálně dokončen roku 1956, kdy byla hotová výrobní dokumentace odeslána z Brna do České zbrojovky Uherský Brod. V roce 1958 vznikly první tovární vzorky a 10. února 1959 byla zbraň oficiálně zařazena do služby v Československé lidové armádě. Ta převzala první sériové samopaly vz. 58 v červnu 1959. V květnu následujícího roku pak mohli nové zbraně vidět diváci na vojenské přehlídce na Letné.

Technický popis samopalu vz. 58
Samopal (technicky přesně útočná puška) vz. 58 je samočinná palná zbraň jednotlivce, jež pro pohon nabíjecího mechanismu využívá odběr prachových plynů z hlavně. Ty se odvádějí skrz kanálek do plynového zařízení nad hlavní, v němž se pohybuje píst. Jeho pístnice je propojená s nosičem závorníku, na který se tak energie plynů přenáší. Tento nosič současně tvoří i jednu část přímoběžného závěrového systému, který dále obsahuje závorník a výkyvnou závoru, což se podstatně liší od principu Kalašnikov se závorníkem otočným. Iniciaci náboje zajišťuje bicí pružina, kterou urychluje přímoběžný kohoutek. Nad bicí pružinou je umístěna tzv. předsuvná pružina, která se stará o navracení celé závěrové sestavy do přední (tzn. uzamčené) polohy, ze které následuje další výstřel. Na pravé straně pouzdra závěru se nachází přepínací páčka, která zastává role pojistky a voliče režimů střelby (jednotlivé rány a automatické dávky). Do zbraně se zasouvají segmentové zásobníky na 30 ran. Podavač je opatřen pomocným záchytem, který po vyprázdnění zásobníku přidrží závěr v zadní poloze, čímž střelce informuje o nutnosti opět nabít. Hledí lze nastavit na vzdálenost od 100 do 800 m a nosič mušky je upravený k připojení bodáku. Součástí příslušenství je nástavec pro cvičnou střelbu, který se montuje na ústí hlavně a slouží pro palbu „slepými“ náboji. K samopalu vz. 58 byl vyvíjen také podvěsný granátomet VG 70, jednoranná zbraň na střelivo kalibru 26,5 mm (díky čemuž by byla kompatibilní též se signálními pistolemi), nakonec však vznikl jen prototyp.

Sériová produkce, export a varianty
První fáze sériové produkce zbraně vz. 58 běžela v Uherském Brodu v letech 1959–1964, kdy vzniklo 397 034 kusů. Výroba pak znovu začala v roce 1968 a probíhala až do roku 1984, a to v počtu přesahujícím půl milionu kusů, takže celkově vzniklo 919 650 kusů. Většina putovala k Československé lidové armádě a jiným ozbrojeným silám a sborům, ačkoliv určitý počet byl také exportován. Jako svou základní služební zbraň sice „osmapadesátku“ žádná další armáda nezavedla, avšak menší počty se dostaly např. do arabských zemí, Vietnamu, Etiopie, Angoly, Indie, Indonésie či na Kubu. Speciálně pro export byla zkonstruována zbraň AP 67, v podstatě vz. 58 na munici ráže 7,62×51 mm NATO, ale ta zůstala jen v prototypu; stejně dopadla verze na západní střelivo ráže 5,56 mm. Pro československou armádu i zahraniční zákazníky se tedy vyráběly jenom zbraně na střelivo ráže 7,62×39 mm, a to ve třech provedeních. Nejběžnější je klasická podoba s pevnou dřevěnou pažbou, nazývaná také vz. 58P. Především pro výsadkáře, popř. i pro osádky vozidel a obsluhy těžkých zbraní vznikla verze vz. 58V, která se vyznačuje sklopnou kovovou ramenní opěrou. Tyto dvě varianty obdržely podle tvaru pažby, resp. opěry od vojáků přezdívky „Pádlo“ a „Kosa“. Třetí verze nese označení vz. 58Pi a slouží hlavně pro noční střelbu, k čemuž má úchyt na infračervený dalekohled NSP-2, úsťový tlumič záblesku a dvojnožku. Česká i slovenská armáda už nyní své samopaly vz. 58 nahrazují novými puškami CZ 805 BREN, ale „osmapadesátky“ se pořád vyskytují ve třetím světě, mj. v Iráku, kam bylo odprodáno velké množství zbraní z přebytků Armády ČR.
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Parametry samopalu vz. 58
Typ střeliva: 7,62×39 mm vz. 43
Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Délka s pažbou a bodákem: 1000 mm
Délka s pažbou bez bodáku: 845 mm
Délka se sklopenou opěrou: 636 mm
Délka hlavně: 390 mm
Hmotnost prázdné zbraně bez bodáku: 2,91 kg
Hmotnost nabité zbraně s bodákem: 3,77 kg
Úsťová rychlost střely: 705 m/s
Max. teoretická kadence: 800 ran/min.
Nastavení hledí: od 100 do 800 m
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