Duel: Puška vz. 52 vs. samopal vz. 58:
Střídání generací palných zbraní

Není příliš obvyklé, aby armáda nějaké země zařadila během jedné dekády dvě generace dlouhých střelných zbraní. Československá armáda však přesně to v 50. letech provedla, když samonabíjecí pušku vz. 52 nahradila automatická zbraň vz. 58. Druhý zmíněný typ se řadí mezi naše nejslavnější výrobky, zatímco jeho předchůdce měl jen epizodní úlohu, byť jeho nestřílející verze dosud slouží u Hradní stráže.

Již před II. světovou válkou existovaly pušky samonabíjecí (tzn. schopné střelby jednotlivými ranami bez dalších úkonů střelce) a plně automatické (tedy schopné střílet i dávkou), avšak ve výzbroji armád se nacházely v relativně malých počtech, protože standardní zbraní zůstávala i nadále opakovačka, takřka shodná s typy z předchozí „velké války“. Za jedinou výjimku se dá pokládat americká armáda, kde standard tvořila samonabíjecí puška M1 Garand. Průběh války ovšem postupně přiváděl na scénu více a více poloautomatických a plně automatických pušek, jelikož se ukázalo, že právě zde se nalézá budoucnost dlouhých palných zbraní. Po válce na to samozřejmě reagovala i československá armáda.

Těžká cesta k nové pušce
Už za první republiky se vyskytly snahy zavést samonabíjecí zbraně, ale zůstalo jen u pokusů. Teprve roku 1947 se armáda ČSR snad definitivně rozhodla, že pušku této kategorie chce, a to v ráži 7,5 mm. V testech, jež začaly roku 1948, byly porovnávány tři typy zbraní, a sice puška ČZ 147 od České zbrojovky Strakonice a dva typy z brněnské Zbrojovky, ZJ 481 konstruktéra Kynčla a ZK 472 bratrů Kouckých. Strakonická firma ale poté navrhla trochu jinak vyřešenou pušku ČZ 475, jejíž název se záhy změnil na ČZ 493. Hlavním konstruktérem byl (stejně jako v případě ČZ 147) Jan Kratochvíl, jemuž značně pomáhal jeho bratr Jaroslav. Závěry zkoušek však nebyly jednoznačné a v květnu 1950 bylo úsilí zavést samonabíjecí pušku zastaveno, aby bylo v srpnu téhož roku opět obnoveno, avšak s tím, že se nová puška přestaví pro nový náboj ráže 7,62 mm. Poté proběhly další zkoušky za ztížených podmínek, z nichž jako nejlepší vyšla zbraň ČZ 493 bratrů Kratochvílových. Rekonstrukcí na nový náboj vznikla puška ČZ 502, jež v letech 1950 a 1951 úspěšně prodělala armádní testy. Rozhodnutím ministerstva obrany z 20. března 1952 byla zavedena do služby v armádě pod jménem „7,62mm samonabíjecí puška vz. 52“. Svým funkčním mechanismem se asi trochu inspirovala německými zbraněmi G 41(W) a G 43(W). Pro pohon mechanismu slouží prachové plyny odebrané z hlavně, které tlačí na píst, prstencovitě „navlečený“ na hlavni. Pohyb pístu se pak pomocí pístnice a pohybovače přenáší na závěr tvořený závorníkem (jenž je opatřen dvěma zuby pro zamykání) a sklopným nosičem závorníku. Pro zásobování pušky slouží dvouřadý zásobník na 10 ran, jehož zajímavostí je, že se dá plnit i shora skrze závěr, tedy bez vyjmutí z pušky. K míření slouží stavitelná mířidla (tj. muška a hledí) s rozsahem od 100 do 900 m, ovšem skutečně přesně se dá z pušky vz. 52 pálit jenom do vzdálenosti kolem 400 m. Součástí pušky je také nožový bodák, jenž se sklápí podél pravé strany dřevěného předpažbí. Uvnitř pažby se nalézá souprava na čištění pušky. Poslední součástí, o které bychom se měli zmínit, je nosný popruh.

Změny a krátká kariéra
Výroba pušky vz. 52 zpočátku probíhala v Povážských strojírnách v Povážské Bystrici, což se ale záhy ukázalo pro tento podnik jako příliš náročný úkol. Prvních 5000 zbraní, které armáda do konce roku 1952 odebrala, vykazovalo značnou poruchovost. Výroba byla proto přerušena, aby se znovu rozběhla až roku 1954, a to v Uherském Brodě. Současně se zbraní vz. 52 byl do výzbroje v čs. armádě zaveden též 7,62mm náboj vz. 52, jehož konstruktérem byl Alois Farlík (odtud občasný pojem „Farlíkův náboj“), jenž při své práci navázal na 8mm náboj typu Rapid, vytvořený během války. Šlo o náboj nepochybně vysoce kvalitní, kromě pušky vz. 52 užívaný také v kulometu vz. 52. V té době však již byla jednoznačnou prioritou unifikace se sovětskou výzbrojí, což znamenalo rovněž zařazení sovětského náboje vz. 43, tzn. známého střeliva ráže 7,62×39 mm. Ministerstvo obrany tedy vydalo pokyn, aby byla zbraň vz. 52 přepracována pro sovětskou munici. Z hlediska sjednocení to bylo zřejmě správné, i když československý náboj byl výkonnější. Úkolem byl pověřen Bohuslav Novotný z podniku Konstrukta Brno. Puška po této rekonstrukci dostala označení vz. 52/57, načež produkce v Uherském Brodě přešla na tuto verzi, ovšem výroba trvala jen do roku 1958. Bylo totiž evidentní, že samonabíjecí puška jako hlavní střelná zbraň jednotlivce má svá léta již jednoznačně za sebou a budoucnost bude patřit zbraním plně automatickým, tedy schopným palby dávkou. Samonabíjecí puška tedy poměrně rychle opustila výzbroj, ačkoliv se ještě povedlo jistý počet exportovat, a to na Kubu, do Sýrie a do Egypta; určitý počet se dostal i do rukou několika nestátních skupin. O pušce vz. 52/57 je ale pořád správné psát v přítomném čase, protože stále můžeme tyto zbraně spatřit ve výzbroji české Hradní stráže a slovenské Čestné stráže. Dřevěné části těchto zbraní jsou černěné a části kovové jsou opatřeny efektním chromováním, avšak je nutno zdůraznit i významný fakt, že se jedná o „zneškodněné“, tj. střelby neschopné provedení.

Samopal, nebo útočná puška?
V době, kdy byla zaváděna puška vz. 52, již probíhaly práce na kvalitativně nové zbrani, která měla (ve smyslu poučení z nedávno skončené války) vystřídat samonabíjecí pušky a zároveň i samopaly. Měla střílet zcela samočinně 7,62mm municí vz. 52, ovšem podobně jako v případě samonabíjecí pušky nebyla cesta k výsledku vůbec jednoduchá. Své návrhy předložily zbrojní firmy ze Strakonic (ČZ 522), Prahy (ZK 503) a Brna (ZB 530). Z prvních zkoušek vyšel coby nejlepší projekt ze Strakonic, jehož autorem byl Jiří Čermák, jemuž pak ale bylo nařízeno, aby se kvůli centralizaci vývojového potenciálu přesunul do Brna a věnoval se zdokonalení zbraně ZB 530 od konstruktéra Václava Holka. Ten však v roce 1954 náhle zemřel, a proto se do čela vývoje dostal samotný Jiří Čermák, jemuž významně pomáhal Bohuslav Novotný. Roku 1955 dorazily výsledky ze SSSR, které jednoznačně favorizovaly Čermákův návrh ČZ 522, a tak se práce na původní „brněnské“ pušce ukončily a byl znovu rozvíjen projekt ČZ 522. Zároveň se ale musel přestavět pro sovětský 7,62mm náboj vz. 43. Dne 1. ledna 1956 byl zahájen projekt, který nesl krycí označení Koště a měl i částečně přepracované specifikace. Ještě během onoho roku byly hotovy prototypy, které pak prodělaly několik kol zkoušek doma i v SSSR. Nejprve se objevovaly problémy se spolehlivostí, které ale byly postupně vyřešeny a výsledná zbraň se z tohoto pohledu zařadila ke světové špičce. V roce 1958 byla oficiálně zavedena do výzbroje, a to pod matoucím názvem „7,62mm samopal vz. 58“. (Jde o nepřesný překlad ruského pojmu „avtomat“, který ovšem označuje automatickou pušku, nikoliv samopal. Vz. 58 je bezpochyby útočná puška, ač ji i zde pro srozumitelnost nazýváme „samopal“.) Pro pohon slouží prachové plyny odebrané z hlavně. Ty tlačí na píst v plynovém kanálku nad hlavní, jehož pohyb se poté přenáší na výkyvný nosič závorníku, jenž s vlastním závorníkem vytváří závěr. Zbraň používá zásobníky na 30 ran. Mechanická mířidla (hledí a muška) se dají nastavovat od 100 do 800 m, primárně se předpokládá palba na vzdálenost do 500 m.

Varianty a rozsáhlý export
Sériová produkce se rozběhla v závodu v Uherském Brodu. Armádě se dodávaly sady, z nichž každá obsahovala „samopal“, bodák (který se montuje na ústí hlavně), čtyři zásobníky, sumku na zásobníky, nosný popruh a soupravu na čistění zbraně. Zbraň vz. 58 byla vyráběna ve třech provedeních. Základní verze s pevnou dřevěnou pažbou se označuje prostě jako vz. 58, popř. i jako vz. 58P, pro výsadkáře byla určena varianta se sklopnou kovovou ramenní opěrkou, která nese název vz. 58V, a konečně pro zvláštní účely slouží obměna vz. 58Pi. Ta disponuje lištou, na kterou lze namontovat infračervený noční zaměřovač, vedle toho se dá vybavit dvojnožkou a tlumičem záblesku. Pořád trochu méně známý je fakt, že v 60. letech byly vyvinuty varianty pro jiné střelivo, a sice pro náboje NATO ráže 7,62 a 5,56 mm. Přinejmenším první z nich se i sériově vyráběla (pod označením AP 67), avšak pouze pro export. Na světovém trhu dosáhnul vz. 58 nemalých úspěchů a byl vyvezen do mnoha zemí, z nichž mezi hlavní uživatele patřily, popř. stále patří mj. Indie, Vietnam, Egypt, Libye a Kuba. Náš „samopal“ získal velkou oblibu díky skvělému poměru výkon/cena, jelikož i navzdory vysoce kvalitnímu zpracování (které se logicky odráželo ve vysoké účinnosti a spolehlivosti) byl levnější než západní zbraně (ačkoliv byl přece jen o něco málo dražší než legendární sovětské AK-47). Sériová produkce běžela do roku 1983, ale kolik „samopalů“ přesně vzniklo, je pořád předmětem sporů, neboť jsou známá čísla od 920 000 do 1 500 000 kusů. Nejčastěji se uvádí přibližně 1 200 000 exemplářů; z toho kolem 19 000 kusů tvořily „speciální“ vz. 58Pi, jež se v nedávné době staly předmětem úprav, zvláště u českých speciálních jednotek. Česká armáda samozřejmě „osmapadesátku“ převzala, mnoho „přebytečných“ kusů však bylo v 90. letech odprodáno, zejména do zemí třetího světa, takže počet uživatelů ještě významně vzrostl. V současnosti už na místo vz. 58 nastupuje nová zbraň CZ 805 BREN, ale kompletní přezbrojení zabere ještě řadu let. Vz. 58 bude navíc určitě ještě dlouho sloužit u množství zahraničních zákazníků, kteří si tohoto skutečně mimořádného výrobku našeho zbrojního průmyslu oprávněně cení.
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Srovnání parametrů pušek vz. 52/57 a samopalu vz. 58

Puška vz. 52
Puška vz. 52/57
Samopal vz. 58
Typ náboje
7,62×45 mm
7,62×39 mm
7,62×39 mm
Kapacita zásobníku
10 nábojů
10 nábojů
30 nábojů
Délka bez bodáku
1005 mm
1005 mm
845 mm
Délka s bodákem
1205 mm
1205 mm
1000 mm
Délka hlavně
523 mm
523 mm
390 mm
Hmotnost prázdné zbraně
4,14 kg
4,14 kg
2,91 kg
Hmotnost nabité zbraně
4,33 kg
4,30 kg
3,77 kg
Úsťová rychlost střely
760 m/s
735 m/s
800 m/s
Teoretická kadence
-
-
800 ran/min.
Praktická kadence
25 ran/min.
25 ran/min.
120 ran/min.
Maximální dostřel
2800 m
2800 m
2800 m
Efektivní dostřel
900 m
500 m
500 m

Hodnocení a měření sil
Samonabíjecí puška vz. 52 rozhodně nebyla špatnou konstrukcí, naopak je možné ji řadit mezi nejlepší typy této kategorie, problém však spočíval v tom, že její kategorie už v té době prostě zastarala. Před druhou světovou válkou byla samonabíjecí puška velice progresivní zbraní, ale po ní začínala vyhlížet jako anachronismus, protože většina armád již disponovala moderními automatickými puškami a samopaly, jejichž spojením vznikla kategorie útočných pušek. Díky „samopalu“ vz. 58 získala i československá armáda skutečně kvalitní zbraň této kategorie, jež navíc používala opravdu podařený náboj ráže 7,62×39 mm. Československý náboj v pušce vz. 52 byl sice o něco výkonnější a tato samonabíjecí puška byla také přesnější, jenže právě praxe z druhé světové války ukázala, že obyčejný pěšák dovede výkon „velkých“ puškových nábojů využívat jenom vzácně. Proto vznikla kategorie tzv. munice střední balistické výkonnosti, což zahrnuje i munici vz. 43. Zbraň vz. 58 převyšuje svého předchůdce samozřejmě také možností pálit dávkami, třikrát větším zásobníkem a menšími rozměry a hmotnostmi. Puška vz. 52 byla kvalitní konstrukcí, ovšem ve své době již byla zkrátka zastaralá, a proto ji během krátké doby zcela oprávněně vystřídal modernější „samopal“ vz. 58.
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