Zbraně speciálních sil:
Pestrý arzenál pro tajné operace

Výjimečná povaha speciálních jednotek samozřejmě klade zvláštní požadavky rovněž na jejich výzbroj. V arzenálech zvláštních sil se tudíž vyskytují také zbraně, s nimiž se jinak setkáváme velmi vzácně. O některých typech zbraní se dokonce dá říci, že pro „speciály“ představují typické nebo přímo exkluzivní položky.

Jednotky pro zvláštní operace dosud obklopuje clona tajemství a mýtů, díky které jsou v očích některých laiků takřka nadlidskými bytostmi s výzbrojí, která patří spíš do sci-fi. Realita je ale podstatně střízlivější, a dokonce lze říci, že většina zbraní i další techniky, jež se u speciálních sil vyskytuje, se víceméně shoduje s tím, co používá řadová pěchota. Pochopitelně ale existuje také řada výjimek, z nichž některé získaly velkou popularitu u veřejnosti, kdežto jiné zůstávají spíše mimo širší pozornost. Lze zmínit i zbraně, které svůj někdejší „speciální“ status fakticky ztratily a dnes už vlastně nepředstavují nic neobvyklého.

Co jsou „charakteristické zbraně“?
V souvislosti se zvláštními silami se občas hovoří o tzv. charakteristických zbraních (anglicky „signature weapons“). Jde v podstatě o typy, které jsou pro konkrétní speciální jednotku velmi typické a u jiných se vyskytují výjimečně, popř. vůbec, takže lze říci, že se jedná o jakýsi druh „odznaku“. Jako vhodný příklad lze uvést modifikovanou zbraň Sa vz. 58, která byla vyvinuta pro českou 601. skupinu speciálních sil kvůli nasazení v Afghánistánu. Řadu nezvyklých typů najdeme u ruských zvláštních sil, které užívají mj. pušky na těžké podzvukové střelivo kalibru 9×39 mm, jako je zbraň VSS Vintorez. O francouzské elitní jednotce 1RPIM se říká, že má ve výbavě několik typů kuší, byť tato kategorie zbraní se sporadicky objevuje i jinde. Ostatně lze podotknout, že onen „charakteristický“ status zbraně mnohdy není něco, co by platilo navždy, protože speciální síly se pochopitelně neustále vyvíjejí a hledají inspiraci u svých spojenců i u protivníků, a tak některé dříve výjimečné zbraně už nejsou ničím vzácným. Jako snad nejlepší příklad se dá uvést populární německý samopal Heckler & Koch MP5, který dnes nacházíme i u běžných armádních či policejních jednotek. Jen málokdo si tedy vzpomene, že svého času to byla hodně neobvyklá a málo známá zbraň, kterou proslavili až v roce 1980 muži z SAS, když ji použili při osvobození íránské ambasády v Londýně. Za charakteristickou zbraň lze ale stále označit verzi MP5N, jež vznikla pro US Navy SEAL.

Velký rozmach pušek po vzoru M4
Obecně lze ale říci, že v minulosti někdy až neuvěřitelně pestré spektrum výzbroje speciálních jednotek začíná v poslední dekádě vypadat podstatně více „uniformně“. U západních jednotek zvláštního určení totiž začínají zřetelně dominovat zbraně, které byly vyrobeny jako reakce na obrovskou popularitu americké karabiny M4, resp. zkrácené a modernizované varianty útočné pušky M16, což souvisí i s rozšířením civilní podoby zvané AR-15. Zcela jistě totiž neexistuje žádný typ zbraně, pro který by se vyrábělo tak velké množství doplňků, jež zahrnuje nesmírně širokou nabídku rukojetí, dalekohledů, kolimátorů, laserových zaměřovačů, světlometů a další účelové výbavy, jež se obvykle připojuje ke standardizovaným lištám Picatinny. Tyto lišty lze samozřejmě najít i na jiných zbraních, dnes už jsou jimi běžně vybaveny dokonce rovněž typy ruské výroby (a proto lze u ruských elitních sil často narazit též na pušky AK-74 se západními doplňky), ovšem samo příslušenství je často optimalizováno pro ergonomii M4. Výsledkem je proto skutečnost, že jako „klony“ M4 vyhlížejí i pušky z jiných zemí a s jiným mechanismem. Typickým příkladem je zbraň Heckler & Koch HK416, která vzhledově připomíná M4, ačkoli princip vychází z německého typu G36. Velice úspěšná puška HK416 ráže 5,56 mm (a rovněž verze HK417 ráže 7,62 mm) je zařazena také u českých elitních sil a byla to právě kulka z této zbraně, která v roce 2011 usmrtila Usámu bin Ládina.
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Bezhlučná likvidace
Speciální jednotky často musejí působit maximálně nenápadně, což samozřejmě zahrnuje také tiché odstranění nepřítele, typicky strážných u důležitých objektů. Za tímto účelem jsou u nich běžnou součástí výbavy i tlumiče hluku. Jejich účinky se však obvykle hodně odlišují od toho, co ukazují hollywoodské filmy, jelikož ani použití vysoce účinných tlumičů nemá za následek opravdovou neslyšnost či jakési tiché „písknutí“. Tlumič je konstrukčně vzato zpravidla válec, v němž se nachází velký počet kovových segmentů, mezi kterými se hluková vlna zachycuje a rozptyluje, ale její úplná eliminace je téměř nemožná. Výsledný zvuk již ovšem obvykle nezní jako výstřel zbraně, nýbrž spíš jako zakašlání či jako vzduchové brzdy automobilu. Nepřítel si tak ani nemusí uvědomit, že se blízko střílí. Je navíc fyzikálně nemožné odstranit hluk, jenž je produktem rázové vlny při překonání rychlosti zvuku. Někdy se proto užívají i speciální těžké podzvukové střely (jako ruská munice ráže 9×39 mm), ale dokonce i s nadzvukovými střelami má tlumič svůj smysl, jelikož prakticky znemožňuje zjistit směr, odkud se střílí. Většinou jsou tlumiče našroubovány na ústí běžných pistolí, samopalů či pušek, ačkoliv existují také zbraně, u nichž je integrální součástí konstrukce. Ve druhé světové válce to byla hlavně slavná britská karabina De Lisle, zatímco v současnosti je to např. německý samopal MP5SD či ruské pušky jako VSS Vintorez nebo AS Val. V rozporu s filmy je ovšem velmi vzácná montáž tlumičů na odstřelovačské pušky, jelikož tlumič pochopitelně značně omezuje účinnost a mění parametry zbraně, takže pro přesnou dálkovou střelbu se nehodí. Nejtypičtější zbraní pro montáž tlumičů jsou proto výkonné pistole (jako Glock 19 nebo Heckler & Koch USP), které jsou užívány pro překvapivou likvidaci nepřítele na krátkou vzdálenost.

Střelba pod vodou
Mimořádně neobvyklou kategorii zbraní představují ty pro střelbu pod vodou. Hlavní problém znamená téměř nulová stlačitelnost vody, jež se tak při průletu normální střely chová naprosto jinak než vzduch. Vedle obrovského odporu (téměř tisíckrát vyššího než u vzduchu) má úlohu i fakt, že se za tupým koncem kulky vytváří kavitační dutina, jež projektil zpomaluje, takže by nemělo být překvapivé, že se kulka z obyčejné pistole či pušky pod vodou zastaví třeba již jen po jediném metru. Řešení tak představují zbraně, které střílejí odlišně tvarované projektily, jež jsou v poměru vůči ráži mnohem delší, a proto připomínají jakési „šipky“. Mají optimální tvar pro pohyb pod vodou, což ale zase limituje jejich použití ve vzduchu. Zajisté nejznámější jsou sovětské, resp. ruské zbraně jako pistole SPP-1 či automatická puška APS, obdobné typy však byly vyvinuty i na Západě. Speciální jednotky US Navy tedy v 70. letech užívaly zbraň, jež se nazývala Mk 1 Underwater Defense Gun a fungovala jako šestihlavňová „pepřenka“, střílející „šipky“ o průměru 2,54 mm a o délce 108 mm. Posléze ji ovšem nahradila jiná zbraň, která se v tomto oboru stala na Západě jasně nejrozšířenější. Pochází od společnosti Heckler & Koch a nese název P11. Má svazek pěti hlavní, z nichž každá obsahuje projektil ráže 7,62 mm o délce asi 100 mm. Prachová náplň se zažehuje elektricky a dostřel pod vodou činí 10 až 15 m, avšak zásadní nevýhodu této pistole představuje fakt, že po vyprázdnění všech pěti hlavní je nutno ji odeslat výrobci k novému nabití. Navzdory této slabině dosáhla P11 velkých úspěchů a dnes ji vlastní speciální námořní jednotky mnoha členů NATO (včetně USA, Velké Británie, Francie, Itálie nebo Nizozemí), navíc je používána v Izraeli. Alternativní řešení reprezentují malé kuše, jejichž střely jsou pod hladinou rovněž poměrně účinné.

Zbraně kategorie PDW
V posledních letech se ve výzbroji speciálních sil hodně rozšířila nová kategorie zbraní, jež se označují zkratkou PDW (Personal Defense Weapon). Ve skutečnosti však sama tato koncepce takovou novinkou není, protože už během obou světových válek se okrajově usilovalo o zbraň s výkony na úrovni standardní armádní pušky, ale s rozměry daleko menšími. Měli ji používat především ti vojáci, u kterých existovalo riziko, že se střetnou s nepřítelem, ale pro které mělo užívání normální dlouhé pušky nevýhody kvůli její délce. Šlo především o důstojníky, osádky vozidel, obsluhy dělostřeleckých zbraní, ženisty, spojaře apod. Žádná taková zbraň však nikdy nebyla zavedena do služby. Samo označení PDW se objevilo v 80. letech jako formální jméno projektu v rámci NATO, jehož cílem bylo vytvořit perspektivní náhradu samopalů ráže 9 mm, jelikož se soudilo, že reálná účinnost munice 9 mm Parabellum již nepostačuje. Žádal se proto vznik nové zbraně na výkonnější střelivo, které bude schopné spolehlivě prorážet neprůstřelné vesty, jenže zároveň mělo jít o zbraň kompaktní, aby ji mohli pohodlně užívat příslušníci výše uvedených vojenských profesí a kromě nich také speciální vojenské a policejní jednotky. Byly to specifikace, které definovaly cosi jako přesný samopal na malorážovou puškovou munici či jakousi super-kompaktní útočnou pušku, byť již tehdy se objevily hlasy, podle nichž se mohlo zadání splnit též prostřednictvím kvalitního samopalu na výkonnější pistolové střelivo, jelikož i v ráži 9 mm Parabellum se dodávají účinné průrazné náboje. Z projektu PDW posléze vzešlo několik zajímavých typů zbraní, ale kvůli specifické konstrukci, vysoké ceně a většinou velmi nestandardní munici pořád představují cosi zvláštního.
První sériovou zbraní této koncepce se stal typ P90 belgické značky FN Herstal, jenž přišel na trh v roce 1991. Má mimořádně futuristický tvar, kvůli kterému vypadá spíše jako rekvizita ze sci-fi filmu, což ještě podtrhuje originálně řešený vodorovný zásobník, který pojme 50 nábojů speciální ráže 5,7×28 mm (tutéž munici používá i pistole FN Five-Seven). Při zkouškách měla vynikající výsledky a v současnosti ji vlastní zvláštní vojenské i policejní útvary v asi čtyřiceti zemích světa, mezi nimi v České republice, jelikož P90 si pořídila jednotka URNA. Ta se řadí rovněž mezi uživatele druhé známé zbraně, která vzešla ze specifikací PDW. Jedná se o zbraň Heckler & Koch MP7, která má podstatně konvenčnější vzhled, byť střílí zvláštní municí ráže 4,6×30 mm (existují zásobníky na 20, 30 a 40 ran). K odběratelům MP7 se řadí také americké jednotky Navy SEAL, které nasadily tyto zbraně např. během akce s cílem osvobodit kapitána Phillipse z rukou somálských pirátů. Vedle FN P90 a H&K MP7 se objevily také další zbraně, jež střílejí municí nových ráží, ale žádná již nedosáhla větších úspěchů. O to více se ale začíná dařit zbraním, které jejich výrobci rovněž označují jako PDW, ačkoli technicky vzato se jedná o kvalitní samopaly pistolových ráží, které jsou schopné vést přesnou palbu výkonnými druhy střeliva. Typickým příkladem je Scorpion EVO 3 od České zbrojovky Uherský Brod. Dále lze jmenovat německou zbraň Heckler & Koch MP5K-PDW (tj. subkompaktní obměnu samopalu MP5) či ruský samopal KBP PP-2000. V Rusku existuje i specifická pistolová ráže 9×21 mm, jejíž nejslavnější aplikace představují pistole Gjurza  a SR-1 Vektor, ovšem v tomto kalibru se nabízí také futuristicky řešený samopal SR-2 Veresk.

Bojové brokovnice
Brokovnice je u veřejnosti zpravidla vnímána coby lovecká zbraň, jež se užívá k lovu menších savců (např. zajíců a králíků) či lovného ptactva, ale hlavně v Americe má brokovnice tradici i coby zbraň ozbrojených sil a bezpečnostních jednotek. Tuto tradici je možno vystopovat až do časů občanské války a éry „Divokého Západu“, jelikož brokovnice i jejich předchůdci (zbraně s rozšířeným ústím hlavně zvané „blunderbussy“) bývaly v té době velmi rozšířené především u kavalerie a u mužů na dostavnících a jiných vozech. Právě salva broků totiž zvyšovala šance zasáhnout cíl ze sedla na koňském hřbetu či z kozlíku na dostavníku, a tak si brokovnice našly své místo i v armádě. Americké expediční jednotky si je tedy přivezly do Evropy během první světové války a brokovnice byly dosti oblíbené i za druhé světové války v Tichomoří. Jednalo se převážně o produkty slavných amerických značek Winchester a Remington, jež byly řešené jako opakovací „pumpy“, tzn. zbraně s posuvným předpažbím, jehož pohyb dopředu zajišťuje otevření závěru a vyhození prázdné patrony, zatímco pohybem vzad se do závěru zasune nová patrona z trubicové schránky pod hlavní. Přestože byly již na konci 19. století vytvořeny první poloautomatické brokovnice, v ozbrojených silách se rozšířily jen omezeně, jelikož byly málo spolehlivé, a tak vojáci nadále věřili „pumpám“. Tato situace se ale postupně mění, protože už existují i moderní typy poloautomatických brokovnic, jejichž spolehlivost se „pumpám“ úplně vyrovná, např. italské Franchi SPAS 12 nebo Benelli M4 Super 90, jež si tedy našly cestu i do elitních vojenských a policejních útvarů zemí NATO.
Ale proč vlastně brokovnice dosahují u speciálních jednotek takové obliby? Pokud kdysi měly tyto zbraně význam především díky svému enormně velkému účinku při boji zblízka, např. při přestřelkách v zákopech nebo v džunglích, dnes se u „speciálů“ užívají s kovovými broky spíš vzácně. Současná popularita bojových brokovnic totiž pramení ponejvíce ze skutečnosti, že se mohou uplatnit jako skutečně vysoce univerzální prostředky, protože kromě klasických patron s kovovými broky existuje mimořádně široké spektrum jiných druhů střeliva. Brokovnice tedy mohou užívat mj. tříštivo-trhavé granáty nebo protipancéřové střely. Dodávají se také unitární projektily, s nimiž lze vést relativně přesnou palbu na překvapivou vzdálenost, snad až 100 m. Široké je také spektrum nesmrtící munice, jelikož existují gumové a plastové projektily, střely zábleskové a ohlušující (vlastně ekvivalent „flash-bang“ granátů), ochromující taserové střely, patrony se slzným plynem nebo značně oblíbené náboje pro destrukci zámků a vyrážení dveří. To vyneslo brokovnicím přezdívku „Master Key“ („univerzální klíč“), což je současně i název kompaktní zbraně firmy Knight’s Armament, jež vychází z klasické „pumpy“ Remington 870. Zavěšuje se pod hlaveň karabiny M4, což je také jedna z možností, jak se dá použít další nový typ americké brokovnice nazvaný M26 MASS (Modular Accessory Shotgun System). Opět se jedná o „pumpu“, ale kromě zavěšení ji lze s přídavnou pažbou nosit rovněž jako samostatnou zbraň. U ruských zvláštních sil se užívají zbraně série Sajga, což jsou vlastně poloautomatické brokovnice založené na puškách principu Kalašnikov.

Pušky nejlepších střelců
V éře studené války jasně převládaly odstřelovačské pušky ráže 7,62 mm, tzn. buď pro munici 7,62×51 mm NATO, nebo pro „východní“ kalibr 7,62×54 mm. Postupně se však zjistilo, že se uvedené náboje pro stále větší počet úkolů nehodí, a začalo se pracovat na náhradě. Nestaly se jí však těžké (tzv. anti-materiálové) zbraně kalibru 12,7 mm, protože jsou obvykle příliš velké a těžké a mají extrémní zpětný ráz. Navíc často nenabízejí požadovanou přesnost, a proto bylo zřejmé, že bude třeba vyvinout nový kalibr munice s parametry někde „mezi“ 7,62 a 12,7 mm, a sice s co nejplošší dráhou letu. Americká firma Research Armament Industries od roku 1983 pracovala na náboji ráže .338 (8,58 mm), a ačkoli nakonec nedosáhla úspěchu, položila základ pro vznik dnes asi nejlepší munice pro odstřelovačské zbraně. Výsledky totiž zakoupila finská společnost Nammo Lapua Oy, která zahájila spolupráci s další finskou firmou SAKO a potom i s britskou značkou Accuracy International. V roce 1989 tudíž byla představena nová munice, která dostala komerční název .338 Lapua Magnum a metricky odpovídá ráži 8,58×70 mm. Její úsťová rychlost se pohybuje okolo 900 m/s a úsťová energie je oproti munici kalibru 7,62 mm zhruba 2,5krát větší. Efektivní dostřel se u různých typů pušek pohybuje mezi 1500 a 1800 m, na vzdálenost 1000 m prorazí kulka většinu neprůstřelných vest a vznikly také protipancéřové náboje k ničení lehkých obrněných vozidel, avšak je znám i nejméně jeden případ, kdy přesný zásah do rotorové hlavy vyřadil na zemi „sedící“ vrtulník. Není divu, že si munice .338 Lapua Magnum okamžitě získala velkou pozornost vojáků.
První sériovou zbraň této ráže vyrobila firma SAKO, která uvedla na trh zbraň TRG-41 a poté i modernizovanou variantu TRG-42. Zdaleka největší popularitě mezi zbraněmi tohoto kalibru se však těší produkty britské společnosti Accuracy International, která vyrobila pušku AWM a od roku 1996 ji dodávala armádě Dánska, takže střelivo .338 Lapua Magnum si připsalo první úspěch v zemi NATO. Stejnou zbraň pak pod formálním jménem L115A1 zavedla též armáda Velké Británie a v současnosti pušky této ráže používají už desítky zemí, mezi nimi mj. Česká republika, protože také ve výzbroji 601. skupiny speciálních sil a policejní jednotky URNA se takové pušky objevují. Dnes již platí, že prakticky každý prestižní výrobce pušek nabízí jednu či více zbraní v ráži .338 Lapua Magnum (popř. v modifikované ráži s kratší nábojnicí, jelikož do schránek některých zbraní se standardní obměna kvůli své délce nevejde; výkony jsou však prakticky shodné). Coby příklady lze zmínit francouzskou pušku PGM Mini-Hecate 338 nebo německou DSR-Precision DSR-1, z amerických je to např. MacMillan Tac-338. Zpravidla jde o opakovačky s ručně ovládaným otočným závěrem, byť se vzácně objevují též poloautomaty, mj. americká Alexander Arms Ulfberht .338 LM. Mezi producenty a uživatele pušek této ráže se po určitém váhání přidalo i Rusko, kde existuje opakovačka SV-338. Jako zajímavost se dá ještě dodat, že britský odstřelovač Craig Harrison s puškou L115A3 se dnes nalézá na druhém místě žebříčku nejdelších vzdáleností zabití, a to s hodnotou 2475 m; jinak na horních místech této tabulky figurují převážně střelci s 12,7mm zbraněmi.
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