Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků: Arzenál českých elitních jednotek

(Jirásek, D.: Historie českých speciálních sil. 3. část. Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947–2001. Praha, Mladá fronta 2018, 496 s., 649 Kč)

Krátce před Vánoci 2018 dorazil na trh třetí díl knižní řady Davida Jiráska, jenž si dal vskutku složitý úkol, a sice zmapování dějin českých speciálních sil. Netrpělivě očekávaná třetí část se vyznačuje opravdu impozantním rozsahem a na téměř pěti stovkách stran se zabývá výzbrojí a výstrojí našich výsadkových a průzkumných jednotek. Člení se do deseti kapitol, z nichž bude pro čtenáře Střelecké revue zajisté nejzajímavější ta první, která se věnuje chladným a palným zbraním od nožů po řízené střely. Hodně velký prostor připadá na vývoj útočných nožů, jež se rodily podle požadavků výsadkářů. Další kapitola se zabývá výsadkovým materiálem a kromě jiného uvádí na pravou míru případ tzv. Kalouskových padáků. Následuje podrobné pojednání o letecké technice, prostředcích spojení, vozidlech, ochraně před zbraněmi hromadného ničení a ženijním materiálu. Osmá kapitola představuje průzkumná zařízení a devátá obsahuje týlové zabezpečení, což zahrnuje mj. uniformy, přilby či potravinové dávky. Poslední kapitola se pak věnuje výcviku a prověřování fyzické zdatnosti. Všechny části jsou bohatě ilustrovány, leckdy za pomoci dříve nepublikovaných snímků, a jak i sám autor opakovaně zdůrazňuje, vždy měly přednost fotografie či výkresy před únavnými (a pro zájemce většinou snadno dohádatelnými) tabulkami technických dat. Text o vývoji a použití techniky záměrně opomíjí detaily o obecně známých typech a soustřeďuje se spíše na některé specifické a opomíjené záležitosti, mezi něž patří výbava vzniklá speciálně pro „paragány“. Každopádně jde o mimořádné dílo, které nemá v domácí literatuře obdobu a které kromě fandů historie jistě ocení i sběratelé, jelikož se může využít také jako identifikační příručka. Chtělo by se poděkovat Davidu Jiráskovi za dokončení unikátního projektu, jenže oproti původním plánům možná vznikne ještě díl čtvrtý, jenž se má zabývat životy konkrétních vojáků českých elitních sil. Skutečně vysoká hodnota dosavadních tří publikací napovídá, že se čtenáři opět mají na co těšit.
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