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ABSTRAKT 

Seznámení se soudobou problematikou balistické ochrany pro r�zné funkce pracov-

ník� v Pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. Pomocí schémat a obrazového materiálu zpracuji 

rozd�lení balistické ochrany, její ur�ení, materiál, konstrukci, princip funkce a zp�soby pou-

žití v Pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. V hlavní �ásti práce zpracuji varianty balistické 

ochrany pro n�které funkce pracovník� v Pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Identification topical problems ballistic protection for different function worker in 

industry commercial security. Through schematics and image material work up division bal-

listic protection, your determination, your material, your construction, principle function 

and deportment usage in industry commercial security. In main part work up variants ballis-

tic protection for some function worker in industry commercial security. 
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ÚVOD 

 Balistická ochrana je vybavení, které chrání �lov�ka proti ú�ink�m st�elných zbraní. 

Skládá se z materiál�, které mají vlastnosti jako žádné jiné a plní funkci, kterou nenahradí 

žádná jiná v�c na sv�t� a to je, že chrání lidské životy. 

 

 Tuto práci jsem si vybral, protože na škole na toto téma neexistuje ucelená a kom-

pletní práce. P�i výb�ru témata se mi zdálo téma Balistická ochrana zajímavé, a když jsem 

zjistil, že se mám stát pr�kopníkem, který napíše první  bakalá�skou práci na daný problém, 

nebylo o �em dlouho p�emýšlet. Je plno publikací, které se zabývají tematikou pouze okra-

jov� a neucelen�. Mým hlavním úkolem je informace sjednotit a poskládat do mozaiky. P�í-

nosem pro spole�nost by se m�lo stát to, že n�kdo informace o daném problému ucelím a 

dám jim celkový rámec. Tuto práci lze nadále využít pro vzd�láváni, m�že posloužit jako 

studijní materiál a m�že se stát užite�nou pro práci v našem oboru. 

 

Pro zpracování tohoto tématu jsem využil v�deckých metod a to analýzu, syntézu a 

kompilaci. Analýzu jsem hlavn� využil p�i zpracování kapitoly o materiálech pro výrobu 

nepr�st�elných vest. Syntézu jsem využil hlavn� p�i zpracování záv�r�, kde jsem se pot�e-

boval nejprve o daném problému pomocí analýzy n�co dozv�d�t a poté pomocí syntézy 

zpracovat záv�r.  Kompilaci jsem využil hlavn� p�i shromaž�ování informací, kde jsem nej-

prve všechen pot�ebný materiál sehnal a poté upravil do nyn�jší podoby. Nejv�tší problémy 

se shán�ním pot�ebného materiálu bylo pro kapitolu, kde se píše o vestách proti probodnutí 

a pro�ezání.    

 

Byl pom�rn� velký problém ve shán�ním materiálu pro zpracování této práce, proto-

že hodn� v�cí, které se týkají balistické ochrany je Now-How každé firmy a nikdo nechce 

prozrazovat své výrobní tajemství. 

 

Práce je rozd�lena do n�kolika kapitol, kde v první kapitole se vracím k po�átk�m 

nepr�st�elných vest, jaké byly p�vodní materiály pro výrobu a kdy došlo k zásadní zm�n� ve 

výrob� a pro�. Druhá kapitola se zaobírá moderními materiály na výrobu.  
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T�etí kapitolu jsem zam��il na balistické t�ídy a na p�ídavné prvky, které t�ídu balis-

tické odolnosti posunují do vyšších t�íd. �tvrtá kapitola je kapitolou hlavní pro tuto práce. 

Je zam��ena na n�kolik funkcí pracovník� komer�ní bezpe�nosti. Pomocí obrázk� je u kaž-

dého pracovníka znázorn�na mnou navržená balistická ochrana. Poslední �ást práce je za-

m��ena na budoucnost nepr�st�elných vest. 
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1 HISTORIE 

Od té doby co vznikly st�elné zbran�, hledal �lov�k ochranu proti jejich ú�ink�m. 

Pokud se podíváme do historie, vidíme stopu tohoto soupe�ení zcela jasn�. V po�átcích 

historie to byly p�edevším štíty pozd�ji nejr�zn�jší plátové zbroje, kyrysy a brn�ní. Po ná-

stupu palných zbraní se za�alo zdát, že palná zbra� má jednou provždy navrch. Kov dosta-

te�n� silný, aby poskytoval ochranu p�ed st�elami z palných zbraní, již vycházel tak t�žký, 

že vojáka p�íliš omezoval v pohybu. Zkušenost ale ukázala, že na moderním bojišti st�ely ani 

zdaleka nejsou to nej�ast�jší nebezpe�í. Stejný a mnohdy v�tší význam mají i st�epiny. Navíc 

ne každá st�ela trefí p�ímo, mnohé jsou odražené a jejich energie tím výrazn� klesla. Proto 

se již v pr�b�hu první sv�tové války m�žeme setkat s prvními ochrannými vestami, p�ed-

ch�dci dnešních nepr�st�elných vest. Jejich hlavním konstruk�ním prvkem byly kovové 

desti�ky, navzájem pohybliv� spojené. A�koliv se nejednalo o n�jak dokonalou ochranu, 

p�ece jen to byl jistý pr�lom. V mezi vále�ném období byly zapomenuty. K jejich návratu na 

bojišt� došlo za druhé sv�tové války. Vesty se ale nevrátily na pole vále�ná, ale za�aly se 

objevovat v oblacích. Šlo o speciální protist�epinové vesty tak zvané „ flack jacket“. Tyto 

vesty byly smíšené konstrukce. Konstruk�ním materiálem byl nylon a kovové desti�ky. Ves-

ta chránila podb�išek a trup. A�koliv tyto vesty a jejich parametry byly nedokonalé a po 

platné dob� svého vzniku, prokázaly vhodnost a úsp�šnost svého nasazení. Tyto vesty se 

staly p�edch�dci moderních nepr�st�elných vest. Postupem �asu se za�aly zlepšovat vlast-

nosti nylonových vláken a v šedesátých letech se staly b�žnou sou�ástí výzbroje amerických 

voják�. Hlavním materiálem u t�chto vest byl modifikovaný nylon a pro zvýšení odolnosti 

bylo možné vkládat p�ídavné desti�ky z oceli nebo lehkých slitin.  

1.1 Jak to všechno bylo? 

S nástupem um�lých hmot v 60. letech za�ala novodobá historie "nepr�st�elných" 

vest. Stále lepší vlastnosti materiál� dovolovaly širší nahrazování ocele, nap�íklad u tanko-

vých pancí��. Vývoj keramických hmot a kompozic v 50. letech ukázal jejich vynikající 

vlastnosti, jako je vysoký zastavovací ú�inek p�i dopadu st�ely a následná schopnost pohltit 

paprsek kumulativní nálože. Zvlášt� v Anglii vznikají první vrstvené pancí�e a intenzivn� se 

hledají nové materiály se stále lepšími vlastnostmi. V�tšina keramických materiál� má polo-

vi�ní hustotu než ocel, ale vyšší tuhost a tvrdost.  
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Ty nejlepší také odolávají vysokým teplotám nad 3000oC a dokáží zastavit st�ely, 

pohybující se rychlostí nad 1000 ms-1 s jádrem se slitiny niklu a železa a plášt�m z karbidu 

wolframu. Jejich obecnou nevýhodou je malá odolnost proti opakovanému úderu nebo 

vst�elu, protože se p�i zastavení st�ely v míst� zásahu i v jeho bezprost�edním okolí destruu-

jí. Proto se intenzívn� hledají kombinace s jinými kovy, které by svými vlastnostmi elimino-

valy tento jev a nebo sloužily jako nosi�e zabra�ující jejich rozpadnutí. 

 

Keramika se zpracovává sintrováním p�i vysokých teplotách (nad 1400 až 2200oC) 

nebo lisováním za horka, p�i�emž se krom� sklen�ných komponent� široce využívá kovo-

vých kompozic z produkce bou�liv� se rozvíjejícího nového oboru - práškové metalurgie. 

Nej�ast�ji jde o aluminy, jako je oxid hliníku, karbid hliníku, nitrid hliníku, dále karbid k�e-

míku a karbid bóru a kone�n� diborid titanu, všechny lisované za horka. Uvedené po�adí 

vyjad�uje jednak stále lepší mechanické vlastnosti nových materiál�, ale také jejich rostoucí 

výrobní náklady. Proto se i dnes zvažuje použití t�chto materiál� v porovnání s jejich cenou. 

Z tohoto d�vodu se stále nejvíce používají aluminy, zpracovávané speciálními, p�ísn� taje-

nými, postupy. Je samoz�ejmé, že tyto materiály ihned nahradily t�žký a tuhý pancí� v ne-

pr�st�elných vestách. Soub�žn� byly také vyvíjeny podkladové materiály pod štíty z nových 

materiál�. P�vodní plátno bylo nahrazeno nylonem, pozd�ji aramidovou tkaninou a kone�n� 

tkaninou ze speciáln� upraveného vlákna z polyetylénu (PE). Ukázalo se, že tyto materiály 

samotné dokáží odolat menším st�elám s rychlostmi pod 700ms-1 p�i zachování vlastností 

tkaniny. Dále se zjistilo, že rozhodující pro balistickou odolnost je zp�sob tkaní a jeho ori-

entace p�i skládání jednotlivých vrstev na sebe. také odolnost proti vlhkosti a nasákavost 

celé soustavy je d�ležitým faktorem, stejn� jako její hmotnost. Pro zvýšení odolnosti se na 

exponovaná místa vkládají desky z téhož, ale lisovaného materiálu. A tak se dnešní "nepr�-

st�elné" vesty vybavují keramickým štítem jen pro dosažení nejvyšší balistické odolnosti. 

 

V sou�asné dob� je ve sv�t� jen n�kolik výrobc� t�chto speciálních textilních mate-

riál���

 

 Dalo se p�edpokládat, že s vývojem st�elných zbraní bude mít �lov�k pot�ebu se 

proti t�mto ú�ink�m n�jakým zp�sobem chránit. Proto p�išla �ada pokus� jak se chránit 
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p�ed bolestivým zran�ním. Dalo se p�edpokládat, že lidé za�nou používat materiál, který se 

jim zdál být v té dob� nejpevn�jší, a to byla ocel. Ovšem na bojištích byla ocel nepohodlná, 

proto museli zkusit n�co jiného. Dlouho se nemohlo p�ijít, co by mohlo nahradit materiál 

jako je ocel. Až v šedesátých letech se to poda�ilo s vynálezem nylonu. Ten se stal základ-

ním kamenem pro výrobu balistické ochrany. 
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2 MATERIÁLY 

Nylon byl prvním moderním materiálem, který umožnil konstrukci nepr�st�elných 

vest o p�ijatelné hmotnosti. Radikální pr�lom v konstrukci nepr�st�elných vest znamenal 

Kevlar. Toto aramidové vlákno s vysokou pevností a nízkou pr�tažností bylo sv�tu p�edsta-

veno na za�átku sedmdesátých let. V této dob� je klasickým materiálem na výrobu vest ma-

teriál s ozna�ením Kevlar 29 a Kevlar 129. Ten je leh�í ohebn�jší a p�i tom má vyšší pev-

nost. Další m aramidovým vláknem používaných pro výrobu vest je Twaron. Pro použití 

v nepr�st�elných vestách jsou nap�ed vlákna zkroucena do provazc� a pak z nich je utkaná 

hustá, pevn� utahovaná tkanina, která má vn�jší vzhled t�žké plachtoviny až pytloviny a 

hn�dooranžovou barvu. Dalším materiálem vhodným pro výrobu nepr�st�elných vest se 

ukázal být materiál Spectra. Je to polyetylenové vlákno s ultra vysokou molekulární hmot-

ností. Je pevn�jší než ocel a p�i tom plave na vod�. Z tohoto vlákna se pak vytvo�il netkaný 

materiál Spectra Shield. Je tvo�en paraleln� položenými vlákny Spectra. Zalitými v pružné 

prysky�i�né matrici. Vždy dv� vrstvy  s navzájem kolmo orientovanými vlákny jsou pak 

zality do velmi slabé polyetylenové fólie. Vyzna�uje se zejména v��i opakovaným zásah�m, 

st�elám s vysokou rychlostí a odolností proti šikmým zásah�m. 

2.1 Kevlar 

V roce 1965 se poda�ilo syntetizovat polymerní molekulu z para – aminobenzenoové 

kyseliny.Polymerní �et�zec této látky, je p�edstavitelem aromatických polyamid�. Obsahuje 

benzenové kruhy, takže molekula má trvale tvar tuhé ty�inky. Nem�že se ohýbat nebo do-

konce svinout.  

 

Kevlar je organické vlákno,které má unikátní kombinaci vysoké pevnosti, vysokého 

modulu houževnatosti a termální stability. Zárove� je chemicky stabilní v celé ší�i chemic-

kých slou�enin a to i takových jako jsou kyseliny a zásady. Svou vysokou pevností p�eko-

nává ocel sedmkrát na vzduchu a dvacetkrát ve vod�.Ovšem pokud je kevlar trvale pod 

nap�tím v mo�ské vod� má tendenci praskat. V praxi se m�žeme setkat s celou �adou Ke-

vlar� lišící se p�edevším ú�elem použití. Kevlarové vlákno se netaví, ale dochází u n�j 

k rozkladu p�i relativn� vysoké teplot� a to v rozmezí 427 – 482°C. Rovn�ž do této teploty 

si spolehliv� podrží své balistické vlastnosti. 
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Obrázek 1:  Chemická stavba Kevlaru 

 

2.1.1 Výroba  

Nejvhodn�jším materiálem pro výrobu se zprvopo�átku ukázal polymer p�ipravený 

z para – fenylendiamidu a kyseliny tereftalové.Jevil se dob�e, protože pro výrobu se vyža-

dovalo jen levných surovin a m�l ze všech zkoumaných polymer� nejv�tší molekulární sy-

metrii a nejvyšší teoretickou tuhost.Objevil se však první problém, protože jako rozpoušt�-

dlo se musela použít koncentrovaná kyselina sírová a roztok byl tak viskózní, že zvlák�ova-

cí rychlost nemohla být p�íliš rychlá.Pozd�ji se ukázalo, že zvlák�ování lze urychlit.Jestliže 

vlákno  p�echází z horké kyseliny do chladné vody, p�i�emž mezi tryskou a vodní hladinou 

z�stává vzduchová mezera. V této meze�e materiál ješt� není zcela orientovaný, takže je 

poddajný a v ústí trysky se nerozkmitá ani p�i velké zvlák�ovaní rychlosti.Orientace se do-

kon�í t�sn� nad vodní hladinou.  

2.1.2 Problémy p�i výrob� 

Jedním z nich byl ekologický problém a to s likvidací odpadu. Protože na každý ki-

logram vyrobeného Kevlaru z�staly �ty�i kilogramy kyseliny sírové. �ešením se stalo H2SO4 

p�evád�t na síran vápenatý. Problém je také toxické rozpoušt�dlo používané p�i vlastní po-

lymeraci, které si vynutilo zvláštní ochranu personálu. Z toho d�vodu není Kevlar levný. 
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�

Obrázek 2: Zp�sob tkaní vlákna Kevlar 

 

2.2 Twaron 

Twaron je para-amidové vlákno charakterizované vysokou pevností, vysokým mo-

dulem elasticity, nízkou m�rnou hmotností a vysokou energetickou absorpcí. Rovn�ž jeho 

chemická odolnost je velice dobrá stejn� tak jako odolnost proti vyšším teplotám. Je elek-

tricky nevodivý. Jeho kvalita je rovn�ž charakterizována �íslem dtex. Firma Petris používá 

pro výrobu m�kkých vest tkaniny, na kterých je provedena vodoodpudivá úprava. Pro balis-

tickou aplikaci se tento produkt používá od roku 1986.  
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Obrázek 3 : struktura tkaniny a pr��ez vlákna Twaron 

 

2.3 Dyneema 

Dyneema super-pevné polyethylenové vlákno vyvinuté a patentované u DSM v roce 

1979 je 10 krát pevn�jší než ocel . Vyniká vysokým specifickým modulem, malým prodlou-

žením do zlomu, vysokou odolností proti abrazi, UV radiaci, chemikáliím a v neposlední 

�ad� i vysokou energickou absorpcí. Práv� tato je jednou z d�ležitých faktor� pro hodnotu 

trauma efektu, který je u t�chto materiál� pom�rn� nízký. Pro m�kké vesty jsou používány 

p�edevším materiály pod ozna�ením SB-2 o m�rné hmotnosti 155g/m2 a SB-31 o m�rné 

hmotnosti 132g/m2. 

2.3.1 Technologický postup 

Spo�ívá ve zm�n� orientace a stavby molekulových �et�zc� polyetylénového vlákna 

s ultravysokou molekulovou hmotností. Tento výchozí materiál se p�i tzv. gelovém p�edení 

nejprve namo�í do rozpoušt�dla, �ímž se rozpustí jeho molekuly tvo�ící shluky s malou 
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soudržností. P�i následném p�edení se shluky narovnají a spojí do pevných provazc�, které 

se ješt� vyrovnají do sm�ru vlákna p�i jeho natažení a ochlazení. 

 Vznikne tak vlákno s vysokou houževnatostí a pevností v tahu, s makromolekulární 

orientací vyšší než 95%. Gelové p�edení je tedy proces, který závisí na mechanických a fy-

zikálních parametrech a nikoliv na chemických. Protože je �ízení procesu tkaní velice snad-

né, vyrábí se už nyní široká škála typ� materiál�. Je jist� velmi d�ležité, že vlákno ve vod� 

nebobtná, je odolné v��i slané vod� a v�tšin� chemikálií, nevadí mu UV zá�ení. Bod tání je 

v rozmezí +144 až +152oC a materiál se rozkládá p�i teplot� +300oC; už nad +80oC však 

klesá pevnost v tahu. Zato vzr�stá s teplotami pod bodem mrazu, p�i�emž až do teploty -

150oC nebyl nalezen bod k�ehnutí. Proto se vlákna doporu�ují pro použití až do -100oC. P�i 

ho�ení nedochází ke vzniku toxických plyn�, oxidu dusíku a kyanovodíku, protože vlákna 

Dyneema neobsahují dusík, jako n�které jiné polymery (nap�. aramidy). 

 

Pro balistickou ochranu se vlákna Dyneema zpracovávají do formy tkané i netkané 

textilie.Ve vestách ur�ených k ochran� p�ed st�elami se užívá netkaná textilie Dyneema s 

ozna�ením UD66, která je tvo�ena dv�ma nap�í� položenými vrstvami s vlákny kladenými 

vedle sebe a spojenými navzájem termoplastickou fólií. Ve vložkách protist�epinových vest 

se osv�d�ila netkaná pls� Dyneema Fraglight (fragment-light), která p�i vlastní, velmi nízké 

hmotnosti dokáže absorbovat energii st�epin daleko lépe než ostatní varianty. Hmotnost 

takové vesty se pohybuje kolem 0,5 až 0,7 kg podle provedení, což je až 2,5x mén� než u 

vest aramidových, odpovídajících stejné t�íd� odolnosti. P�itom je zachována ohebnost a 

pružnost vesty, kterou lze doplnit balistickými štíty proti st�epinám. 

 

 Jedinou slabinou vláken Dyneema je jejich klesající houževnatost se vzr�s- 

tající teplotou už od +80oC, což limituje nap�. kombinace s laminátem. 
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Obrázek 4: Skládání vláken Dyneema v netkané p�ízi 

 

2.4 Funkce 

Je t�eba �íct, že neexistuje absolutn� nepr�st�elná vesta. Každou vestu lze prost�elit, 

je to jen otázka ráže, hmotnosti a konstrukce st�ely, její rychlosti a úhlu dopadu. Funkce 

nepr�st�elné vesty spo�ívá na principu zma�ení dopadové energie st�ely tím, že st�ela zachy-

tí jednotlivá vlákna balistického panelu. St�ela je na sebe namotává a snaží se je p�etrhnout 

nebo odsunout stranou ze své dráhy. P�i tom dochází ke snaze posunout vlákna v pevn� 

tkané látce balistického panelu a zna�ná �ást energie se vybije t�ením uvnit� látky. Vlákna 

balistického panelu jsou pevná a i jejich p�etržení spot�ebuje zna�né množství energie. Ú�in-

nost pr�bojných st�el v��i nepr�st�elným vestám je dána takovou konstrukcí st�ely, která 

dovoluje jen minimální deformace st�ely, zachytí tedy málo vláken a namísto jejich trhání a 

napínání je pouze odsune stranou. Na tom se spot�ebuje podstatn� mén� energie. Podobný 

problém nastává. Voda p�sobí jako mazadlo mezi vlákny a snižuje tak t�ení p�i posouváním 

vláken po sob�. Nebo p�i šikmých zásazích, kdy st�ela vb�hne mezi nit� tkaniny. 
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 Problém se zachycením vláken pr�bojnými st�elami se �eší p�ídavnými panely – ky-

rysy, které st�elu krom� zbrzd�ní také deformují a tak zajistí její zachycení, navíc náraz zp�-

sobený dopadem st�ely se rozloží na v�tší plochu. Materiály kyrysu i provedení mohou být 

rozlišné, od monolitního kovu nebo keramiky až po nejr�zn�jší sendvi�ová �ešení. Existují 

systémy klasifikace vest podle odolnosti , které dnes používá prakticky celý sv�t a které 

dávají dobré vodítko p�i posuzování vhodnosti vesty pro ten který úkol. 

 

 V dnešní dob� existuje �ada materiál� na výrobu balistické ochrany. A� už jde o 

Twaron, Kevlar, Dyneema a �ada dalších. Každý materiál má trochu jiné vlastnosti. Nap�í-

klad Kevlar nem�že být vystavován dlouhému p�sobení mo�ské vody. Ovšem nejrozší�en�j-

ším materiálem se stal materiál, který byl vynalezen jako první, jedná se práv� o Kevlar. P�i 

výrob� vest je nejd�ležit�jší to kolik vláken se nachází na 1cm2. Pr�m�rn� to bývá 9-12 vlá-

ken. V podstat� taky záleží na tom jaké požadavky má zákazník. Záleží na tom, k �emu 

bude daná vesta vystavována a kde bude používána v jakém odv�tví komer�ního pr�myslu. 
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3 T�ÍDY BALISTICKÉ ODOLNOSTI  
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AP - pr�bojná st�ela 

FMJ - celopláš	ová st�ela 

JSP - polopláš	ová st�ela 

LRHV - vysokorychlostní st�ela z dlouhé hlavn� 

RN - ogivální st�ela 

SWC - prosekávací st�ela 

Tabulka 1: T�ídy balistické odolnosti podle americké normy 

 

Balistické - nepr�st�elné vesty jsou vyráb�ny a dodávány v t�ídách odolnosti podle 

norem USA STD - NIJ 0101.3  I,II,IIIA,IV. a �R - �SN 395360 v t�ídách 1,2,2CZ,3,4. 

Tyto t�ídy balistické odolnosti jsou doloženy certifikací Státní zkušebny zbraní a st�eliva 

Praha a Vojenským technickým ústavem výzbroje a munice Slavi�ín.Vesty v základním pro-

vedení chrání p�ed ú�inky projektil� s m�kkým jádrem krátkých st�elných zbraní s ús�ovou 

rychlostí nep�evyšující rychlost 500 m/s. 
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Za ú�elem zvýšení efektu ochrany p�ed dlouhými zbran�mi s vyšší ús�ovou rychlostí 

a projektily jak s m�kkým,tak i tvrdým jádrem je nutno vesty doplnit keramickými deska-

mi.Získá se tak odolnost až do ú�ink� zbraní s ús�ovou rychlostí 960 m/s.Nepr�st�elná ves-

ta p�es všechny své technologické p�ednosti neposkytuje plnou ochranu p�ed ú�inky bod-

ných a �ezných zbraní.Pro zajišt�ní bezpe�né ochrany p�ed bodným poran�ním je nutné ves-

tu doplnit o segmentový štít - tzv.vložku proti bodnutí.Tento štít se shodn� jako keramické 

desky vkládá do zabudovaných kapes na vest�.Dále jsou dodávány i vojenské balistické 

vesty poskytující ochranu p�ed ú�inky st�epin - tzv. protist�epinové vesty,vyráb�né podle 

americké normy STANAG 2920 s odolností V50=650 m/s. Pro zvýšení efektu p�i bezpe�-

nosti a ochran� osob a zdraví p�i práci,je vhodné sou�asné vybavení i speciálním od�vem 

snižujícím riziko šoku zp�sobeného dopadem projektilu p�i zásahu vesty.Jsou to speciáln� 

vyvinutá tzv. protišoková tri�ka, jež citeln� omezují tyto ú�inky. Podle norem NIJ je takový 

pr�hyb cca 40 mm a podle �SN cca 20 mm. Protišokové tri�ko díky konstrukci vláken po-

máhá tento pr�hyb zmenšit o zhruba polovinu, rozložením kinetické energie na v�tší plochu. 

Sou�asn� plní i hygienické požadavky na v�trání t�la a odvod potu.  

 

 

Obrázek 5: Protišokové tri�ko 
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3.1 T�ída III 

Nemusí to být zrovna pachatel vyzbrojený armádní pistolí, aby p�ekonal b�žnou po-

licejní „m�kkou“ vestu  US t�ídy IIa. Sta�í , když bude mít ve své krátké palné zbrani starou 

armádní munici. Takovými náboji jsou vojenské varianty s ocelovým jádrem uvnit� ( 9 mm 

Luger, 7,65 Browning, 7,62 mm Tokarev ). Poslední munice je tak rychlá, že s ní mnohá 

vesta m�že mít problém i v b�žn�jším celopláš�ovém provedení. Pokud chceme �elit i ú�in-

k�m takové munice s vyšší pr�bojností, je nutné posílit alespo� vitální oblast speciálním 

plátem a to alespo� vp�edu, který posunuje odolnost vesty do US t�ídy III. Vesty jsou sice o 

n�co málo t�žší, ale �lov�k má šanci v akci p�ežít útok i nepom�rn� ú�inn�jší zbraní. 

3.2 T�ída IV – nejt�žší ochrana 

Pokud lze o�ekávat možnosti použití vysloven� armádních p�chotních prost�edk� a 

výkonných loveckých �i sportovních zbraní, je už pot�eba využít té nejt�žší ochrany. A tou 

je US t�ída IV, to znamená b�žné „m�kké“ vesty vylepšené speciálními deskami a to obvyk-

le vp�edu i vzadu, které sice citeln� zvýší hmotnost ochrany, ale dávají v�tší šanci p�ežít i 

útoky vále�nou výzbrojí. 

 

 Dlouho se spekulovalo o tom, co by následovalo po zachycení podobné st�ely. Zda 

by m�l kup�íkladu �lov�k šanci ustát zásah z tak výkonných armádních zbraní. Figurant p�e-

stál ve zdraví ránu na vestu US t�ídy IV, vybavenou štítem. Po dopadu a zachycení projekti-

lu nebyl nijak odhozen a zneschopn�n v další �innosti. Naopak okamžit� tasil zbra� a n�ko-

likrát zasáhl ter�. Podle jeho sv�dectví lze p�enos energie p�irovnat k plácnutí dlaní. Boles-

tivost nebyla prakticky žádná, náraz se nejen rozloží na velkou plochu, nedojde ani 

k v�tšímu pr�hybu kv�li tuhosti vesty pod ochranným plátem. Je možné, že ve stresu st�e-

leckého st�etnutí by si vlastního zásahu nemusel uživatel t�žké vesty ani povšimnout. 

3.3 Specifikace balistické odolnosti podle �SN 39 5360 

Jedná se o �asov� nejmladší normu pro zat�íd�ní a testování nejen balistických 

ochranných pom�cek ale i nejtvrdší mezinárodní normu z hlediska splnitelnosti požadova-

ných parametr�.  
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Podle tohoto standartu je dovolena maximální hodnota trauma ve výši 25 mm a to 

bez rozlišení zda se jedná o vestu skryt� nebo neskryt� nošenou. Dalším parametrem, který 

je požadován je maximální objem vzniklého vtisku a to 8 ml. Tomuto objemu p�ísluší maxi-

mální hloubka traumatu do 2mm.  
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Tabulka 2: T�ídy balistické odolnosti podle �eské normy 
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3.4 Traumatický efekt 

Traumatickým efektem rozumíme pr�hyb vesty po zastavení vyst�eleného projektilu, 

kdy i tento jev má pochopiteln� zna�ný vliv na organismus zasaženého �lov�ka. Jestliže se 

zdeformovaný projektil zastaví ve vrstvách um�lých vláken m�kké vesty, jeho kinetická 

energie pokra�uje dál. Dochází tedy ke zmi�ovanému pr�hybu, což v praxi znamená p�inej-

menším povedený boxerský úder. Je otázkou , jaké škody m�že zp�sobit na lidském t�le, 

ale podle mnohých zkušeností, ti kte�í zásah do nepr�st�elné vesty p�ežili a nedošlo k jejímu 

porušení, takový pr�hyb cítili. Normy ur�ující maximální limity traumatického efektu se 

r�zní. V Americe je povolen pr�hyb materiálu asi do hloubky 4 cm, v Evrop� norma ur�uje 

o jeden cm mén�. Podle statistik však není záznam o tom, že by vlivem traumatického efek-

tu n�který z postižených utrp�l smrtelná zran�ní. Jiný p�ípad by nastal, kdyby vestu zasáhla 

olov�ná jednotná st�ela z brokovnice, jejíž energie je tak velká, že by pr�hyb zanechal na 

t�le postiženého velmi neblahé následky. Vesty lze proto vybavit tzv.“trauma-vložkami“, 

což jsou speciáln� upravené chráni�e, jejichž úkolem je pr�hyb balistické ochrany v co nej-

v�tší mí�e omezit. I taková vložka op�t zvyšuje ší�ku vesty a snižuje komfort nošení, je tedy 

pochopitelné, že mnozí si tuto vložku sami odstra�ují s tím, že zásah p�ežijí i za cenu boles-

tivého pr�hybu vesty. Statistiky jasn� ukazují, že i po zásahu do vesty bez traumatické vlož-

ky, a� zna�n� bolestivém, je �lov�k schopen nap�íklad tasit zbra� a pokra�ovat v akci. Pro-

blém, o kterém je pot�eba se zmínit v souvislosti s tkaninovými, tady m�kkými vestami je 

v tom, že se dají pom�rn� snadno probodnout (ne pro�íznout) zejména ostrými p�edm�ty 

s menším pr��ezem jako jehlice, stilet (úzká dýka). Pro tyto p�ípady však lze vestu doplnit 

speciální vrstvou proti bodnutí, která je schopna pr�niku bodné zbran� zabránit, ovšem op�t 

za cenu vyšší hmotnosti a snížení ohebnosti.  

3.4.1 Antišoková vložka 

P�i zachycení projektilu nebo st�epiny po zásahu dojde k pr�hybu vlastního balistic-

kého materiálu p�sobením energie projektilu nebo st�epiny. Za ú�elem radikální redukce 

tohoto traumatu (šokového otisku) se používají antišokové vložky. 
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Vložky jsou vyráb�ny z materiál�, které mají samy o sob� balistické vlastnosti, to je 

schopnost zachytit st�elu �i st�epinu, nebo z materiál�, které tuto vlastnost nemají, ale pouze 

redukují pr�hyb. Do první skupiny pat�í p�edevším t�ívrstvé �i vícevrstvé aramidové materi-

ály a fólie z net�íštivého polykarbonátu. Do druhé skupiny se �adí polyuretanové materiály s 

vysokou stálostí fyzikáln�-mechanických vlastností.  

 

Maximáln� povolené hodnoty otisk� – trauma jsou p�esn� ur�eny jednotlivými ná-

rodními standardy.  

 

Pro srovnání uvádím následující p�íklad: P�i zásahu m�kké vesty st�elou 9 mm 

PARA o rychlosti 430 m/s nam��en pr�hyb 29 – 32 mm. P�i použití antišokové vložky je 

pr�hyb redukován na 40% z této hodnoty.  

 

 

Obrázek 6: Antišoková vložka 
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3.5 Balistické panely 

 Balistické panely jsou ur�eny ke zvýšení odolnosti balistických ochranných vest na 

požadovanou úrove�, a to až na stupe� odolnosti III. a IV. dle NIJ STD 0101. 04, IV. dle 

AK II nebo TBO 7CZ dle �SN 39 5360. 

 

P�ídavné balistické panely se vkládají do speciálních kapes, které mohou být umíst�-

ny jak v p�ední, tak i v zadní �ásti vesty, v závislosti na požadavku zákazníka a na zvoleném 

modelu balistické vesty.  

 

Pro p�edepsanou odolnost lze tyto desky použít pouze v kombinaci s balistickým 

podkladovým materiálem st�epinové nebo projektilové vesty a to z d�vodu dosažení poža-

dovaných hodnot pr�hyb� a objemu vtisk�, jak to p�edepisují jednotlivé národní standardy. 

Vyrábí se z keramicko-aramidového kompozitu nebo panely vyrobené z materiálu Dynee-

ma.Oba typy mohou být z hlediska provedení ploché, jednoduše nebo dvojit� zak�ivené.  

 

�

Obrázek 7: P�ídavné panely 
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3.6 Vesty odolné proti bodnutí a pro�ezání 

 M�žeme se setkat s názorem, že nepr�st�elná vesta chrání sou�asn� proti bodnutí 

nožem nebo jinými ostrými p�edm�ty. To ovšem není pravda. moderní t�lní chráni� totiž 

nemusí být dostate�n� odolný  proti t�m nejlacin�jším a nejdostupn�jším zvlášt� bodným 

prost�edk�m.   B�žnou vestu t�ídy II však úto�ný n�ž nap�íklad probodl cca 30 mm skrz. 

Rána byla vedena shora plnou silou – takové bodnutí by v b�žném pouli�ním st�etnutí bylo 

jen obtížn� proveditelné. Pokud by však výsledkem konfliktu bylo pouze takové škrábnutí, 

nositel ochrany by mohl být spokojen. 

 

N�které úzké bodné p�edm�ty,  nap�íklad jehlice a nože,  vybroušené šroubováky a 

nože stiletovitého tvaru, však mohou p�ekonat vrstvy n�které „m�kké“ policejní vesty. 

Vlákna materiálu se roztáhnou a úzká �epel zkrátka projede. Proto se do n�kterých vest  

ješt� vkládá speciální kovová vrstva,  ne nepodobná historické „drát�né košili“, nebo kevla-

rové tuhé sko�epiny. Bohužel takové další dopl�ky o n�co zvyšují nejen hmotnost,  ale i 

omezují pohyblivost uživatele.   

 

Dokonce i vesty s úrovní odolnosti III lze prost�elit kuší nebo lukem. Ostré p�edm�-

ty totiž vlákna netrhají, ale �ežou nebo odsouvají stranou. Pokud je nutná ochrana proti ta-

kovému zp�sobu napadení, je t�eba použít speciální vestu, která je pro tento ú�el konstruo-

vána.  Prvkem zabra�ující proniknutí ostrého p�edm�tu bývá �asto sí�ka z titanu, ale m�že-

me použít i jiný odolný kov. Takto vybavené vesty tedy slouží jako ochrana zejména tam, 

kde je útok bodným p�edm�tem p�i zákroku velmi pravd�podobný; v�ze�ská služba, proti-

demonstra�ní jednotky. 

 

 Jestliže se p�íze speciálním zp�sobem zkroutí a utká, je pak dokonce odolná proti 

�íznutí a bodnutí, což je velice slabá stránka materiál� z aramidu. Odolnost je tak vysoká, že 

se vyráb�jí pracovní rukavice a obleky, které svého nositele bezpe�n� ochrání. 
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Obrázek 8: Vložka proti probodnutí a pro�ezání 

 

Odolnost nepr�st�elné vesty v��i r�zným typ�m st�el je dána t�ídou balistické odol-

nosti. Každá zem� má o n�co jiné balistické t�ídy odolnosti. Naše zem� má t�íd sedm, kdež-

to americká norma má t�ídy �ty�i. Vesty lze podle pot�eby upravovat, kde nap�íklad z vesty 

t�ídy II, lze pomocí p�ídavných panel� zvýšit úrove� odolnosti vesty až na úrove� IV. Má to 

své výhody i nevýhody. Výhodou je v�tší odolnost v��i st�elám s v�tší úst�ovou rychlostí. 

Nevýhodou se m�že stát v�tší hmotnost vesty. Vesty lze dále vybavit speciální vložkou pro-

ti probodnutí a pro�ezáním a také vložkou, která zmenší pr�hyb balistického materiálu. Jed-

ná se o antišokovou vložku. 
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4 BALISTICKÁ OCHRANA PRO VYBRANÉ FUNKCE 

PRACOVNÍK� PR�MYSLU KOMER�NÍ BEZPE�NOSTI 

4.1 Strážný v�ze
ské služby 

je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly strážní služby p�i ostraze v�znic, objekt� 

soud�, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a osob vykonávající vazbu nebo 

trest odn�tí svobody. 

4.1.1 Pracovní �innosti 

��Ochrana bezpe�nosti a zajiš�ování po�ádku v objektech justice a státních 

zastupitelství. 

��St�ežení objekt� v�znic, soud� a státních zastupitelství a ú�adu Ministerstva 

spravedlnosti. 

��St�ežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odn�tí svobody. 

��P�edvád�ní osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odn�tí svobody. 

��Eskortování osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odn�tí svobody. 

4.1.2 V povolání je možné se uplatnit nej�ast�ji v t�chto pozicích: 

��Strážný v�ze�ské stráže 

��Strážný justi�ní stráže 

4.2 Strážný v�ze
ské stráže 

Strážný v�ze�ské stráže je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly strážní a 

eskortní služby p�i ostraze v�znic a osob vykonávajících vazbu nebo trest odn�tí 

svobody. 
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4.2.1 Pracovní �innosti 

��St�ežení objekt� a prostor v�znic. 

��St�ežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odn�tí svobody. 

��P�edvád�ní osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odn�tí svobody. 

��Eskortování osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odn�tí svobody. 

4.2.2 Optimální školní vzd�lání 

Úplné st�ední odborné vzd�lání s vyu�ením i maturitou 

Úplné st�ední odborné vzd�lání s maturitou (bez vyu�ení) 

Úplné st�ední vzd�lání 

4.2.3 P�ípadné pot�ebné kurzy a zkoušky 

Vzd�lání a výcvik v rámci p�íslušných složek ministerstva spravedlnosti jsou povinné 

4.2.4 Pr��ezové znalosti a dovednosti 

Jazykové znalosti 

��Základní, pasivní (�tení jednoduchých text�) 

Ovládání výpo�etní techniky 

��Základní ovládání po�íta�e umož�ující jednoduché uživatelské aplikace  
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Tabulka 3: Pracovní prost�edky strážného v�ze�ské stráže 

Tabulka 4 : Pracovní podmínky strážného v�ze�ské stráže 
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Tabulka 5: Osobní požadavky na strážného v�ze�ské stráže 
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4.2.5 Návrh balistické ochrany 

 Strážný v�ze�ské stráže se nachází na pom�rn� rizikovém pracovišti, co se výskytu 

neoprávn�ného držení zbran� týká. Ve v�znicích, pokud si v�ze� bude chtít opat�it n�jakou 

zbra�, tak využije všech, pro n�j dostupných prost�edk�, aby ji získal. V p�ípad�, že se v�-

ze� ke zbrani dostane, jsou v ohrožení jak v�zni, tak i strážní. Ve v�zení se bude spíše jed-

nat o zbran� bodné, ale palné také nejsou výjimkou. Proto bych doporu�il ochranou vestu 

vyšší balistické t�ídy, vybavenou ochranou vrstvou proti bodnutí a pro�ezání. 

 

 

Obrázek 9: Navrhovaná balistická ochrana strážného v�ze�ské stráže 

 

Tento typ nepr�st�elné vesty je ur�en p�edevším pro p�íslušníky policie nebo pra-

covníky bezpe�nostních a hlídacích agentur. Svým provedením umož�uje uživateli pohodl-

né nošení a volný pohyb p�i ch�zi, b�hu nebo jízd� v automobilu. 
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 Konstrukce vesty umož�uje v p�ípad� pot�eby zvýšit její balistickou odolnost vlože-

ním p�ídavných kovových nebo keramických vložek do p�ední a zadní �ásti. zdrhovadlo v 

p�ední �ásti vesty je zevnit� podloženo nepr�st�elnou vložkou. 

 

Balistická odolnost nepr�st�elné vložky byla ov��ena státem akreditovanou laborato-

�í Výzkumného ústavu zbraní a munice ve Slavi�ín� podle �SN 39 5360 a v n�mecké státní 

zkušebn� v Mellrichstadtu podle americké normy NIJ 0101.03 a n�mecké normy AK2.  

Druh munice Hmotnost (g) Rychlost (m.s-1) 

.357 Magnum JSP 10,2 425 

9 mm FMJ 8,0 358 

Tabulka 6: Balistická odolnost navrhované vesty 

 

Policejní vesta ve standardním provedení má podle americké normy NIJ 0101.03 

stupe� balistické odolnosti II a chrání bezpe�n� svého uživatele p�ed ú�inky krátkých st�el-

ných zbraní s projektily s m�kkým jádrem až do uvedených parametr�:  

Norma TBO Druh munice Hmotnost (g) Rychlost (m.s-1) 

�SN 39 5360 

(�R) 
2 7,62 Tokrev CP/Pbj/O 5,5 470 ± 10 

NIJ 0101.03 

(USA) 
III A 

44 Magnum Lead SWC gas 

checks 
15,6 426 

 III A 9 mm FMJ 8,0 426 

AK 2 (N�mecko) I 9 mm Luger VMR/WK 8,0 410 ± 10 

Tabulka 7: Porovnání balistické odolnosti navrhované vesty podle jednotlivých no-

rem 

Vesta m�že být vybavena p�ídavným p�edním nebo zadním ochranným štítem roz-

m�r� 25 x 30 cm, který zvyšuje stupe� balistické odolnosti na t�ídu II podle n�mecké normy 
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AK 2. Vesta pak chrání uživatele p�ed projektily s ocelovým jádrem s rychlostí až do 600 

m.s-1 a proti útoku bodnými zbran�mi. 

4.3 Strážný justi�ní stráže 

Strážný justi�ní stráže je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly dozor�í a strážní 

služby p�i ostraze objekt� a ochran� po�ádku a bezpe�nosti soud�, státních zastupitelství a 

Ministerstva spravedlnosti. 

4.3.1 Pracovní �innosti 

��Výkon dozor�í a strážní služby v objektech justice a státních zastupitelství. 

��Udržování po�ádku a bezpe�nosti v budovách soud� a státních zastupitelství. 

��Ochrana výkonu pravomocí soud� a státních zastupitelství. 

4.3.2 Pr��ezové znalosti a dovednosti 

Jazykové znalosti 

��Základní, pasivní (�tení jednoduchých text�) 

Ovládání výpo�etní techniky 

��Základní ovládání po�íta�e umož�ující jednoduché uživatelské aplikace 

4.3.3 Optimální školní vzd�lání 

Úplné st�ední odborné vzd�lání s vyu�ením i maturitou 

Úplné st�ední odborné vzd�lání s maturitou (bez vyu�ení) 

Úplné st�ední vzd�lání 

4.3.4 P�ípadné pot�ebné kurzy a zkoušky 

Vzd�lání a výcvik v rámci p�íslušných složek ministerstva spravedlnosti jsou povinné 
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Tabulka 8: Pracovní prost�edky strážného justi�ní stráže 

 

Tabulka 9: Pracovní podmínky strážného justi�ní stráže 
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Tabulka 10: Osobní požadavky na strážného justi�ní stráže 
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4.3.5 Návrh balistické ochrany 

Strážný justi�ní stráže se nachází na místech, kde je pom�rn� malé riziko pravd�po-

dobnosti pronesení zbran�, a� už st�elné nebo chladné. Jeho pole p�sobnosti je u soud� a na 

místech, kde musí každý p�íchozí �lov�k projít p�es detektory kovu, nebo je prohledán p�í-

slušnou osobou. P�es všechna tato opat�ení  se m�že stát, že se n�jaká zbra� u soudu objeví. 

Strážného justi�ní stráže bych vybavil ochranou vestou, která chrání jak proti ú�inku st�el-

ných zbraní, tak proti ú�inku bodných zbraní. 

 

 

Obrázek 10: Navrhovaná balistická ochrana strážného justi�ní stráže 
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Obrázek 11: Navrhovaná balistická ochrana strážného justi�ní stráže (pohled 

z boku) 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky 38 

 

 

Obrázek 12: Navrhovaná balistická ochrana strážného justi�ní stráže (pohled ze 

zadu) 

 

Tento typ nepr�st�elné vesty je ur�en pro p�íslušníky policie nebo pracovníky bez-

pe�nostních a hlídacích agentur. Svým provedením umož�uje pohodlné nošení a neomezuje 

uživatele v pohybu a �innosti. Bezpe�n� chrání d�ležité �ásti trupu. Konstrukce vesty 

umož�uje rychlé oble�ení i svle�ení a stavitelné zapínání Velcro, p�izp�sobení dle pot�eb 

uživatele. V p�ední i zádové �ásti je vesta opat�ena kapsami pro možnost p�idání kovových 

štít�. 

 

Balistická odolnost nepr�st�elné vložky byla ov��ena autorizovanou zkušebnou 

zbraní a st�eliva v Mellrichstadtu (SRN) dle americké normy NIJ 0101.03. Policejní vesta v 

základním provedení má stupe� odolnosti II dle NIJ 0101.03 a chrání bezpe�n� p�ed ú�inky 

krátkých st�elných zbraní s projektily s m�kkým jádrem až do uvedených parametr�: 
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Norma TBO Druh munice Hmotnost (g) Rychlost (m.s-1) 

NIJ 0101.03 (USA) II .357Magnum JSP 10,2 425 

  II 9 mm FMJ 8,0 358 

Tabulka 11: balistická odolnost vesty podle americké normy 

 

Vestu lze zhotovit i ve vyšších balistických odolnostních t�ídách nebo i jiných národ-

ních normách. 

 

U vesty vybavené p�edním nebo zadním kovovým štítem se zvyšuje stupe� balistické 

odolnosti na III A - III, což odpovídá t�íd� balistické odolnosti II dle normy AK 2. Vesta 

pak chrání uživatele p�ed projektily s ocelovým jádrem s rychlostí až do 600 m.s-1 a proti 

útoku všemi druhy bodných zbraní. 

4.4 P�eprava hotovostí a jiných cenností 

Pat�í k nejrizikov�jším formám podnikání v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. P�epra-

vu pen�z a cenností �adíme mezi nejobtížn�jší, nejnáro�n�jší, nejsložit�jší a nejnebezpe�n�jší 

�inností firem v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. Což dokazuje sou�asná situace u nás , 

zejména z hlediska množství, razance a drzosti pachatel� loupeží v p�eprav� pen�žních ho-

tovostí a cenností. Z hlediska druhu p�epravy rozlišujeme p�epravu p�enosem a p�evozem.  

 

P�eprava p�enosem pen�z je nejrizikov�jší �inností, a� už jde o p�epravu p�šky, �i 

s použitím b�žných nezajišt�ných dopravních prost�edk�, jako je jízdní kolo, motocykl, 

m�stská hromadná doprava, taxík nebo pronajaté auto. P�es tento typ p�epravy nelze zcela 

vylou�it , avšak snažíme se jej omezit na minimum a vždy �ádn� fyzicky a technicky zajistit. 
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4.4.1 Návrh balistické ochrany pracovníka zajiš	ující p�epravu pen�z p�enosem 

 Pro tento typ pracovníka bych doporu�il spíše vestu pro skryté nošení. V p�ípad� 

použití vesty pro zjevné nošení by na sebe pracovník mohl zbyte�n� poutat pozornost. 

Podle mého názoru p�ípadný úto�ník nebude tak �asto používat st�elnou zbra� p�i p�epade-

ní, ale spíše n�jaký speciální n�ž, v p�ípad� p�epadení v v hromadné doprav�, aby na sebe 

neupoutal pozornost . Proto bych vestu ješt� vybavil vložkou proti probodnutí a pro�ezání. 

 

 

Obrázek 13: Balistická ochrana pracovníka zajiš�ující p�epravu pen�z p�enosem 

 

� Nepr�st�elná vesta na skryté nošení pod košilí. 

� Vesta se dodává ve t�íd� balistické odolnosti III A, dle americké normy NIJ (chrání 

p�ed ú�inky krátkých st�elných zbraní).  

� Hmotnost se pohybuje mezi 2 - 3,5 kg (záleží na velikosti balistické vesty) 
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P�epravu pen�z p�evozem zajiš�uje �ty� �lenná posádka pancé�ovaného vozidla. Tvo�í ji 

velitel transportu, �idi�, ochránce, kurýr. Pozice ochránce a kurýra se m�ní podle pot�eby. 

Zejména z komer�ních d�vod� je �asto funkce velitele spojena s funkcí ochránce. Takže 

transportní skupina bývá u soukromých bezpe�nostních služeb �asto t�í�lenná, nebo dvou-

�lenná. 

4.4.2 Návrh balistické ochrany pracovníka zajiš	ující p�epravu pen�z p�evozem 

 Jelikož je riziko pro všechny �leny posádky stejné, vybavil bych tuto posádku ves-

tou, která je p�ímo ur�ená k vykonávání této služby. Jedná se o vestu bankovní. Jde o vestu 

která dokáže zastavit projektil s vysokou ústavou rychlostí.  

 

Obrázek 14: Balistická ochrana pracovníka zajiš�ující p�epravu pen�z p�evozem 

 

� nepr�st�elná vesta na vrchní nošení je vhodná p�edevším pro p�evozy pen�z  

� po�et kapes, jejich velikost se �ídí požadavky zákazníka  

� vesta se dodává ve t�íd� balistické odolnosti III A, nebo IV dle americké normy NIJ  

� na p�edním díle je odd�lávací lacl chránící pánevní �ást t�la 

� hmotnost od 4 do 10 kg (záleží na velikosti balistické vesty, t�íd� odolnosti a výba-

v�) 
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4.5 Bodyguard 

 Osobní ochrana nebo-li  bodyguarding jek je známá ve sv�t�, je jedním z odv�tví 

pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. V našich podmínkách není dosud pln� rozvinuta. 

V minulosti se osobní ochranou zabývalo ministerstvo vnitra. Ve sv�t� však našla uplatn�ní 

až trojnásobn� v�tší než u nás. Tím, že se atentátníci stali nep�ítelem �íslo jedna, vzrostl i 

po�et osobních strážc�, kte�í pracují na r�zných sociálních úrovních. Provád�jí osobní 

ochranu od drobných podnikatel� až po presidenty státu. 

 

 Nejv�tším a nejd�ležit�jším um�ním osobního strážce je zabránit hlídané osob�, aby 

se nedostala do problémové situace. 

4.5.1 Návrh balistické ochrany bodyguarda  

 Bodyguarding je povolání, ve kterém musí bodyguard neustále �ešit nep�ehledné 

situace. Zajisti hlídané  osob� bezpe�í, ale p�itom ji nijak zvláš� neomezovat. Jsou to lidé, 

kte�í jsou vystavování nebezpe�í neustále po dobu hlídání. Proto jeho ochrana musí odpoví-

dat riziku povolání, které provozuje. Zvolil bych vestu, která je ur�ena pro skryté nošení a 

dokáže dostate�n� chránit osobu, která ji nosí. 

 

 

Obrázek 15: Balistická ochrana Bodyguarda (pohled zep�edu) 
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Obrázek 16: Balistická ochrana Bodyguarda (pohled zezadu) 

 

Tento typ nepr�st�elné vesty je ur�en pro p�íslušníky policie nebo pracovníky bez-

pe�nostních a hlídacích agentur. Svým provedením umož�uje pohodlné nošení a neomezuje 

uživatele v pohybu a �innosti. Bezpe�n� chrání d�ležité �ásti trupu. Konstrukce vesty 

umož�uje rychlé oble�ení i svle�ení a stavitelné zapínání. V p�ední i zádové �ásti je vesta 

opat�ena kapsami pro možnost p�idání kovových štít�. 

 

Balistická odolnost nepr�st�elné vložky byla ov��ena autorizovanou zkušebnou 

zbraní a st�eliva v Mellrichstadtu (SRN) dle americké normy NIJ 0101.03. Policejní vesta v 

základním provedení má stupe� odolnosti II dle NIJ 0101.03 a chrání bezpe�n� p�ed ú�inky 

krátkých st�elných zbraní s projektily s m�kkým jádrem až do uvedených parametr�: 
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Norma TBO Druh munice Hmotnost (g) Rychlost (m.s-1) 

NIJ 0101.03 (USA) II .357Magnum JSP 10,2 425 

  II 9 mm FMJ 8,0 358 

Tabulka 12: Balistická odolnost dané vesty podle americké normy 

 

U vesty vybavené p�edním nebo zadním kovovým štítem se zvyšuje stupe� balistické 

odolnosti na III A - III, což odpovídá t�íd� balistické odolnosti II dle normy AK 2. Vesta 

pak chrání uživatele p�ed projektily s ocelovým jádrem s rychlostí až do 600 m.s-1 a proti 

útoku všemi druhy bodných zbraní. 

 

Tento druh vesty existuje i v provedení „Diplomat spole�enský“ 

Vesta je ur�ena p�edevším osobám, u kterých výkon a povaha jejich profese vyžadu-

je nosit vestu pouze skryt�. Nízká váha a malá tlouš�ka vesty umož�uje uživateli pohodlné 

nošení a volnost pohybu p�i ch�zi, b�hu nebo p�i jízd� v automobilu. Konstrukce vesty 

umož�uje v p�ípad� pot�eby instalaci vložek proti bodnutí. 

 

Balistická odolnost nepr�st�elné vložky byla ov��ena státem akreditovanou laborato-

�í Výzkumným ústavem zbraní a st�eliva ve Slavi�ín� podle �SN 39 5360 a v n�mecké 

státní zkušebn� v Mellrichstadtu podle americké normy NIJ 0101.03 a n�mecké normy AK 

2. Nepr�st�elná vesta má ve standardním provedení stupe� odolnosti II A podle americké 

normy NIJ 0101.03 a bezpe�n� chrání svého uživatele p�ed ú�inky krátkých st�elných zbra-

ní s projektily s m�kkým jádrem až do uvedených parametr�: 
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Druh munice Hmotnost (g) Rychlost (m.s-1) 

.357 Magnum JSP 10,2 381 

9 mm JSP 5,7 381 

9 mm JHP 6,0 381 

9 mm FMJ 7,5 375 

9 mm JHP 6,9 354 

Tabulka 13:  Druhy munice v��i kterým je vesta „Diplomat spole�enský“ odolná 

 

 

Obrázek 17: Vesta „Diplomat spole�enský“ 
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4.6 Policista 

 Pro tuto skupinu lidí je pom�rn� t�žké popsat vhodnou balistickou ochranu. Policis-

té, kte�í provádí obch�zky nenosí žádnou balistickou ochranu. Vesty si na sebe oblékají 

pouze v p�ípad�, že jsou nasazeni do n�jaké akce. Je velmi málo pravd�podobné, že n�kdo 

zaúto�í na policistu, když jde po parkovišti a kontroluje zaparkované auta. 

 

 Každá profese v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti je n��ím zvláštní a n��ím výjime�-

ná. M� zaujala profese strážného. A� už se jedná o strážného justi�ní stráže nebo strážného 

v�ze�ské stráže. Proto jsem se snažil tuto profesi p�iblížit o n�co více než  zbylé t�i. Snažil 

jsem se popsat nároky na uchaze�e, jaké mají mít vlastnosti a jaké jsou pracovní podmínky. 

Všechno je popsáno v tabulkách, které jsou sou�ástí textu. Podle mého názoru jsou zbývají-

cí t�i profese náro�n�jší, co se požadovaných vlastností na uchaze�e tyká. Každá profese je 

n��ím specifická a každý �lov�k si m�že vybrat podle svého, která profese mu je nejbližší. 

Pak už záleží jenom na n�m zda bude na dané místo p�ijat. 
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5 BUDOUCNOST BALISTICKÉ OCHRANY 

Za jakoukoli úsp�šnou novinku se dá považovat zlepšení toho, co je u nepr�st�el-

ných vest vždy problematické. Zvýšení odolnosti vesty a zárove� snížení hmotnosti a zm�k-

�ení materiálu tak, aby umož�oval komfortní denní nošení. Samoz�ejm�, že nemén� pod-

statným požadavkem je, aby nový materiál v nejv�tší mí�e zabra�oval antitraumatu. Starší 

typy nepr�st�elných vest jsou podle jejich uživatel� velmi tuhé, tudíž jejich nošení je velmi 

nepohodlné, o �ízení automobilu nemluv�, a i tak d�ležité úkony mezi n�ž pat�í i st�ílení 

obouru�, jsou zna�n� problematické. Moderní m�kké vesty již toto umož�ují a jejich v�tší 

pr�hyb zajiš�uje i kvalitn�jší antitrauma. Naprosto ideální nepr�st�elné vesty se z�ejm� ne-

do�káme nikdy, ovšem parametry n�kterých horkých novinek jsou na velmi vysoké úrovni. 

Mnozí by si však p�áli vestu proti všemu, ovšem taková neexistuje a z�ejm� existovat nebu-

de. Doty�ný tedy bude muset vždy brát ohled na to, co m�že být proti n�mu v dané chvíli 

použito a najít kompromis mezi tím, co mu práv� hrozí a co je ochoten na sob� nést. 

 

Jedním z atraktivních p�írodních materiál� jsou pavou�í vlákna, která jsou tak pevná, 

že by mohla sloužit mimo jiné také k výrob� nepr�st�elných vest. Britským v�dc�m se poda-

�ilo identifikovat a dokonce i um�le syntetizovat gen, kódující biologickou syntézu bílkoviny 

pavou�ího vlákna, a pomocí n�j nakonec vyrobit vlákno s pevností blízkou aramidovým 

vlákn�m. Pracovníci materiálových laborato�í amerického námo�nictva zase sestrojili p�i-

stroj na získávání vlákna pavouk� rodu Nephila clavipes (k�ižák) s t�lem o pr�m�ru až 5 

cm. 

 

Poda�ilo se jim získat za den asi 330 m vlákna, které svou pevností dokonce p�eko-

nává dosud známá vysocepevná aramidová vlákna. 

Je známo, že se tato vlákna skute�né použila na výrobu nepr�st�elných vest, avšak zatím 

brání jejich výrob� jejich nízká produkce a 

vysoká cena. 

 

Na sv�j objev stále �eká výroba syntetického chitinového vlákna Jde o biochemic-

kou slou�eninu tvo�ící t�lo, k�ídla, krovky a ostatní �ásti t�l hmyzu. Mechanickými vlast-
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nostmi p�ed�í vysoko jakýkoli jiný p�irozený nebo um�lý materiál, tedy i aramidová vysoce 

pevná vlákna. 

 

Vzhledem k tomu, že b�žná celotextilní nepr�st�elná vesta neodolává ú�ink�m tzv. 

chladných zbraní, vyvíjí se speciální tkaniny, které sou�asn� chrání uživatele jak proti st�elb� 

z krátkých zbraní tak i proti bodnutí. Spole�nost DuPont tento materiál vyrábí a lze 

ho použít jako ochranu proti bodnutí .V sou�asné dob� tento materiál má spole�nost 

STONETEX k dispozici a jakmile budou dokon�eny ov��ovací testy, bude Vám nabídnut v 

podob� speciální vložky do b�žné nepr�st�elné vesty. Tedy vložka proti st�elb� bude dopl-

n�na vložkou proti bodnutí. 
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ZÁV�R 

S nástupem palných zbraní nastalo n�kolik závažných problém�. Jak se bude proti 

ú�ink�m zbraní chránit její uživatel a z �eho by se m�la taková ochrana vyráb�t. Zprvu se 

používaly materiály, které byly pro �lov�ka dostupné. Postupem �asu se staly tyto materiály 

nevhodnými díky své velké hmotnosti a p�i nošení byly nepohodlné. Proto se dnes se použí-

vají spíše jako prvky, které slouží ke zvyšování balistické odolnosti. Základní zvrat 

v balistické ochran� p�išel v šedesátých letech s vynálezem nylonu, který se stal základním 

kamenem pro výrobu balistických ochranných prost�edk�. V dnešní dob� se používají mate-

riály, které jsou mnohonásobn� pevn�jší než materiály, které se používaly na výrobu d�íve. 

Mezi nejznám�jší materiály pat�í Kevlar, Twaron, Dynnema. Na sv�t� existuje mnoho skv�-

lých firem, které se zabývají výrobou nepr�st�elných vest. Na první pohled vypadá, že jsou 

všechny vesty stejné. To ovšem není pravda! Každá firma používá jiný po�et vláken umíst�-

ných na 1 cm2. I díky tomu a díky po�tu vrstev, z kterých se jednotlivé vesty skládají, se 

vesty vyrábí v n�kolika balistických t�ídách. Balistickou t�ídu si m�žeme zvolit podle toho, 

kterou normu pro výrobu chceme použít. Mezi nejznám�jší normy pat�í �eská norma �SN 

39 5360, americká norma NIJ 0101.03 a n�mecká norma AK 2. Nepr�st�elné vesty lze 

upravovat a tím zvyšovat jejich balistickou odolnost. Mezi takové prvky, které zvyšují 

odolnost vesty, pat�í p�ídavné panely a r�zné vložky proti probodnutí  a pro�ezání. Existuje 

mnoho variant vest, jak vesty pro skryté nošení, tak vesty pro nošení zjevné. Vesty pro 

skryté nošení používají v�tšinou bodyguardi, protože pot�ebují vestu, ve které se dá snadno 

pohybovat, a která je svojí váhou nijak neomezí ve výkonu. Vesty pro zjevné nošení se pou-

žívají tam, kde se o�ekává napadení osobou, která má v úmyslu použít zbra� siln�jšího ka-

libru. Ve sv�t� je mnoho profesí, které vyžadují nosit vestu. Každá tato profese je n��ím 

zvláštní a n�jakým zp�sobem nebezpe�ná. Proto každá z t�chto zam�stnání vyžaduje jinou 

vestu podle p�edpokládaného útoku.   

 

 O významu nepr�st�elných vest snad nikdo nepochybuje. O to zajímav�jší je fakt, že 

�ada kompetentních osob, v�etn� t�ch, kterých se ohrožení života p�i pln�ní úkol� bezpro-

st�edn� týká, mají k této ochran� pon�kud jiný vztah. Je pravdou, že vesta n�co váží a po-

hyb je díky tvaru a velikosti pon�kud omezený. 
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 Chránit své t�lo p�ed �ímkoliv, co nás ohrožuje na zdraví �i na život�, není ni�ím 

výjime�ným. Spoléháme se p�edevším na instinkt. Ovšem proti ú�ink�m st�elných zbraní 

nám instinkt, ani seberychlejší reakce nepom�žou. Nepr�st�elná vesta nabízí t�m, u nichž je 

p�edpoklad st�etu s ozbrojeným protivníkem ur�itou, spíše jedinou šanci. O nepr�st�elných 

vestách se hovo�í neustále. Tomu se však nem�žeme divit, protože se neustále objevují nové 

zbran�, ú�inn�jší st�elivo a p�edevším o dost více t�ch, kte�í neváhají st�elnou zbra� použít. 

Také moderní balistická ochrana se posunula o po�ádný kus dop�edu. Ovšem každému se 

zavd��it nelze. Nepr�st�elná vesta proti všemu tak, jak by si mnozí p�áli, zatím není a dlou-

ho nebude. Jedno je však jisté už dnes a to, že nosit vestu se vyplatí. 
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