Horton Storm RDX:
Americká kuše v čínských službách

Ve výzbroji speciálních protiteroristických útvarů se někdy vyskytují opravdu nezvyklé zbraně. Dokazují to např. elitní jednotky čínské Lidové ozbrojené policie, protože na záběrech z jejich cvičení se objevily špičkové kladkové reverzní kuše.

Čínské Lidové ozbrojené policii (LOP, čínsky Wujing, anglicky People’s Armed Police) jsme se podrobně věnovali v č. 5/2020. Zde tedy jen stručně připomeňme, že se jedná o ozbrojenou složku, jež podléhá vojenskému velení, ale plní úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti, a proto jde prakticky o čínský protějšek západních četnických sborů. Do LOP náleží i speciální síly, které se zabývají především operacemi proti terorismu.

Kuše pro speciální jednotky
Čínské ministerstvo obrany zveřejnilo v dubnu 2020 záběry z cvičení speciálních útvarů LOP, jež operují v autonomním regionu Kuang-si na jihu země a v provincii Čching-chaj na západě Číny. V obou zmíněných oblastech se nachází velmi těžký, zvláště horský a lesnatý terén, což se samozřejmě projevuje i ve výcviku, taktice a výbavě jednotek LOP, jež se tam příležitostně potýkají i s ozbrojeným odporem ve formě politického či náboženského extremismu, popř. též organizovaného zločinu. Zřejmě právě proto se v jejich arzenálu nalézá i jedna hodně zvláštní položka, a sice kladková reverzní kuše Horton Storm RDX americké výroby. Ačkoliv to může na první pohled vypadat jako anachronismus, poměrně málo známou skutečností je, že kuše (a někdy i luky) se objevují též ve výbavě některých dalších zvláštních jednotek. Konkrétně se to ví např. o amerických Special Forces a 75. pluku Rangers, indických „Kaštanových baretech“, ruských jednotkách Specnaz GRU, francouzských námořních výsadkářích (1RPIM) či elitních útvarech Tchaj-wanu, Srbska nebo Peru. Hlavní výhodou kuše je samozřejmě minimální hluk, kromě čehož stojí za zmínku, že účinek šípů může být takřka šokující, protože mohou probíjet i moderní balistické vesty. Největší popularitu si získaly kladkové kuše, tedy takové, které pro zvýšení síly používají soustavu převodových kladek, a v posledních letech i kladkové reverzní kuše, které mají na první pohled „obrácenou“ konstrukci.

Konstrukce z hliníku a oceli
Lučiště je tudíž ukotveno vzadu, zatímco soustava kladek se nachází vepředu. Zbraň může být díky tomu kompaktnější, nabízí lepší vyvážení (jelikož její těžiště je posunuté vzad) a celkově se s ní lépe manipuluje. Reverzní kuše si tedy oblíbili hlavně lovci a zřejmě z týchž důvodů se pro kuše Storm RDX od slavné značky Horton rozhodly i zvláštní jednotky čínské LOP. Jde o kuši se silou natažení 165 liber (74,5 kg), což standardnímu šípu o délce 20 palců (508 mm) a o hmotnosti 400 grainů (26 gramů) udělí počáteční rychlost 113 m/s. Zbraň váží 3,6 kg, délka činí 89,5 cm, na šířku zbraň měří v nenataženém stavu 39,3 cm a po natažení 25,4 cm. Tělo je vyrobeno z hliníku a systém kladek využívá kombinaci hliníku a oceli. Do soupravy patří také dalekohled Horton 4x32 Multi-Line Scope, jehož maximální nastavení činí 50 yardů (45,7 m), jenže praktické zkoušky napovídají, že s tímto dalekohledem nelze potenciál kuše Storm RDX využít naplno, jelikož zbraň nabízí působivou přesnost i na vzdálenost přes 80 yardů (73,1 m). Kromě toho se ke kuši dodává klikový napínák ACUdraw a toulec se třemi 20palcovými šípy. Tato souprava se na americkém civilním trhu prodává za částku zhruba 1000 dolarů a je téměř jisté, že právě tímto způsobem je zakoupili i Číňané pro speciální jednotky LOP. Stojí však za zmínku, že se kuše Horton Storm RDX dováží také do České republiky. Případný zájemce by si na ni měl připravit částku mezi 45 000 a 55 000 Kč.
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