Zbraně z adrenalinových románů

Australský spisovatel Matthew Reilly se již v mládí stal vysoce úspěšným a pokračuje v psaní velice specifických románů, které v podstatě vytvářejí vlastní žánr. Přestože obvykle obsahují propracovanou zápletku s mnoha zvraty a překvapeními, stojí na perfektně popsaných akčních scénách soubojů, přestřelek a honiček, jejichž podrobnost je až neuvěřitelná. Zápletky knih se zpravidla točí kolem spiknutí, speciálních jednotek, zpravodajských služeb, tajných projektů a archeologických nálezů. Není tedy překvapivé, že v nich významnou roli hrají rozmanité typy techniky, a to včetně často velmi exotických zbraní.

Výzbroj speciálních sil
Jelikož jedno z hlavních témat Reillyho románů představují akce zvláštních jednotek, zmiňuje se i o fenoménu tzv. charakteristických zbraní („signature weapons“). Řada speciálních útvarů má totiž ve výzbroji určité specifické zbraně, které jsou pro ně fakticky „poznávací značkou“, resp. mimo ně se vyskytují celkem vzácně. Klasickým příkladem je 5,56mm poloautomatická puška Ruger Mini-14, kterou užívají speciální jednotky amerického námořnictva SEAL. Mají také zbraň MP5N, což je modifikace slavného 9mm samopalu Heckler & Koch MP5, která se vyznačuje několika úpravami, mj. odlišnými mířidly či jiným ústím hlavně. Americké zvláštní síly obecně hodně používají pistoli Heckler & Koch Mark 23 kalibru .45. Pro speciální útvary Ruské federace jsou zase příznačné rozmanité tiché zbraně (více ve Střelecké revue 9/2010) a v případě české 601. skupiny speciálních sil lze zmínit modifikované útočné pušky (byť pořád formálně nazývané „samopaly“) vz. 58. Současně je ale třeba uvést, že ona „typičnost“ zbraní pro určité konkrétní útvary bývala dříve výraznější, protože je logické, že pokud se nějaký typ zbraně osvědčí, brzy se dočká většího rozšíření. To dokládá mj. samopal MP5, který byl kdysi dosti obskurním typem, ale jeho popularita raketově vzrostla po úspěšném použití silami SAS při protiteroristické akci na íránské ambasádě v Londýně v roce 1980, takže dnes naopak patří v arzenálech speciálních sil celého světa mezi nejrozšířenější položky. Co se týče dalších typů zbraní, zdá se, že mezi Reillyho oblíbené zbraně patří pistole Desert Eagle, protože oba hlavní hrdinové jeho úspěšných knižních sérií (mariňák Shane Schofield a archeolog Jack West) nosí právě tyto pistole. Dále lze soudit, že Reilly má v oblibě útočné pušky principu bull-pup (tedy se zásobníkem za spouští), neboť nezřídka nechává své hrdiny používat např. zbraně FA MAS a Steyr AUG. Navíc fandí specifické kategorii PDW (Personal Defence Weapon), tj. zbraním, které lze fakticky označit za sub-kompaktní pušky na zvláštní malorážovou munici. Kromě asi nejznámějšího typu této kategorie, kterým je belgická 5,7mm zbraň FN P90, se v jeho knihách objevuje i německá 4,6mm zbraň Heckler & Koch MP7.

Exotické principy zbraní
Všechny výše zmíněné zbraně, přestože leckdy působí poněkud nezvyklým dojmem, lze přece jen pokládat za vcelku konvenční výbavu. Reilly se ovšem v žádném případě nebojí vstupovat i do sektoru experimentálních a technologicky odlišných „kousků“. Příkladem je útočná puška Heckler & Koch G11, jež byla zkonstruována již v 70. letech na beznábojnicovou munici ráže 4,73 mm. Působila skutečně ohromujícím dojmem (např. dovedla pálit krátké dávky s kadencí cca 2000 ran za minutu), jenže výsledky praktických testů ukázaly řadu problémů, mj. nízkou spolehlivost a občasné samozápaly, takže G11 do sériové produkce nepostoupila, avšak Reilly tyto zbraně „přidělil“ jedné teroristické skupině. Další futuristickou zbraní, jež se v jedné jeho knize objevuje, je puška systému Metal Storm. S tímto principem přišel australský konstruktér Mike O’Dwyer a obecně jde o zbraně, jež mají kulky naskládané za sebou v hlavni a oddělené střelivinou. Jednotlivé „nálože“ střeliviny se odpalují elektricky, takže zbraně nemají fakticky žádné pohyblivé části (takže v nich vlastně „nemá co selhat“) a pálí rychlostmi, které vyhlížejí téměř fantasticky (desetitisíce ran za minutu). O’Dwyerova firma již získala několik kontraktů na vývoj a výrobu a lze očekávat, že se koncepce Metal Storm postupně prosadí. Jiným velice zajímavým nástrojem z Reillyho knih je ochromující zbraň LaSon-V, která vysílá silný impuls laserového světla a současně akustický třesk; v zásadě tak funguje coby opakovaně použitelná obdoba známých nesmrtících granátů typu „flash-bang“. Pokud zbraně jako G11, Metal Storm a LaSon-V představují futuristické principy, pak na opačný konec spektra výzbroje z Reillyho knih náleží zbraně tak „primitivní“ jako kuše. Faktem totiž je, že některé zvláštní síly opravdu mají kuše ve výbavě, a to dokonce i „opakovačky“ na několik ran; konkrétně jde např. o ruské síly Specnaz, francouzské výsadkáře (Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine) nebo 75. výsadkový pluk americké armády, tzv. Rangers.

Legendární Maghook
Jestliže se nějaká zbraň z Reillyho románů stala opravdu velmi známou a takřka „kultovní“, je to bezesporu Maghook. Spisovatel ji vytvořil v podstatě jakožto zvláštní zbraň pro průzkumné jednotky americké námořní pěchoty, ovšem faktem je, že trochu podobné (ačkoli rozhodně ne technicky tak propracované) nástroje se už dřív objevovaly v některých knihách, filmech nebo počítačových hrách. Románová zbraň Armalite MH-12 Maghook má přibližně velikost útočné pušky a pomocí plynové náplně vystřeluje záchytný „drapák“, jenž za sebou táhne lano. Vedle čelistí „drapáku“ se na konci nalézá i magnet pro přichycení na železné povrchy. Ono lano má délku 350 stop (105 m) a unese zatížení přes 300 liber (135 kg). V pažbě je umístěn elektrický motor s navijákem lana. Maximální dostřel Maghooku se pohybuje v desítkách metrů a Reilly uvádí, že tato zbraň byla vytvořena primárně pro operace v městských oblastech, aby dovolila rychlé lezení po budovách nahoru i dolů. V pozdějších knihách se objevuje varianta MH-12A, která je zmenšená na rozměry velké pistole, a posléze rovněž francouzská obdoba Maghooku, jež nese oficiální jméno FA MAS Ligne Magnétique Multi-Purpose Grappling Gun, ale běžně se jí říká „Le Magneteux“. Jak napovídá i název, využívá některé součásti francouzské útočné pušky FA MAS, ale funkčně je zdokonalenou obdobou Maghooku. Současně jej však výrazně překonává tím, že má dvě nezávislé hlavně se dvěma kabely (každým s délkou 60 m), jež mají kromě drapáku a magnetu na konci i malý vrták, který umožňuje zachycení hlavy i do tvrdých povrchů. Maghook jako takový je zbraní fiktivní a jeho románové výkony se zdají převyšovat reálné možnosti nástroje o této velikosti, trochu méně známou skutečností však je, že poněkud větší zařízení s podobným účelem reálně existují. Např. značka Plumett již řadu let vyrábí tzv. Air Launchers, což je série pneumatických vrhačů záchytných kotev. Taková technika nachází využití mj. při různých záchranných akcích. Je proto dost pravděpodobné, že některé speciální síly reálnou obdobou románového Maghooku disponují.

Granáty všeho druhu
Poslední kategorií zbraní z Reillyho knih, o níž se tady zmíníme, je pestrá „nabídka“ granátů a jiných házených výbušných zařízení. K nejzajímavějším se řadí dusíkový granát, ve kterém se nachází náplň stlačeného tekutého dusíku s teplotou okolo –200 °C. Po explozi se dusík ihned rozptýlí do okolí a zasaženým osobám způsobí těžké omrzliny a podkožní krvácení. Dnes sice není známo, že by nějaká jednotka podobnou zbraň používala, ale zároveň lze říci, že by něco podobného zcela určitě vyrobit šlo, ačkoli by se zřejmě jednalo o velice nákladný výrobek. Dá se však předpokládat, že by dusíkový granát vyvolal velice ostré reakce veřejnosti a byl by asi okamžitě zařazen mezi „nehumánní“ zbraně, i když paradoxně neexistuje žádná dohoda, která by používání něčeho podobného zakazovala. Co by naopak pod dohody o zákazech některých kategorií zbraní zcela jistě spadalo, to jsou některé další Reillyho nápady z oboru granátů. Lze zmínit mj. granáty obsahující výjimečně rychle působící biologickou zbraň Sinovirus, granáty s náplní extrémně účinné kyseliny (údajně vytvořené na bázi analýzy atmosféry Venuše, které byly provedeny sovětskými sondami řady Veněra) či tzv. vymazávací zařízení. To jsou nálože látek, které při explozi nemají působit tlakovou vlnou, nýbrž hlavně obrovskou teplotou, např. proto, aby kompletně zničily veškeré identifikovatelné stopy po operaci. Ačkoli Reilly účinky těchto látek ve svých románech hodně přehání, skutečností je, že podobné zbraně existují a ve výjimečných případech se skutečně používají. Látky na kovové nebo organokovové bázi (jako termit, termát, elektron, trietylaluminium či dietylzinek) generují skutečně mimořádné teploty, někdy i přes 3000 °C. Občas se spekuluje o ještě silnějších (ovšem přísně tajených) zápalných látkách, které by se patrně již mohly blížit tomu, jak Reilly popisuje „vymazávací zařízení“ na bázi izotopů chlóru. Některé mezinárodní smlouvy sice nasazování zápalných zbraní zakazují, avšak fakticky stále k němu poměrně často dochází.

Uranový ruční granát
Dalším pozoruhodným Reillyho nápadem ze sektoru ručních granátů je nesmrtící granát AC-2 (zkratka z Adhesive Chaff). V zásadě jde o klasický „flash-bang“ granát, jenž produkuje silný světelný záblesk a zvukový třesk, což má na osoby ochromující a dezorientující účinek. Verze AC-2 ale přidává jednu specialitu, a to náplň droboučkých lepivých vláken, jež se po výbuchu rozptýlí do okolí, ke všemu okamžitě přilnou a zpomalují pohyb, popř. také způsobí zaseknutí pohyblivých součástí zbraní. Je evidentní, že pro zásah proti ozbrojeným teroristům, kteří drží rukojmí, by to byl ideální prostředek. Ostatně různé „vrhače lepidel“ coby ochromující zbraně vlastně skutečně existují, takže zhotovit takový granát by snad možné bylo. Na úplný konec si necháváme jednu opravdu mimořádnou zbraň, u níž způsobí velký údiv asi už sám název, a to nukleární ruční granát. Ve skutečnosti to ale je hodně zavádějící název, jelikož podstatou jeho fungování není štěpná atomová exploze, nýbrž prudké vznícení nálože ochuzeného uranu 238. Jak známo, ochuzený uran se užívá jako základ protipancéřové munice, protože je velmi těžký a tvrdý, a navíc má ve vzduchu samozápalnou schopnost. Teoreticky by tedy snad bylo možné z ochuzeného uranu zhotovit i granát, jenž by na cíl účinkoval především velkou teplotou, což je právě to, co v jednom z románů navrhuje Matthew Reilly. Dosti málo známým faktem však je, že v USA byl v 50. letech zcela vážně navržen i „skutečný“ atomový ruční granát, jenž měl opravdu obsahovat malou štěpnou jadernou hlavici s ekvivalentem několika tun TNT. Vyrobit něco takového by nejspíše možné bylo (nejmenší nukleární hlavice mají samy o sobě rozměry o něco větší než kokosový ořech), ovšem když uvážíme, jak daleko může člověk hodit ručním granátem, je asi zřejmé, že praktické použití by bylo v zásadě sebevražednou záležitostí. Není proto ani příliš překvapivé, že v jedné studii byl atomový ruční granát vyhodnocen jako vůbec nejhloupější návrh zbraně v celých dějinách lidstva.
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