Luky, kuše a praky:
Kuriózní tiché zbraně speciálních jednotek

Mohlo by se zdát, že luky, kuše a praky již patří jen do muzeí a na moderním bojišti pro ně není místo. Moderní luk filmového Ramba většinou platí za uměleckou licenci, ovšem ve skutečnosti se tyto zdánlivě zastaralé zbraně stále objevují ve výzbroji elitních útvarů armády a policie v řadě států po celém světě.

Příchod palných zbraní, resp. střelného prachu znamenal, že mechanické střelné zbraně začaly pomalu, ale potom stále rychleji opouštět první linii. Poslední velké boje s využitím luků byly ty, které severoameričtí Indiáni sváděli proti sobě vzájemně či proti bělochům v 19. století, ale i oni pak poznali přednosti pušek a revolverů. Ve 20. století tak již bylo vojenské využití luků, kuší a praků vzácnou výjimkou, na kterou docházelo převážně ve službách speciálních útvarů, partyzánů, excentrických jedinců a filmových hrdinů. Navzdory tomu však dodnes platí, že se s těmito zbraněmi můžeme v jistých případech potkávat.

Luky od pravěku k samurajům
Vynález luku spadá do pravěku a předpokládá se, že tato zbraň je starší než 20 000 let (někteří vědci mluví i o 50 000 letech). Bývá řazen i mezi nejdůležitější objevy v dějinách, protože dal člověku možnost relativně přesné střelby na značné vzdálenosti, což poté dovolilo lovit rychlá zvířata, proti nimž nebyly oštěpy dostatečně účinné. Luk samozřejmě získal též pozici válečné zbraně a ve starověku se z něj stal jeden z hlavních prvků vojenství. Lučištníci fungovali coby pěšáci, jízda a osádky válečných vozů (popř. rovněž slonů) a o významu luku mluví také fakt, že mnozí slavní panovníci starověku vstoupili do dějin i jako výborní střelci z luku. Středověk přinesl další rozmach luků a lukostřelby, a to v souvislosti s tzv. stěhováním národů, neboť do Evropy přicházely inovace z Asie, kde konstrukce a využití luku dosahovaly vyšší úrovně. Na evropská bojiště dorazili asijští kočovníci, jejichž luky byly kompozitní (tzn. složené z víc než jedné vrstvy materiálu) a reflexní (tzn. s konci lučiště prohnutými směrem dopředu, takže byla utvořena jakási jednoduchá kladka). Úplným protipólem lehkých luků asijských nájezdníků se staly dlouhé luky (longbow), jež patrně nejvíce známe z rukou anglických střelců, avšak často se objevovaly také ve službách japonských samurajů.

Rodí se moderní kladkové luky
Příchod palných zbraní a střelného prachu znamenal začátek konce masového využívání luků, ačkoliv ty se v evropském válečnictví udržovaly ještě v 17. století. Řada domorodých národů, s nimiž se evropští kolonizátoři střetávali v Americe, Africe či Asii, ale pokračovala v užívání luků vlastně až do 20. století. V rukou partyzánských a guerillových skupin, jejichž aktivity se odehrávaly na pozadí rozpadů koloniálních říší během studené války, se luky objevovaly ještě relativně nedávno. Současně ovšem luk prožil na Západě „renesanci“ jako lovecká a sportovní zbraň. Pro tyto účely se objevil plnohodnotný kladkový luk (compound bow), jenž je vybaven nápadnými „kolečky“, díky nimž se snižuje nutná tažná síla. Soudobé špičkové kladkové luky se natahují silou do 50 kg a vysílají šípy rychlostí přes 100 m/s. Ačkoli to působí neuvěřitelně, šípy z těchto luků nabízejí vyšší ranivý účinek než střelivo z většiny loveckých pušek, o čemž svědčí fakt, že v Americe běžně slouží k lovu medvědů!

Kde se inspiroval John Rambo?
Pokud jde o vojenské využití luků v západních armádách v moderní době, nepochybně si svou zmínku zaslouží britský důstojník Jack Churchill (jenž však nebyl nijak příbuzný s premiérem Churchillem). Ten během druhé světové války vyrazil na Němce vyzbrojen mečem a lukem, a to kupodivu úspěšně, jelikož kromě několika zabitých nepřátel získal obrovský respekt a začal budit strach. Ve zvláštních jednotkách americké armády (US Army Special Forces, známých i jako „Zelené barety“) se s využitím luků experimentovalo. Právě odtud patrně čerpal inspiraci spisovatel David Morrell, jenž ve svých románech vytvořil postavu někdejšího člena těchto sil Johna Ramba, který se stal slavným na filmovém plátně a používal i moderní kladkový luk. Je docela možné, že v arzenálu „Zelených baretů“ se podobné zbraně dodnes vyskytují, nesporné ale je, že „obyčejné“ a reflexní luky užívají např. speciální síly armády Tchaj-wanu, které jsou cvičené pro vedení partyzánské války v horách a lesích.

Kuše ve starověku a středověku
Kdy a kde přesně se zrodila kuše (nazývaná také samostříl), se asi nikdy s jistotou nedozvíme, ovšem nejstarší zmínky o ní máme z 6. století před Kristem z dnešní Číny. Jak známo, kuše se dá považovat za jakousi evoluci luku, která má lučiště připojené k pevnému tělu, kdežto tětivu udržuje napnutou spoušťový systém. Díky tomu lze daleko snáze mířit, neboť není nutné stále vynakládat lidskou sílu na udržování napnuté tětivy. Šípy, přesněji řečeno šipky pro kuše jsou trochu odlišné od těch pro luky, protože bývají kratší a těžší. Kuše se ve středověku využívala zejména coby zbraň schopná probíjet kroužková a plátová brnění a v této schopnosti se mohla směle měřit s prvními primitivními puškami. Obdobně jako v případě luku se posléze objevily reflexní kuše s prohnutými lučišti, zatímco díky inspiraci u pistolí vznikly tzv. pistolové kuše, vyznačující se velmi malými rozměry a sloužící coby poboční zbraně. Kuše opustila masovou výzbroj západních armád v novověku, avšak (podobně jako luky) se udržovala a zřejmě pořád udržuje u domorodců a partyzánů ve třetím světě. Na Západě se z kuše stal oblíbený sportovní a lovecký nástroj, ovšem nástup moderních kladkových kuší znamenal, že se o ni znovu začali zajímat i příslušníci některých jednotek zvláštního určení.

Do služeb speciálních jednotek
Opět lze jmenovat americké „Zelené barety“, které se naučily oceňovat vlastnosti kuše hlavně ve Vietnamu. Tam totiž po boku Američanů proti komunistům bojovaly kmeny horalů, jejichž kuše byly v prostředí džungle velmi efektivní. Kromě skutečnosti, že kuše (díky absenci hluku a záblesku) neprozradí pozici střelce, se ukázalo, že šipky z kuše mají překvapivou průraznost a stabilitu. Kuše se projevily i jako vynikající řešení pro střelbu pod vodou. Fotografie a různé další zmínky dokazují, že se moderní kuše v současnosti objevují v arzenálech mnoha elitních vojenských a policejních jednotek světa. Kromě amerických „Zelených baretů“ či Rangers jde mj. o turecké „Kaštanové barety“, indické MARCOS (námořní síly commandos), francouzské námořní výsadkové síly (1RPIM), zvláštní jednotky armád Peru a Srbska a ruské síly Specnaz GRU. Z policejních sil lze zmínit např. zásahové útvary policie v Číně. Na snímcích nejčastěji vidíme kuše od firem Horton či Barnett, jež se jinak běžně prodávají jako lovecké a sportovní. Bývají opatřené dalekohledy a natahovací síla nejvýkonnějších se pohybuje okolo 100 kg. Do arzenálu některých elitních útvarů ale zřejmě patří i úplně jiné konstrukce, jelikož se průběžně objevují zprávy, že přinejmenším síly 1RPIM a Specnaz GRU užívají kuše-opakovačky, které nabízejí několik ran. Údajně snad jde o zbraň podobnou tomu, co se objevilo v počítačové hře Half-Life. Není však příliš známým faktem, že kuše na několik ran (tzv. chu-ko-no) známe již ze starověké Číny, a tak je docela dobře možné, že ony současné kuše-opakovačky představují „jen“ vzkříšení nápadu vzniklého ve 4. století před Kristem.

Dvě základní konstrukce praku
Třetí mechanickou střelnou zbraní je prak, je však třeba velmi zdůraznit, že pod tímto názvem se mohou ukrývat dvě koncepčně výrazně odlišné zbraně. Ta první se zpravidla označuje jako odstředivý prak a je založena na rychlém otáčení „kapsy“, ve které se nalézá projektil a kterou střelec ve správné chvíli uvolní. Odstředivá síla se takto promění na pohybovou energii střely, která může mít skutečně překvapivé účinky. Starověké či středověké praky měly prokazatelně počáteční rychlosti přes 50 m/s a největší dostřel přes 300 m. Kamenné či kovové střely, které byly z odstředivých praků vymeteny, při zásahu do hlavy spolehlivě zabíjely (a proto se nemá smysl divit biblickému příběhu o Davidovi a Goliášovi) a jinak působily vážná zranění. Druhá zbraň se označuje jako vidlicový prak a je tvořena vidlicí, mezi jejímiž konci je napnuta guma (či jiný pružný materiál), která vystřeluje projektil. Počáteční rychlost střel nejsilnějších praků činí přes 75 m/s a je zřejmé, že s takovou zbraní se lépe míří.

Praky nejsou jen zbraně lovců
Praky prožily vrchol své vojenské kariéry ve středověku, kdy mnohé armády používaly útvary „práčat“, tzn. mladíků (mnohdy i přímo dětí), kteří vystřelovali z odstředivých praků množství projektilů proti nepříteli. Obdobně jako luky či kuše se i praky s nástupem novověku postupně přestaly v evropských armádách využívat, ale pořád se objevovaly ve třetím světě, což dodnes trvá. Z konkrétních využití praků v moderní době stojí za zmínku povstání Arabů proti Britům ve druhé polovině 30. let 20. století. Arabští povstalci dovedli trefovat britské vojáky na dálku přes 100 m a kromě kamenných či kovových projektilů vystřelovali z praků také malé bomby. Ze současnosti je známo využití velkých praků některými opozičními skupinami v Sýrii, které z nich také vystřelují výbušné střely. Pokud jde o ruční praky, existují neoficiální zprávy, že si některé speciální jednotky pořídily moderní vidlicové praky coby tiché zákeřné zbraně. Určitý etalon v této kategorii představuje prak Black Widow od značky Barnett, z něhož se zpravidla střílí olověnými nebo ocelovými kuličkami. Nejčastěji slouží k lovu drobné zvěře (mj. králíků a ptáků) a občas i k nastřelování rybářských návnad, nelze však pochybovat, že v podmínkách partyzánské války může jít o vysoce nebezpečnou zbraň.
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Zbraně z filmové série Rambo
V druhém dílu filmové série Rambo (původní název Rambo: First Blood Part II) dostal hrdina do rukou kladkový luk dosud prestižní značky Hoyt Archery (někdy vystupuje pod označením Hoyt/Easton), která byla založena v roce 1931. Zbraň, kterou nosil Sylvester Stallone, vznikla jako odvozenina běžně prodávaného modelu Spectra, jehož max. tažná síla se pohybuje kolem 100 liber, tzn. asi 45 kg. Jelikož ale jde o příklad tzv. kladkového luku, skutečná síla, kterou je nezbytné vyvinout, je díky koncovým kladkám („kolečkům“) výrazně menší. Filmový luk byl vybavený také malou svítilnou. Ve snímku Rambo III se objevila poněkud odlišná verze luku, jež spojovala prvky modelů Spectra a ProVantage. Postrádala svítilnu, ale zato přibyl držák na šípy. Firma Hoyt potom uvedla na trh komerční podobu filmového luku, kterou prodávala pod názvem Hoyt Torque Bow, kdežto fanoušci jí dali přezdívku „RamBow“. A konečně ve filmu s titulem Rambo: Do pekla a zpět (2008; čtvrtý díl série) obdržel stárnoucí, ale dosud svalnatý hrdina kladkový luk Martin Cougar II, jehož tažná síla činí asi 90 liber. Jistě největší zájem ve všech zmíněných filmech však budily šípy, jelikož kromě klasických šípů s hroty Copperhead Ripper (jež jinak slouží k lovení velké zvěře) měl John Rambo i šípy s kuželovými výbušnými hroty. Ve filmu Rambo III se mu jedním z nich podařilo zničit i sovětskou helikoptéru, což by v reálném světě byla jistě záležitost obrovského štěstí. Dosud ale přetrvávají zvěsti, že některé speciální jednotky, v jejichž arzenálech údajně luky figurují, opravdu mají také šípy s různými zvláštními účinky, kromě výbušných mj. se slzným plynem.
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