Bojový nůž Fairbairn-Sykes:
Ostrá ocel proti nacistům

Pokud existuje nějaká zbraň typická pro britské speciální jednotky druhé světové války, je to nepochybně bojový nůž Fairbairn-Sykes. Stal se nejen symbolem Commandos, ale i symbolem britského odhodlání bojovat a zvítězit.

Příslušníka současných elitních jednotek si zřejmě ani neumíme představit bez bojového nože, jímž v tichosti likviduje stráže na nepřátelské základně. Prapůvod těchto obávaných zbraní lze odvodit z mnoha zdrojů, mezi nimiž patří k nejdůležitějším bojový nůž vyvinutý pro speciální síly Velké Británie za druhé světové války a běžně nazývaný „dýka Commandos“, ačkoli jeho řazení mezi dýky je technicky dosti diskutabilní. Bez ohledu na to se však jedná o mimořádně povedenou chladnou zbraň, která se dosud vyrábí, a to nejenom pro sběratele, protože ji pořád používají některé jednotky pro zvláštní operace.

Nůž na šanghajské gangy
Kořeny legendárního nože Commandos můžeme vystopovat až na daleký Východ, přesněji do Šanghaje ve 30. letech. V té době to bylo jedno z největších, ale také nejnebezpečnějších měst světa, sužované kriminálními gangy i politickými nepokoji. Není divu, že Šanghajská městská policie (Shanghai Municipal Police), jež se starala mj. o bezpečnost mezinárodní diplomatické čtvrti, musela patřit ke skutečně elitním jednotkám. Sloužili v ní též dva vynikající instruktoři, William Ewart Fairbairn (1885–1960) a Eric Anthony Sykes (1883–1945), jejichž úkolem byl špičkový výcvik policistů v boji zblízka a střelbě, aby uspěli v drsných ulicích Šanghaje. Mezi základní prvky výcviku patřilo použití nože, podle Fairbairna nejnebezpečnější zbraně pro boj zblízka. S tehdejší nabídkou nožů však instruktoři nebyli spokojeni, protože jejich čepele byly příliš krátké na spolehlivé proniknutí oblečením a způsobení smrtelného zranění. Je totiž třeba zdůraznit, že si Fairbairn a Sykes při výcviku příliš „nebrali servítky“ a vyučovali zejména to, jak bleskově vyřadit z boje protivníka, který neuznává žádná pravidla. Rozhodli se proto sami navrhnout nový, vhodnější bojový nůž. Tak vznikly tzv. šanghajské dýky s čepelemi, jež měly délku kolem 5 palců (necelých 13 cm) a byly vyrobeny ze starých bajonetů. V rukou policistů se osvědčily, to se však již nad Evropou stahovala válečná mračna. Velká Británie se ocitla ve smrtelném ohrožení a na pomoc spěchali veteráni z celého světa, mezi nimi rovněž Fairbairn a Sykes, kteří dorazili do Anglie roku 1940. Díky svým mimořádným zkušenostem se záhy ujali výcviku mužů pro speciální síly a zpravodajské služby. Stejně jako v Šanghaji školili opravdu tvrdě a opět přišli s myšlenkou nože pro rychlé zneškodnění nepřítele v boji zblízka. Zhotovili prototypy zbraní s čepelemi dlouhými okolo 7,5 palce (19 cm), s nimiž v listopadu 1940 přišli do slavné nožířské společnosti Wilkinson Sword.

Tři základní výrobní vzory
Ze spolupráce s Wilkinsonovými pracovníky tedy konečně vzešel slavný nůž Fairbairn-Sykes, jehož první kusy byly dodány koncem roku 1940. Představovaly vlastně první z tří základních vzorů a byly ještě hodně propracované. Celková délka zbraně činila 11 palců (28 cm), z čehož 6,5 palce (16,5 cm) připadalo na čepel. Pro nože prvního vzoru je velmi charakteristická lehce prohnutá záštita (připomínající ploché S) o šířce nejprve 3, později 2 palce. Druhým typickým znakem je rikaso, silnější a nebroušená část čepele u záštity, z jedné strany nesoucí logo firmy Wilkinson Sword a z druhé nápis „The F-S Fighting Knife“. Rukojeť byla zhotovena z mosazi a na povrchu měla čtverečkový vzor. Nůž vlastně sestával ze čtyř součástí, a to čepele, záštity, rukojeti a konečně matice na opačném konci rukojeti. Nože byly dodávány silám Commandos a agentům tajné služby SOE (Special Operations Executive), ale brzy se ukázalo, že vzhledem k požadovaným počtům je nůž „F-S“ až příliš výrobně náročný. V létě 1941 byl proto navržen druhý výrobní vzor, podstatně jednodušší. Záštita získala rovný tvar a rikaso zmizelo, takže se po celé délce čepele nacházelo broušené ostří, ačkoli obě vyražená loga na noži zůstala. Navíc se čepel prodloužila na 7 palců (tzn. něco méně než 18 cm), takže celý nůž pak měřil necelých 29 cm. Také tyto nože směřovaly k britským jednotkám, ale kromě nich se dostaly i do civilní sféry a soukromě si je pořídilo i nemálo Američanů. Během roku 1942 bylo zavedeno černění nožů, aby byly méně nápadné při nočních operacích, a sériová výroba se rozběhla i v několika dalších firmách. A na podzim 1943 pak nastoupil ještě jednodušší třetí výrobní vzor, který byl optimalizován pro masovou strojní výrobu. Rukojeti byly vyráběny z levnější slitiny a dostaly vlnkovaný vzor a většina exemplářů postrádala loga. Různé zdroje se značně liší, jisté však je, že za druhé světové války byly zhotoveny statisíce nožů Fairbairn-Sykes. Vůbec největší číslo pak hovoří dokonce o dvou milionech exemplářů.

Smrtící kresby a tabulky
Vedle jednotek Commandos a sil SOE odebíraly nože též útvary SAS, SBS a námořní pěchota (Royal Marines), velké počty byly dodány zahraničním vojákům, zejména americkým. Ovšem ani sebelepší nůž by zřejmě nebyl příliš užitečnou zbraní, pokud by jej vojáci neuměli správně používat. Fairbairn a Sykes proto věnovali mimořádnou pozornost výcviku, který se pokoušeli provádět co nejvíce realisticky (proto vznikly i cvičné nože se zasouvací čepelí). Učili vojáky, jak používat nůž k útoku i obraně, jak jej rychle tasit a jak rychle způsobit nepříteli co největší zranění, pokud možno tiše. Za tím účelem sestavil Fairbairn nákresy a tabulky, jež ukazovaly, na která místa lidského těla optimálně zaměřit bodnou ránu a jak dlouho po zásahu bude trvat, než oběť zemře. Commandos se tedy dozvěděli mj. to, že po bodnutí do srdce nastává smrt do tří sekund a zásah krkavice znamená smrt do 12 sekund, kdežto silný zásah hlavní pažní tepny povede k vykrvácení do 1,5 minuty. Nacisté tyto výukové materiály ukořistili a příslušné části v rámci propagandy publikovali, aby tak ilustrovali „brutalitu“ Britů, což prý Fairbairna velmi potěšilo, protože to dokazovalo strach Němců z Commandos, a právě o to mu samozřejmě šlo. Commandos začali nože Fairbairn-Sykes standardně používat na počátku roku 1941 při svých „nájezdech“ na pobřeží okupované Evropy, následně se tyto zbraně staly i oblíbenými nástroji partyzánských hnutí. Spojenecké zvláštní jednotky je používaly po celou dobu války v Evropě i Pacifiku, ale tím kariéra slavného „F-S“ zdaleka neskončila, protože se záhy rozšířil po světě jako jedna z nejběžnějších zbraní speciálních sil, z nichž mnohé (zejména ve státech britského Commonwealthu) jej stále používají. Bojový nůž Fairbairn-Sykes byl též významnou součástí britské propagandy a dodnes představuje výraznou „ikonu“ zvláštních jednotek, neboť vlastně stál u počátku vývoje moderních bojových nožů.
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Američtí příbuzní
Význam bojového nože Fairbairn-Sykes potvrzuje též skutečnost, že se jím inspirovaly zbraně vyvinuté v USA. Zvláštní jednotky americké námořní pěchoty Marine Raiders používaly nože nazývané Raider Stiletto, které jsou oproti britskému „F-S“ o něco tenčí a delší a mají na sobě nápis USMC. Americká zpravodajská služba OSS (Office of Strategic Services), jež prakticky plnila podobné úkoly jako britská SOE, objednala pro agenty nůž OSS Stiletto, dosti podobný zbrani „F-S“ druhé série. Lze jej poznat podle rukojeti, na níž čtverečkovaný vzor dosahuje až k záštitě (u britské verze je u záštity hladký pruh), a podle typického tvaru pochvy, který bývá přirovnáván k obraceči na palačinky. A pro americko-kanadskou jednotku 1st Special Service Force, určenou pro operace v Norsku a přezdívanou „Ďábelská brigáda“, vznikl nůž V-42, pro který jsou typické prohlubně pro palec na rikasu. Na základě neúplných pramenů se odhaduje, že bylo dodáno přes 28 000 nožů těchto tří typů.
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