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ANOTACE 

ONDRAŠÍKOVÁ, Ludmila. Studie využití distančního elektrického paralyzéru 

v bezpečnostní praxi. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2014. 57 s. 

Diplomová práce popisuje technické vlastnosti distančního elektrického paralyzéru a jeho 

stávající vyuţití v bezpečnostních sluţbách České republiky. Dále jsou provedeny 

experimenty ověřující pŧsobení tohoto prostředku na lidský organizmus a jsou popsány jeho 

elektrotechnické vlastnosti. Na základě těchto poznatkŧ je vytvořen návrh na vyzbrojení 

vybraných bezpečnostních sborŧ distančním elektrickým paralyzérem. 

Klíčová slova: Distanční elektrický paralyzér, Taser, donucovací prostředky, neletální zbraně, 

elektrické zbraně. 

SUMMARY 

ONDRAŠÍKOVÁ, Ludmila. The study on utilization of the distance electroshock weapon 

in the safety service of practice. [Diploma thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University 

Ostrava, Faculty of safety engineering, 2014. 57 p. 

The diploma thesis describes the technical characteristics of the distance electroshock weapon 

and its current position in the Czech system of law. Also, experiments proving the effects 

on the human organism are performed and the electrotechnical characteristics of the device 

are described. Pursuant to the findings, the proposal of the distance electroshock weapon 

utilization in the selected fields of security is accomplished.  

Keywords: Distance electroshock weapon, conducted electrical weapons, Taser, coercive 

means, non-lethal weapons, electric weapons. 
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ÚVOD 

Ochrana veřejného pořádku i člověka jako jednotlivce je odjakţiva prioritou kaţdé 

společnosti. Velice rychle se v historii civilizace vyprofilovaly sloţky, které tuto úlohu 

dostaly za cíl a začaly se starat o bezpečí svého okolí, ţivota a zdraví osob, zvířat a ochranu 

majetku.  

V dnešní době existuje ucelený bezpečnostní systém státu, který se těmito otázkami zabývá. 

Ke své práci vyuţívá kromě opory v právu i přesně stanovený rozsah technických prostředkŧ, 

a to jak pro zvýšení efektivity zásahu, tak pro preventivní odstrašující účinek vedoucí 

ke sníţení kriminality a dodrţování zákona. Zákon definuje výčet donucovacích prostředkŧ, 

které jsou ozbrojené sbory oprávněny pouţít, a podmínky pouţití zbraně. Jejich příslušník má 

tedy dvě moţnosti. Útočníka odradit od páchání nebo pokračování v páchání trestné činnosti 

prostředkem zpŧsobujícím bolest a spoléhat na to, ţe bude dostatečně účinný, nebo dotyčného 

zastřelit. Aţ do 70. let 20. století neexistoval prostředek, který by byl schopný jakkoliv 

silného a obratného pachatele zpacifikovat do té míry, ţe by nebyl schopen odporu, přitom by 

však byly zachovány a neporušeny jeho ţivotní funkce.  

Řešením se stal aţ výrobek americké firmy TASER, International, Inc., který vyplnil přesně 

tuhle mezeru v zásahu. TASER distanční elektrický paralyzér - nesmrtící elektrická zbraň 

se rychle dostala do novelizovaného zákona o policii (24) a stala se tak prvním a dosud 

jediným distančním donucovacím prostředkem, coţ zvýšilo bezpečnost zasahujících policistŧ 

a ušetřilo zdraví a ţivoty osob, proti nimţ byl veden útok. Policisté vybaveni distančními 

elektrickými paralyzéry jiţ nemuseli volit mezi kontaktním prostředkem nebo výstřelem 

z pistole. Mohli útočníka zneškodnit aţ na vzdálenost 10,6 m a nemuseli při tom ohrozit jeho 

ţivot. 

Dosud však tuto neletální zbraň v České republice vyuţívá k zásahu pouze omezené mnoţství 

ozbrojených jednotek. Přitom by mohl stejně dobře plnit svou funkci i v jiných sloţkách 

bezpečnostních sluţeb. A právě s cílem takové implementace bude v této práci provedena 

analýza moţností a závěrem bude komplexní návrh zařazení distančního elektrického 

paralyzéru do bezpečnostních oblastí vyhodnocených touto studií.  
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1 REŠERŠE 

Zákon č. 273 ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. 

Tento zákon vyjmenovává, jaké jsou donucovací prostředky Policie České republiky, 

do jejichţ výčtu se distanční elektrický paralyzér řadí, a vymezuje oprávnění příslušníkŧ 

tohoto bezpečnostního sboru k pouţití řešeného prostředku. V této práci slouţí zákon jako 

podklad pro vypracování kapitoly zabývající se právní úpravou a stávajícím vyuţitím 

prostředku v bezpečnostní praxi. 

UPSON, S. How a Taser Works. Spectrum, IEEE [online]. 2007, roč. 44, č. 12, s. 25-31 

[cit. 2013-01-10]. ISSN 0018-9235. DOI: 10.1109/MSPEC.2007.4390028. Dostupné z: 

http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/gadgets/how-a-taser-works. 

V tomto článku, dostupném na webových stránkách Institutu pro elektrotechnické 

a elektronické inţenýrství (IEEE), jsou kromě technického popisu fungování distančního 

elektrického paralyzéru nadneseny otázky vztahující se ke kladným a záporným stránkám 

vyuţití tohoto prostředku u americké policie z hlediska etiky. Technický popis je informačním 

zdrojem pro kapitolu řešící charakteristiku a technické vlastnosti a úvahy o etice slouţí jako 

podklad pro návrhovou část, ve které jsou odŧvodňovány konkrétní návrhy. 

JAUCHEM, SEAMAN a KLAGES. Physiological effects of the TASER® C2 conducted 

energy weapon. Forensic Science, Medicine, and Pathology [online]. 2009, roč. 5, č. 3, s. 

189-198 [cit. 2014-08-02]. ISSN 1547-769X. DOI: 10.1007/s12024-009-9104-x. Dostupné 

z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12024-009-9100-1. 

Článek pojednává o fyziologickém vlivu distančního elektrického paralyzéru. Konkrétně 

uvádí výsledky experimentŧ proveděných na prasatech, při nichţ byly pozorovány svalové 

kontrakce, acidóza a změny v krvi. Informace zde získané jsou podkladem pro pochopení 

problematiky a vytvoření kapitoly zabývající se pŧsobením distančního elektrického 

paralyzéru na lidský organizmus 
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KROLL, M. Physiology and pathology of TASER electronic control devices. Journal of 

Forensic and Legal Medicine [online]. 2009, roč. 16, č. 4, s. 173-177 [cit. 2014-27-01]. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X08002357. 

Tento dokument popisuje mechanizmus činnosti distančního elektrického paralyzéru 

a analyzuje fyziologické a patologické změny zpŧsobené výbojem tohoto přístroje. Informace 

obsaţené v článku jsou podkladem pro teoretickou část práce.  

KROLL, CALKIN a kol. Electronic control devices. CMAJ [online]. 2008, roč. 179, č. 4, 

DOI: 10.1503/cmaj.1080079 [cit. 2014-08-02]. Dostupné z: 

http://www.cmaj.ca/content/179/4/342.3#target-1. 

Článek publikovaný Kanadským deníkem lékařské asociace (CMAJ) uvádí na pravou míru 

chybné a matoucí články uveřejněné v souvislosti s výsledky testování distančního 

elektrického paralyzéru a s úmrtími povaţovanými za následek pouţití tohoto prostředku. 

Popisuje skutečné příčiny úmrtí a vysvětluje souvislosti, které byly novináři špatně 

interpretovány. Dokument je podkladem kapitoly zabývající se kazuistikou případŧ, kde 

se hovoří o syndromu úmrtí po zadrţení. 

Poznámka: 

V prostudované literatuře ani na internetových serverech nebyly nalezeny články věnující se 

přímo řešené problematice, většina informací k distančnímu elektrickému paralyzéru proto 

byla získána na základě osobního sdělení por. Mgr. Michala Hudcoviče – lektora sluţební 

přípravy zásahové jednotky krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského 

kraje a pana Lubora Chmelaře – obchodního zástupce firmy GuardWings, s.r.o., zastupující 

obchodní zájmy společnosti TASER, International, Inc. v České republice.   
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato práce bude vytvořena na základě naplnění čtyř předem definovaných cílŧ. V první řadě 

bude podrobně popsána činnost distančního elektrického paralyzéru, zejména jeho technické 

parametry, funkce a princip ovládání. Součástí popisu bude výčet jednotlivých typŧ těchto 

produktŧ vyráběných firmou TASER, International, Inc. a jejich vzájemné porovnání.  

Zadruhé bude provedena analýza stávajícího vyuţití distančního elektrického paralyzéru 

v bezpečnostních sborech České republiky a u ozbrojených sil v rámci platné právní úpravy.  

Zatřetí budou pomocí měření ověřeny některé vlastnosti distančního elektrického paralyzéru 

v praxi. 

Na závěr bude na základě syntézy získaných informací vytvořen návrh pouţití distančního 

elektrického paralyzéru v nových oblastech bezpečnostní praxe. Jedná se o hlavní cíl této 

práce a kapitola jemu věnovaná zahrne výčet bezpečnostních sluţeb, pro něţ mŧţe být 

distanční elektrický paralyzér vhodným prostředkem, a bude představen konkrétní návrh jeho 

vyuţití. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Při zpracování této diplomové práce byly pouţity následující metody: 

Deskripce 

Deskripce je základním nástrojem tvorby práce. Slouţí k vytvoření popisu řešené 

problematiky a od ní se odvíjí okruh a rozsah tématu. Byla vyuţita především v teoretické 

části, kde byl pomocí ní popsán distanční elektrický paralyzér a jeho technické vlastnosti. 

Taktéţ byla deskripce vyuţita v kapitole kazuistiky případŧ. Pomocí deskripce byla vytvořena 

i kapitola, která se věnuje právní úpravě, vztahující se k řešenému tématu.  

Komparace 

Komparace byla vyuţita v teoretické části k porovnání jednotlivých modelŧ distančního 

elektrického paralyzéru společnosti TASER, International, Inc. Dále byla komparace vyuţita 

v návrhové části pro hodnocení jednotlivých bezpečnostních sluţeb České republiky 

z pohledu vyuţitelnosti řešeného prostředku při jejich činnosti. 

Analýza 

Tato metoda slouţí k rozboru zkoumaného celku na jednotlivé části a následnému porovnání 

jejich kladŧ a záporŧ. Takto byly detailně rozebrány moţnosti vyuţití distančního 

elektrického paralyzéru v návrhové části. 

Syntéza 

Pomocí syntézy jsou spojovány vyuţitelné poznatky do jednoho celku, především co se týče 

moţností vyuţití distančního elektrického paralyzéru v bezpečnostní praxi a při vytváření 

závěru. Pro syntézu je nezbytná dříve provedená analýza, díky níţ byly zjištěny vhodné 

výsledky. Ty se dle vytvořených modelŧ mohou pomocí syntézy spojit a vytvořit komplexní 

návrh. 

Experiment 

Mimo obecně teoretických vědních metod byla uplatněna i metoda empirická – experiment. 

Pomocí experimentŧ byly ověřeny činnosti distančního elektrického paralyzéru 

při konkrétních podmínkách.  
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4 CHARAKTERISTIKA DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO 

PARALYZÉRU A JEHO TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Distanční elektrický paralyzér je neletální elektrická zbraň téměř výhradně vyráběná firmou 

TASER, International, Inc. Tato společnost vlastní patent na výrobek jedinečného 

elektrotechnického systému a neexistuje proto firma, která by jej mohl vyrábět ve stejné 

kvalitě a účinnosti. Vyskytnou-li se kopie tohoto prostředku, jsou buď v rozporu 

s americkými patenty (příkladem mohou být prostředky se systémem výmětu elektrod 

společnosti Stinger System Inc., jeţ ale okresní soud v Delaware pro porušení amerického 

patentu zakázal vyrábět (8)) nebo o napodobeniny z Číny, které ani zdaleka nedosahují kvalit 

originálního prostředku. 

V této práci bude popsán distanční elektrický paralyzér deskriptivní charakteristikou právě 

tohoto patentovaného prostředku firmy TASER, International, Inc. Ačkoliv se v běţné řeči, 

obzvláště v novinářské praxi, vţilo označení jakéhokoliv distančního elektrického paralyzéru 

za „Taser“, v této práci bude prostředek označován obecně jako distanční elektrický 

paralyzér, nebo zkráceně DEP. 

4.1 VÝVOJ DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO PARALYZÉRU 

Vynálezcem prvního distančního elektrického paralyzéru je kalifornský fyzik a vědec 

americké agentury NASA Jack Cover (1921 – 2009). Impulzem vytvořit takovouto zbraň 

pro něj byla jednak zpráva Komise Modré stuhy prezidenta Lyndona Johnsona, ve které 

apeloval na vývoj nesmrtících zbraní s cílem ochrany civilního letectví, a zároveň novinový 

článek, ve kterém se psalo o případu muţe, který přeţil několikahodinové strnutí 

u elektrického plotu pod vysokým napětím. Tyto dvě informace získané během krátké doby 

ho přivedly k zahájení výzkumu elektrických zbraní. Byl přesvědčen, ţe je moţné vytvořit 

zbraň, vyuţívající impulzŧ vysokého napětí, která je však pod nízkým proudem, řádově 

miliampér. Jeho domněnka byla správná a v roce 1974 spatřil světlo světa první prototyp. (18) 

Při vymýšlení jména této nesmrtící zbraně se Cover inspiroval legendárním americkým 

kniţním hrdinou počátku 20. století – vynálezcem Tomem Swiftem. Desáté vydání bylo 

pojmenováno „Tom A. Swift and his Electric Rifle“ (Tom Swift a jeho elektrická puška), coţ 
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přivedlo Jacka Covera k vytvoření akronymu TASER, který vyuţil k pojmenování své 

„elektrické pušky“. (18) 

Jako první se výroby této zbraně ujala jiţ zmíněná americká firma TASER, International, Inc., 

se sídlem ve Scottsdale v Arizoně. Dále se věnovala vývoji zbraně a v roce 1993 představila 

TASER druhé generace pod názvem AIR TASER Model 34000 uvedený na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: AIR TASER Model 34000 (3) 

O šest let později přichází firma s novou řadou a vyvíjí TASER M26 (obrázek 2), který je 

historicky prvním distančním elektrickým paralyzérem zařazeným do výzbroje policejních 

jednotek. Další prvenství má tento typ ve vyuţité technologii. Firma přichází s revoluční 

technologií nervosvalového zneschopnění (NMI), coţ výrazně zvedá účinnost prostředku. 

Současně se mění vzhled zbraně, tvarem se připodobňuje klasické pistoli, a proto je 

po stranách doplněna o ţluto-černé barevné označení, aby nemohlo dojít k záměně 

se smrtící palnou zbraní. (19) 

V současné době se jiţ vyrábí pouze ve verzi M26C, která je v dŧsledku odlišného právního 

systému na americkém trhu volně dostupná civilnímu obyvatelstvu. 

 

Obrázek 2: Model TASER M26 (3) 
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Konečně v roce 2003 přichází firma TASER, International, Inc. s řadou písmene X, konkrétně 

s typem TASER X26. Výrobky této řady se staly světově nejrozšířenějšími a jejich zástupce 

je znázorněn na obrázku 3. Právě TASER X26 byl nakoupen i pro potřeby Policie České 

republiky a stal se tak nejznámějším distančním elektrickým paralyzérem u nás.  

V současné době existuje tato varianta v provedeních X26 – obecné označení modelu, X26E – 

model identický s TASEREM X26, přidané písmeno E pouze uvádí, ţe je jedná o „policejní 

verzi“. X26C – americká verze pro civilní vyuţití, X26P – inteligentní model vyráběný 

od roku 2013, inspirovaný vlastnostmi X2 (viz níţe). Přehledné rozdělení jejich distribuce je 

uvedeno na konci podkapitoly. 

 

Obrázek 3:Model  TASER X26 (3) 

Další roky se firma TASER věnuje vývoji příslušenství ke stávajícím zbraním a rok 2009 

přináší další novinku. Jedná se o TASER X3 – víceranný distanční elektrický paralyzér, který 

překvapuje nejen funkcí zásahu více cílŧ najedenou (aţ tří), ale především schopností měření 

a výpočtu dodávané energie v reálném čase. Je tak vytvořen první inteligentní donucovací 

prostředek svého druhu. 

 

Obrázek 4: TASER X3 (3) 
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Doposud poslední typ distančního elektrického paralyzéru přichází na trh v dubnu 2011, a to 

TASER X2 (obrázek 5). Jedná se o spojení vlastností typu X26 a X3. Velikost zbraně se vrací 

ke starší (menší) verzi, kdeţto většina funkcí X3 je zachována. TASER X2 je vybaven dvěma 

hlavicemi pro moţnost opakování špatně zacíleného výstřelu nebo zásah dvou cílŧ 

bezprostředně po sobě. 

 

Obrázek 5: Model TASER X2 (3) 

V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé typy TASERŦ. Jejich výčet je rozdělen na státní a civilní 

sektor a pro přehlednost jsou zmíněny pouze Spojené státy americké, které jsou kolébkou této 

zbraně, a Česká republika, která je předmětem řešení vyuţití distančního elektrického 

paralyzéru. Na ostatní země, pracující s tímto prostředkem není z dŧvodu omezeného rozsahu 

práce brána zřetel.  

Tabulka 1: Dostupné modely distančního elektrického paralyzéru TASER 

 

 
USA ČR 

Ozbrojené sloţky státu 

X26E X26E 

X26P X26P 

X2 X2 

- X3 

Civilisté 

M26C - 

X26C - 

X2 - 
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4.2 TECHNICKÝ POPIS DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO PARALYZÉRU 

Distanční elektrický paralyzér funguje na principu paralyzování nervové soustavy 

vystřelenými elektrodami. Zbraň tvarem připomíná pistoli doplněnou o vyměnitelnou hlavici. 

Ta obsahuje výmetné sondy s drobnými zpětnými háčky na drátkách, kterými je vedena 

elektrická energie. Dosah prostředku je aţ 10,6 m a elektrody jsou vystřeleny pomocí 

stlačeného dusíku. Není nutné, aby šipky pronikly do kŧţe zasaţené osoby, postačí jejich 

zachycení za oděv, a to aţ do tloušťky vrstvy 2,5 cm. Zároveň lze Taser pouţít i jako 

kontaktní prostředek přiloţením jeho hlavně bez hlavice k tělu pachatele. (20) 

Princip paralýzy organizmu je zaloţen na elektrických impulzech nervo-svalového 

zneschopnění při proudu 2,1 mA a napětí 400 V. Jedná se o hodnoty deklarované firmou 

TASER na oficiálních webových stránkách (19). Jejich faktické přeměření bude součástí 

kapitoly 7. Aţ po dobu 30 s je zbraň schopná vydávat napětí podobné nervovému vzruchu 

lidského mozku, vyuţívá se však pětisekundových cyklŧ. Impulzem jsou svaly celého těla 

paralyzovány a zasaţená osoba je není schopná ovládat, v dŧsledku čehoţ padá k zemi, 

ačkoliv zŧstává při plném vědomí. (13) 

Účinnost distančního elektrického paralyzéru je naprosto nezávislá na fyzické odolnosti 

jedince, coţ v sobě nese obrovskou výhodu oproti jiným prostředkŧm, které jsou zaloţeny 

na pŧsobení bolesti útočníkovi. Osoby pod vlivem návykových látek nebo silně vybuzené 

osoby často mají posunutý práh bolesti a účinnost donucovacího prostředku a mnohdy 

i zbraně je tím značně sníţena. 

Kaţdý model distančního elektrického paralyzéru firmy TASER, International, Inc. je tvořen 

pevným rámem z polymeru nejvyšší tvrdosti a vyměnitelnou hlavicí. Jednotlivé modely 

zbraně se liší svými funkcemi, základní charakteristika je však stejná.  

Na rámu se nachází spoušť, pojistka k zajištění zbraně, pevná mířidla, svítilna a laserový 

zaměřovač (uţivatel má moţnost výběru laserového nebo LED osvětlení).  

Existují rŧzné druhy hlavic, lišící se délkou dostřelu. Tabulka 2 uvádí jejich varianty. Kaţdá 

hlavice je na jedno pouţití a nese své výrobní číslo. Obsahuje dvě sondy s jehlami a zpětnými 

háčky na tenkých drátkách, zásobník stlačeného dusíku, který slouţí jako výmetný plyn. 

Místo výstřelu sond je kryto plastovými barevnými krytkami, podle kterých je moţné 

rozpoznat typ hlavice.  Krytky chrání elektrody před poškozením zpŧsobeným vnějšími vlivy 
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či neopatrnou manipulací. Horní sonda je v horizontální rovině s paralyzérem a spodní je 

od ní v osmistupňovém náklonu směrem dolŧ. Při vzdálenosti 0,6 m od cíle je tedy rozteč 

zasahujících sond deseticentimetrová, při vzdálenosti cíle 7,6 m se rozteč zvětší aţ na 109 cm. 

Optimální vzdálenost střelce od cíle je proto mezi 2 a 4,5 metry, kdy je přesnost zásahu ještě 

vysoká a rozteč mezi dvěma sondami uţ dostatečně velká pro postiţení potřebné svalové 

skupiny, nutné pro zneschopnění pachatele. (7) 

Tabulka 2: Typy hlavic TASERU 

 

 
MODEL DOSAH POZNÁMKA 

 

C-hlavice 

 

cvičná 

4,6 m - 

 

P-hlavice 

 

pořádková 

6,4 m - 

 

Z-hlavice 

 

zásahová 

7,6 m - 

 

T-hlavice 

 

taktická 

10,6 m neobratitelná 

 

S-hlavice 

 

simulační 

6,4 m nevodivá 

 

Všechny hlavice TASER obsahují štítky AFID (Anti-Felon Identification System), tedy 

systém identifikace střelce. Při pouţití distančního elektrického paralyzéru se mnoţství 

dvaceti aţ třiceti pětimilimetrových koleček rŧzných barev rozsype kolem a později je moţné 

přesně identifikovat místo pouţití této nesmrtící zbraně. Na povrchu koleček je navíc 

vyraţeno výrobní číslo hlavice, je tudíţ moţná i přesná identifikace majitele distančního 

elektrického paralyzéru. Je velmi málo pravděpodobné, ţe by se při pokusu o likvidaci stop 

útoku podařilo najít a sesbírat všechna identifikační kolečka.  
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TASER DEP je dobíjen digitálním akumulátorem (DPM – Digital Power Magazine), 

dostupným i ve verzi prodlouţeného digitálního akumulátoru (XDPM), obsahujícím dva 

lithiové články. Akumulátor je schopný dodat zbrani energii pro 195 pětisekundových cyklŧ, 

avšak po vybití je nutné jej vyměnit za nový. Slouţí nejen k vytvoření elektrického výboje, 

ale také dodává energii indikátoru baterie, laserovému zaměřovači a pro zobrazování 

informací na centrálním informačním displeji. (19) 

Centrální informační displej je umístěn nad rukojetí zbraně, na pohledové straně při pouţívání 

distančního elektrického paralyzéru. Zobrazuje jednak procentuální hodnotu zbývající energie 

a odpočítávání cyklu, dále pak informace o vypršení záruční doby, aktuální čas a den 

a identifikační číslo verze softwaru. 

Všechny základní části zbraně uvedené výše jsou viditelné na obrázku 6. Jedná se o základní 

model TASER X26, vyuţívaný u policejních jednotek v České republice.   

 

Obrázek 6: Popis TASERU X26 

Výrobce umoţňuje ke zbrani připojit i určité funkční příslušenství. Jedná se o TASER USB 

Datový port, TASER CAM a TASER X-Rail.  
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Dataport slouţí ke stahování dat o přesném času kaţdého výstřelu, délce trvání výboje, 

případně vyuţití dalších přídavných funkcí. Je schopný uloţit data o více neţ 1500 pouţitích. 

Tyto informace mohou hrát významnou roli při řešení stíţností na prŧběh zásahu nebo 

při zneuţití zbraně. (19) 

TASER CAM je přídavná kamera, která se vkládá na místo digitálního akumulátoru pod 

rukojeť distančního elektrického paralyzéru. Její připojení je znázorněno na obrázku 7. Sama 

je zdrojem elektrické energie, nahrazuje tím proto plnohodnotně tento akumulátor. Součástí 

kamery je mikrofon a infračervený přísvit, který dovoluje provádět záznam i ve ztíţených 

světelných podmínkách. Nahrávací zařízení se spíná jednu sekundu po odjištění pojistky a je 

schopné podrţet aţ 1,5 hodiny záznamu. Nabitý akumulátor kamery vydrţí 

pro 100 pětisekundových cyklŧ, poté je nutné jej znovu dobít. (19) 

 

Obrázek 7: Distanční elektrický paralyzér TASER X26 doplněný o TASER CAM (19) 

Firma TASER zareagovala na potřeby ozbrojených sil a bezpečnostních sborŧ a pomocí 

doplňku TASER X-Rail, podvěsového systému pod dlouhou střelnou zbraň, nabídla 

policistŧm a vojákŧm moţnost rychlého rozhodnutí vyuţít buď smrtící, nebo nesmrtící zbraň 

(12). Na obrázku 8 je patrné, ţe se TASER DEP umisťuje na místo pro svítilnu či zaměřovač 

pod hlaveň a nijak nebrání manipulaci se zbraní.  

 

Obrázek 8: Využití podvěsového sytému  TASER X-Rail (19) 
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5 PRÁVNÍ ÚPRAVA A STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ V BEZPEČNOSTNÍ 

PRAXI 

Distanční elektrický paralyzér v první řadě spadá, jakoţto elektrická nesmrtící zbraň 

pod zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) (23). 

Podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 91-02412-06 ze dne 

7. března 2006 je elektrický paralyzér s vystřelovacími kontakty/AIR TASER 34000 

(varianty: TASER M26 EMD a TASER X26 EMD) zařazen do kategorie A. Podle § 9 zákona 

o zbraních (23) je zakázáno nabývat zbraně kategorie A do vlastnictví, drţet nebo nosit, není-

li Policií České republiky udělena výjimka. V České republice tedy není distanční elektrický 

paralyzér běţně dostupný i civilnímu obyvatelstvu, jako je tomu například ve Spojených 

státech amerických.  

Distanční elektrický paralyzér je v naší zemi v současnosti vyuţíván pouze Policií České 

republiky. Jeho pouţití je upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (24), 

konkrétně paragrafy 51 – 58, vztahujícími se k donucovacím prostředkŧm, mezi něţ distanční 

elektrický paralyzér patří. Je zařazen pod § 52 písm. b), do kterého spadá slzotvorný, 

elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek.  

Policie České republiky vyuţívá TASER DEP s označením TASER X26, tedy základní verzi 

dostupnou v České republice, dodávanou společností GuardWings s.r.o., která je zde 

výhradním dodavatelem. Pro zařazení do výzbroje policistŧ je nutné jejich proškolení 

instruktorem (stejně jako u jiných donucovacích prostředkŧ, jak poţaduje zákon (24)). 

Distanční elektrický paralyzér však není součástí výzbroje všech příslušníkŧ tohoto 

bezpečnostního sboru, ale je vyuţíván pouze některými specializovanými útvary, a to 

Útvarem rychlého nasazení, zásahovými jednotkami, speciálními pořádkovými jednotkami 

a několika dalšími. Několik prostředkŧ má i sluţba kriminální policie a vyšetřování. 

Co se týče dalších bezpečnostních sborŧ, distanční elektrický paralyzér do jejich výzbroje 

dosud nespadá. 
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6 KAZUISTIKA PŘÍPADŮ 

V této kapitole jsou uvedeny tři významné případy policejní praxe, aby mohly být objasněny 

některé souvislosti spojené s pouţitím nebo naopak absencí distančního elektrického 

paralyzéru. Byly vybrány záměrně ty případy, jimţ se dostalo i dostatečné mediální 

pozornosti a tím se dosud poměrně neznámý donucovací prostředek dostal do povědomí 

široké veřejnosti.  

Hned jako první příklad pouţití distančního elektrického paralyzéru je uveden případ úmrtí 

polského občana na kanadském letišti, jemuţ předcházel zásah policejní jednotky vyzbrojené 

tímto prostředkem. Jednalo se o incident, který vyvolal vlnu pobouření celého světa a vlivem 

nedostatečné informovanosti si distanční elektrický paralyzér vyslouţil spíše negativní pověst. 

V podkapitole 6.1 jsou shrnuta dostupná fakta k případu a závěry jsou podloţeny lékařskou 

studií. 

Druhá podkapitola hovoří o případu odehrávajícím se v České republice, který je významný 

tím, ţe při něm byl distanční elektrický paralyzér vyuţit úplně poprvé. Informace k tomuto 

zásahu byly získány přímo od policejního vyjednavače, který se případu účastnil. 

Pravděpodobně tento případ přispěl k překlasifikování distančního elektrického paralyzéru 

v novelizovaném zákoně o policii (24) ze zbraně na donucovací prostředek a tím pádem ke 

zjednodušení formálních náleţitostí s jeho pouţitím spojených. 

Situací, kdy Policie České republiky pouţila při zásahu distanční elektrický paralyzér je 

od jeho zavedení moţné nalézt mnoho. A to těch úspěšných, kdy díky němu došlo k rychlému 

zpacifikování pachatele, ale také pár takových, při kterých došlo k určitému selhání, ať uţ jej 

zavinilo nepřesné zasaţení pachatele a tím pádem nefunkčnost prostředku, nebo ne zcela 

vhodné vyhodnocení situace a pouţití prostředku necitlivě vŧči okolnostem. Třetí uvedený 

případ se proto od dvou předchozích liší tím, ţe při něm k pouţití distančního elektrického 

paralyzéru nedošlo. Bylo to zpŧsobeno jeho absencí u zasahující policejní jednotky. Je však 

předpoklad, ţe kdyby jej policisté k dispozici měli, mohl být ušetřen lidský ţivot a předešlo 

by se mnohahodinovému nasazení několika policejních útvarŧ.  
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6.1 PŘÍPAD DZIEKAŃSKI 

Informace k případu úmrtí polského přistěhovalce na kanadském letišti se zdroj od zdroje liší. 

Pro účely popsání tohoto případu bylo prostudováno několik článkŧ českých i kanadských 

internetových zpravodajských deníkŧ, nejpodrobnější a pravděpodobně i nejpodloţenější 

informace byly nalezeny přímo v rozhodnutí Odboru trestního soudnictví Britské Kolumbie 

(1), který se případem zabýval.  

Robert Dziekański byl čtyřicetiletý Polák, který se měl roku 2007 přistěhovat do kanadského 

Kamloopsu za svou matku, která zde pobývala jiţ od roku 1999. Dle tvrzení jeho přátel 

se muţ na nový ţivot v Kanadě těšil, avšak trpěl velkou úzkostí a strachem z blíţícího se letu 

do té míry, ţe pŧvodní termín odletu zrušil a posunul. Události, které se odehrály během jeho 

cesty a po příletu na kanadské letiště hrají významnou roli v případu a jsou zde proto 

podrobně popsány. 

Dne 13. 10. 2007, v den odletu, trpěl Dziekański obrovskou úzkostí. Několik dní nedokázal 

jíst ani spát a ještě ráno před odletem telefonicky tvrdil matce, ţe nepoletí. Jeho přátelé jej 

však kolem třetí hodiny ranní odvezli ve stavu paniky a krajní hysterie na letiště. Dle popisu 

jednoho jeho přítele prý třesoucí se Dziekański seděl nebo leţel na podlaze a bylo mu 

nevolno. Do letadla však nakonec nastoupil a absolvoval přibliţně jednadvacetihodinový let 

do Vancouveru s přestupem ve Frankfurtu. Jaký byl jeho emoční stav v prŧběhu letu, není 

známo. (1) 

Dziekański byl instruován svou matkou, aby na ni počkal u zavazadlového pásu 

na kanadském letišti, neuvědomila si však, ţe tato zóna není přístupná veřejnosti a Polák 

proto čekaje na matku u zavazadlového pásu usnul asi na 6 hodin. Kdyţ se ve 22:40 dostal 

k odbavení, trvalo ještě asi 2 hodiny, neţ úředníci Kanadské pohraniční sluţby zpracovali 

jeho cestovní dokumenty. Dziekański nemluvil, ani nerozuměl anglicky a veškerá 

komunikace byla realizována pouze posunky. Úředníci ho později popsali jako bledého, 

zmateného, nervózního, silně se potícího a frustrovaného muţe. Domnívali se proto, ţe je 

pod vlivem alkoholu. (1) 

Konečně v 0:50 se Dziekański dostal do veřejně přístupné haly mezinárodních příletŧ, kde se 

posadil na zavazadla a čekal na matku. V té době byl jiţ 30 hodin na cestě. Krátce na to začala 

vzrŧstat jeho agresivita. Tloukl do skleněných dveří a pokoušel se dostat zpět do zabezpečené 
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oblasti. Předměty, které se nacházely v jeho blízkosti (ţidle, počítač,…) vrhal na okna a snaţil 

se je rozbít. Prudká agrese se střídala s krátkými okamţiky uklidnění. Lidé ve strachu 

přivolali letištní bezpečnostní sluţbu YVR a telefonovali na linku 911. Jeden mladík dokonce 

incident nahrával na mobilní telefon. Ze záznamu je patrné, ţe výstupu přihlíţelo 5 civilních 

osob, 3 zaměstnanci aerolinií a 2 zaměstnanci bezpečnostní sluţby. Jejich výpovědi 

se shodují. (1) 

Čtyři příslušníci Richmond R.C.M.P. (Royal Canadian Mounted Police – richmondské 

královské jízdní policie), kteří na místo v 01:25 dorazili, byli připraveni na střet 

s „dezorientovaným, agresivním, opilým muţem, který nehovoří anglicky“, jak jim bylo 

dispečinkem sděleno. Jeden z policistŧ se pokoušel s Dziekańskim navázat kontakt pomocí 

gestikulace. Polák se nejdříve na okamţik uklidnil, následně však sebral z pultu sešívačku 

a drţel ji nad hlavou. Policista sáhl po distančním elektrickém paralyzéru a vystřelil. Jedna 

z elektrod se ale volně uchytila v polákově oděvu a nedošlo k uzavření obvodu, coţ policista 

zjistil podle hlasitého praskavého zvuku přístroje. Stiskl proto spoušť ještě dvakrát, aby 

prodlouţil dobu, kdy bude přístroj generovat elektrický proud. V prŧběhu toho došlo 

pravděpodobně pohybem Dziekańskeho k přiblíţení sondy a těla na potřebnou vzdálenost 

a Polák klesl paralyzován k zemi. Jakmile skončil interval výboje, muţ opět začal zápasit se 

třemi policisty a bránil se nasazení pout. Policisté se proto rozhodli ještě pro dva výboje 

v kontaktním reţimu do oblasti ramen. Po jejich skončení trvalo ještě přibliţně 30 sekund, 

neţ byl muţ přemoţen a spoután. Bylo potřeba síly jednoho policisty, který Dziekańskemu, 

leţícímu tváří k zemi, klečel jednou nohou na krku a rameni a dalších, kteří mu ruce poutali. 

Jakmile byl spoután, jeho odpor ochabl a ztratil vědomí. Policisté mu pravidelně kontrolovali 

dech a pulz a konstatovali, ţe je vzhledem k situaci v normě. Při příjezdu záchranné 

zdravotnické sluţby ale jiţ tep nalezen nebyl, Dziekański utrpěl zástavu srdce a zemřel. (1) 

Po provedení pitvy soudní patolog shledal, ţe není zřejmá ţádná určitá příčina smrti. Tyto 

příznaky vzniklé za příslušných okolností úmrtí jsou typické pro stav nazývaný „syndrom 

úmrtí po zadrţení“. Jedná se o úmrtí v dŧsledku proţité velice silné stresové situace spojené 

s fyzickou námahou, jakou často bývá násilný střet s policií končící zatčením. Tento syndrom 

nebyl dosud plně objasněn, nejasnosti se vyskytují převáţně v otázkách příčin a okolností 

vzniku úmrtí. Často k němu dochází při spojení několika faktorŧ, jako je vyčerpání, úsilí, 

strach, zdravotní problémy (nádory na mozku, infekce, úţeh, hypoglykemie, hyperglykemie 

apod.), uţití drog či lékŧ. Proţitý stres mŧţe ovlivnit prudký nárŧst hladiny chemických látek 
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zvaných katecholaminy, jejichţ vysoká hladina mŧţe zpŧsobit fibrilaci komor a zástavu srdce 

(6). Mezi nejznámější katecholaminy patří adrenalin, který je hormonem přítomným 

ve stresových situacích. Syndrom úmrtí po zadrţení není ojedinělým případem. Ročně 

dochází ve světě k několika stovkám takových případŧ a nelze je spojovat s pouţitím 

distančního elektrického paralyzéru. Syndrom existoval dávno před jeho zavedením do praxe, 

popsán ale byl aţ v posledních letech. (2) 

Patolog dále v případě Dziekańskeho konstatoval výskyt znakŧ chronického naduţívání 

alkoholu, toxikologické testy ale ukázaly, ţe v době smrti nebyl Polák pod vlivem alkoholu 

ani omamných látek. Spekulovalo se tedy o tom, ţe jeho agresivní chování před smrtí mohla 

zpŧsobit mimo jiné abstinence od alkoholu. Psychiatři a odborníci na léčbu závislostí 

vysvětlili Dziekańskeho chování v letištní budově lékařským syndromem předsmrtného 

deliria. Vyvolat jej mohly abstinenční příznaky, spánkový deficit, dehydratace a velká úzkost. 

(1)  

Závěrem patologické zprávy bylo, ţe zástavu srdce pravděpodobně zpŧsobil stres z proţitého 

letu a fyzického útoku, zhoršený výboji distančního elektrického paralyzéru. Dále omezení 

dýchání při policejním zatýkání a v neposlední řadě srdeční onemocnění zpŧsobené 

chronickým naduţíváním alkoholu.  

6.2 PŘÍPAD TŘEBOM 

Případ Třebom se odehrál v roce 2009 a je výjimečný tím, ţe při něm byl poprvé v České 

republice vyuţit distanční elektrický paralyzér. Policie České republiky ho jiţ měla ve své 

výzbroji, tehdejší znění zákona o policii jej však klasifikovalo jako zbraň. S tím souvisely 

i moţnosti jeho pouţití, které byly pro daný útvar taxativně vyjmenovány, a další opatření, 

takţe policista si raději předem velice dobře rozmyslel, zda se při zásahu k pouţití distančního 

elektrického paralyzéru uchýlí. 

Případ se odehrál 12. 5. 2009 v Třebomi – malé vesnici okresu Opava u polských hranic. 

Na zásahovou jednotku krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského 

kraje bylo nahlášeno ohroţení osob v dané obci nepříčetným pachatelem. Jednalo se 

o agresivního alkoholika, který dlouhodobě zpŧsoboval problémy svému okolí, ohroţoval 

matku, se kterou ţil ve společné domácnosti, i sebe.  Byl to navíc muţ hluchoněmý, zbavený 
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zpŧsobilosti k právním úkonŧm. Předchozího dne si paličkou na maso zpŧsobil zranění 

na hlavě a pravděpodobně si přivodil otřes mozku. (12) 

Kdyţ se policisté dozvěděli podrobnosti k případu, navrhl vyjednávač připravit k pouţití 

distanční elektrický paralyzér. Třebom byla od sídla zásahové jednotky vzdálená 40 min cesty 

a kdyţ policisté na místo dojeli, našli pachatele v obývacím pokoji jeho domu ozbrojeného 

kladivem, noţem, paličkou na maso a sekyrou. V domě se nacházelo několik dalších členŧ 

jeho rodiny a obyvatel vesnice. Poté, co policie vytvořila uzávěry a pachatele izolovala 

v místnosti, byla navázána komunikace. Nejprve znakovou řečí, posléze přešel vyjednavač 

k psaní vzkazŧ. Muţ však na většinu nereagoval a autoagresi stupňoval. Přikládal si nŧţ ke 

krkavici a hrozil i jinými útoky vŧči svému tělu. (12) 

Při pokusu o přiblíţení a znovunavázání komunikace provedl pachatel výpad noţem vŧči 

policejnímu vyjednavači. Ten však se situací počítal a měl připraveno krytí dveřmi. Navíc byl 

jištěn zásahovým týmem, ve kterém se nacházel i policista vybavený distančním elektrickým 

paralyzérem. Po upozornění na jeho pouţití byla tato zbraň iniciována. Jedna sonda zasáhla 

tělo pachatele, druhá se však uchytila v jeho volném oděvu. K propojení elektrického okruhu 

došlo aţ po cca 5 vteřinách vlivem pohybu pachatele. Tím došlo k jeho zneschopnění 

a následnému spoutání a odzbrojení. (12) 

Přítomný lékař rychlé záchranné sluţby vyjmul pachateli sondy distančního elektrického 

paralyzéru, nechal si vysvětlit princip činnosti prostředku a z preventivních dŧvodŧ provedl 

vyšetření pachatele, včetně natočení EKG. Veškeré biologické funkce byly nezměněny. 

V případu Třebom se jasně prokázalo, ţe vyuţití neletální zbraně má v policejní praxi své 

místo, zejména jde-li o demonstrativní úmysl sebevraţdy. Policisté díky distančnímu 

elektrickému paralyzéru nebyli nuceni dlouhé hodiny vyjednávat a psychicky tím zatěţovat 

nejen pachatele, ale ani ostatní zúčastněné. Nemuseli ani v případě ohroţení přistupovat 

k pouţití střelné zbraně, coţ byla krajnost, které se nejvíce obávala matka pachatele. 

Rozhodnutí policistŧ v tomto případu se setkalo s velice kladným hodnocením jak z řad 

civilistŧ, tak vedení Police České republiky.  

6.3 PŘÍPAD TAUCHEN - TAUCHENOVÁ 

Následující případ se odehrál téhoţ roku jako případ předcházející, zasahující policisté však 

ve své výzbroji distanční elektrický paralyzér tentokrát neměli.  
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Pavel Tauchen byl v listopadu roku 2009 odsouzen k pěti letŧm odnětí svobody za loupeţe 

a nedovolené ozbrojování, poté co společně s Pavlem Kočovským vyloupili několik trezorŧ 

pomocí trhaviny. Kdyţ jej policejní eskorta 10. 11. 2009 doprovázela do plzeňské nemocnice 

na ošetření, jeho manţelka Dagmar Tauchenová eskortu přepadla a pod hrozbou namířenou 

plynovou zbraní dopomohla svému muţi k útěku. Policisté z obavy před moţným zraněním 

pacientŧ, personálu a návštěvníkŧ nemocnice neměli moţnost střelnou zbraní prchající pár 

zastavit. Tauchenová však podobné zábrany neměla, vystřelila do vzduchu a společně 

se svým manţelem z nemocnice unikla. Police České republiky je dopadla aţ po třiceti 

hodinách pátrání na Strakonicku. Při zatýkání byl Pavel Tauchen usmrcen střelnou ranou 

do hlavy, jeho ţena byla postřelena do hrudníku a v kritickém stavu transportována 

do nemocnice. (9), (10)  

Jak by případ dopadl, kdyby policisté byli vybaveni distančními elektrickými paralyzéry, je 

předmětem spekulací. Zpětně není moţné posoudit, zda by jej v dané situaci měli moţnost 

vŧbec pouţít s ohledem na blízkou přítomnost nezúčastněných osob. Nebo zda by pouţitím 

této neletální zbraně nevyprovokovali ozbrojenou Dagmar Tauchenovou ke střelbě. Obecně 

lze ale říci, ţe předností distančního elektrického paralyzéru je jeho neletalita a především 

tiché pouţití, které je vhodné i na veřejné prostory, jako je nemocnice. Při zásazích 

v takovýchto prostorách by proto vybavení policejních jednotek distančním elektrickým 

paralyzérem mohlo zvýšit jejich efektivitu. 
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7 OVĚŘENÍ ČINNOSTI DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO 

PARALYZÉRU PŘI KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH 

V technických specifikacích uvádí firma TASER, International, Inc. velice detailní popis 

fungování a účinku distančního elektrického paralyzéru. Hodnoty biomedicínských 

i elektrotechnických charakteristik jsou podkladem pro školení policistŧ a na základě 

informací, které obdrţí, jsou koncipovány jejich zásahy s pouţitím distančního elektrického 

paralyzéru. Praktické zkušenosti však ukázaly, ţe ne vţdy pouţívaný TASER X26 funguje 

tak, jak bylo výrobcem deklarováno. Zásahová jednotka krajského ředitelství Policie České 

republiky Moravskoslezského kraje, se kterou bylo na testování TASERU X26 

spolupracováno, proto vznesla poţadavky na ověření některých konkrétních funkcí tohoto 

donucovacího prostředku.  

Testování bylo rozděleno do dvou částí. V první fázi byly ověřovány biomedicínské 

charakteristiky při zásahu osoby TASEREM X26. Vzhledem k fyzické a psychické zátěţi 

probanda bylo toto měření provedeno pouze jednou a naměřené hodnoty je moţné chápat 

pouze jako výsledky tohoto konkrétního experimentu, nikoliv jako obecné závěry. Měření 

bylo prováděno v prostorách fakulty bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava oprávněnou osobou – policistou zásahové jednotky krajského 

ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje. Zdravotnický dohled vykonával 

záchranář Zdravotnické záchranné sluţby Moravskoslezského kraje. Techniku zapŧjčil 

a obsluhoval akademický pracovník katedry kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

Druhá část testování TASERU X26 byla zaměřena na jeho elektrotechnické vlastnosti. Opět 

bylo postupováno ve spolupráci se zásahovou jednotkou krajského ředitelství Policie České 

republiky Moravskoslezského kraje a katedrou kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V laboratoři této katedry probíhalo 

měření ve formě série experimentŧ na distančním elektrickém paralyzéru.  

O prŧběhu a výsledcích obou měření hovoří následující dvě podkapitoly. 
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7.1 PŮSOBENÍ DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO PARALYZÉRU NA 

LIDSKÝ ORGANIZMUS 

Funkce lidského těla je řízena elektrickými impulzy nervové soustavy, které jsou vysílány 

z mozku do příslušných cílových oblastí – příčně pruhovaného svalstva. Tyto impulzy mají 

určitou charakteristiku, kterou distanční elektrický paralyzér kopíruje a vstupuje do procesu 

komunikace nervové soustavy ovládající pohyb organizmu. (3) 

Zatímco ostatní omračující systémy ovlivňují pouze senzorickou nervovou soustavu, která má 

za úkol přenášet dostředivým drahami informace ve směru z těla do míchy a mozku, TASER 

DEP, díky technologii NMI (neuromuscular incapacitation technology), ovlivňuje také 

nervovou soustavu motorickou, tedy povely přenášené odstředivými drahami z centrální 

nervové soustavy do pohybových svalŧ. V dŧsledku toho dochází ke zneschopnění zasaţené 

osoby. Impulz tedy zŧstává v povrchové části lidského těla a nezasahuje vnitřní orgány. Míra 

zneschopnění pak závisí na rozteči zabodnutých sond, jelikoţ elektrický obvod se uzavírá 

jejich propojením přes lidské tělo a pŧsobí tak pouze na svalové skupiny nacházející se v této 

oblasti. (3) 

Cíl experimentu 

Cílem měření bylo zaznamenat prŧběh biologických funkcí – konkrétně EKG, pulzu 

a krevního tlaku probanda, který byl vystaven pětisekundovému výboji distančního 

elektrického paralyzéru. Dále bylo cílem popsat subjektivní vnímání zásahu probandem 

a zdokumentovat jeho reakci na výboj. 

Použité přístroje a principy měření 

Jako distanční elektrický paralyzér byl pouţit TASER X26 s pořádkovou hlavicí. Střelec 

střílel na vzdálenost dvou a pŧl metru a délka výboje byla 5 s.  

Elektrická aktivita myokardu byla zaznamenávána kontinuálně pomocí elektrokardiogramu 

OEM EKG modul ECG100 od firmy MCC, který umoţňuje snímání EKG pomocí 

standardních bipolárních končetinových svodŧ – konkrétně II. a III. Einthovenova svodu. 

Tyto svody slouţí k měření rozdílu potenciálŧ mezi dvěma aktivními elektrodami. II. svod 

z pravé ruky a levé nohy a III. svod z levé ruky a levé nohy (21). Umístění elektrod je patrné 

na obrázku 9. Zařízení pro měření EKG provádí také měření pulzu, jehoţ hodnota je počítána 

jako klouzavý prŧměr posledních 8 hodnot tepové frekvence. 
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Obrázek 9: Umístění elektrod EKG na těle probanda 

Pomocí pulzního oxymetru OEM modulu ChipOx od firmy EnviteC, umístěného 

na prostředníčku pravé ruky, byla kontinuálně měřena tepová frekvence, pulzní křivka 

a saturace krve kyslíkem na periferii. Zároveň byl přístroj schopný poskytovat informace 

o kvalitě měřeného signálu a zesílení. Na obrázku 10 je patrné zapojení pulzního oxymetru 

na leţícím probandovi. 

 

Obrázek 10: Pulzní oxymetr připojený na prst probanda 
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Oba komerční moduly, jak pro měření EKG, tak pulzu, splňují poţadavky na lékařské 

diagnostické přístroje. Moduly byly doplněny obvody pro napájení z baterií nebo ze zdroje 

stabilizovaného napětí a modulem pro bezdrátový přenos měřených signálŧ – technologie 

Bluetooth verze 2.1. Volba přístroje s bezdrátovým přenosem dat byla zvolena s ohledem 

na bezpečnost probanda při experimentu. Naměřená data byla přenášena na osobní počítač, 

kde byla vizualizována a ukládána.  

Krevní tlak nebylo moţno s ohledem na techniku měřit prŧběţně, proto bylo vyuţito alespoň 

intervalového měření hodinkovým tonometrem. Měření probíhalo hodinu před experimentem, 

přibliţně dvě minuty před zahájení experimentu, bezprostředně po jeho skončení (cca 

2 minuty po elektrickém výboji) a pŧl hodiny po jeho skončení. 

Jako poslední technická pomŧcka byla vyuţita kamera pro záznam prŧběhu experimentu. 

Při analýze tak díky záznamu mohlo dojít k synchronizaci naměřených hodnot v čase.  

Probandem byl muţ ve věku 25 let, váhy 75 kg a výšky 179 cm. Den před plánovaným 

testováním se podrobil lékařskému vyšetření, včetně EKG, které prokázalo dobrý zdravotní 

stav a pravidelnou funkci srdce (5). Stejnému vyšetření se podrobil i druhý den 

po absolvování experimentu, se stejnými výsledky (5).  

Průběh experimentu 

V přípravné fázi byly na tělo probanda umístěny 4 standardní snímací nalepovací elektrody 

pro měření EKG v místech definovaných standardem dle Einthovena. Umístění elektrod 

do oblasti klíčních kostí a spodní oblasti hrudníku bylo voleno s ohledem na očekávanou 

svalovou křeč a následný kontrolovaný pád na podloţku. Dále byl probandovi umístěn 

na prostředníček pravé ruky senzor pulzního oxymetru. Byl připevněn lékařskou náplastí, aby 

nedocházelo k jeho neţádoucímu pohybu, který by mohl mít negativní vliv na prŧběh měření. 

Proband byl svlečený do pŧl těla, aby zásah distančním elektrickým paralyzérem nebyl 

prováděn přes oděv a byla tak patrná činnost zádového svalstva, na které bylo mířeno.  

Nejprve bylo provedeno pokusné měření, které mělo za cíl nácvik péče o probanda v prŧběhu 

výboje. Bylo nezbytné, aby probanda podpíraly dvě osoby v podpaţí a při jeho paralýze ho 

tyto pomocné osoby pomohly bezpečně uloţit na připravenou podloţku. Tím se mělo zabránit 

sekundárnímu poranění zpŧsobenému pádem a pohybu měřicích zařízení umístěných 

na přední části těla. Dále nácvik slouţil k seznámení všech zúčastněných s povely policisty, 

který TASER X26 obsluhoval.  



25 

 

Po tomto nácviku byl ještě probandovi změřen krevní tlak a následoval samotný experiment. 

Na obrázku 11 je proband očekávající výstřel z distančního elektrického paralyzéru.   

 

Obrázek 11: Proband očekávající zásah TASEREM X26 

Proband byl vyzván technikem k vytvoření svalového artefaktu v záznamu EKG pokynem 

pro zatnutí svalŧ v ramenou. Tím byl záznam biologických signálŧ synchronizován 

s videozáznamem a při následné analýze tak bylo jednoznačně patrné, ve které době byl 

experiment zahájen. Policista upozornil na výstřel z distančního elektrického paralyzéru 

povelem „taser taser taser“ a následoval zásah sondami probanda v oblasti zad. Horní sonda 

se zabodla do svalu pravé lopatky asi 10 cm od obratle Th3 a spodní elektroda zasáhla oblast 

bederní páteře, ve vzdálenosti asi 2 cm vpravo od obratle L3. Následovala silná křeč 

zádového svalstva, výkřik probanda a jeho opatrné poloţení na podloţku. Obrázek 12 

zachycuje probanda v křeči. 
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Obrázek 12: Proband zasažený výbojem TASERU X26 

Po skončení pětivteřinového výboje došlo k okamţitému odeznění svalové křeče 

a rekonvalescenci probanda. Byl instruován, aby setrval vleţe na podloţce, aby mu mohl být 

okamţitě změřen krevní tlak a následně vyjmuty sondy paralyzéru. Na obrázku 13 je patrné 

místo zásahu sondami TASERU X26 relaxujícího probanda. 

 

Obrázek 13: Místa zasažení probanda sondami TASERU X26 
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Vyhodnocení naměřených veličin 

Na základě provedeného měření bylo zaznamenáno pět grafŧ biologických signálŧ: EKG II. 

a III. Einthovenova svodu, pulzní křivka, hodnoty pulzu derivovaného z EKG a pulzní křivky 

a nasycení krve kyslíkem. Vyhodnocovány byly tři etapy experimentu. Časový úsek trvající 

skoro 45 sekund před samotným výstřelem z distančního elektrického paralyzéru, období 

pětisekundového výboje a třetí etapa následujících 60 sekund po skončení výboje. Odchylky 

biologických signálŧ vyskytující se v grafech byly vyhodnoceny zkušeným technikem 

Ing. Martinem Černým Ph.D. z katedry kybernetiky a biomedicínského inţenýrství Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který zařízení po dobu experimentu obsluhoval.  

a) Záznam biologických signálů před zásahem distančním elektrickým paralyzérem 

První etapa odpovídá časovému intervalu mezi 220. a 262,5. sekundou. Jedná se o časový 

úsek trvající přibliţně 42 sekund aţ do okamţiku zahájení elektrického výboje. Po tuto dobu 

jiţ figurant stál připravený k zásahu a probíhaly poslední instrukce před samotným výstřelem. 

Na obrázku 14 je zkoumaná oblast grafŧ: 

- II. svodu EKG 

- III. svodu EKG 

- pulzu vypočteného z EKG a pulzní křivky 

- okamţité hodnoty nasycení krve kyslíkem 
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Obrázek 14: Záznam biologických signálů cca 45 s před zásahem probanda 

Záznamy EKG signálŧ z obou svodŧ (první dva grafy na obrázku 14) odpovídají 

standardnímu EKG signálu zdravého jedince. Odchylky od běţného prŧběhu, znatelné 

v intervalu 222,5. – 230. sekundy a v intervalu 241. – 243. sekundy, jsou pohybovými 

artefakty, zpŧsobenými pohybem končetin probanda (4). První pohybový artefakt je 

dŧsledkem pokynu k zatnutí ramenních svalŧ pro synchronizaci měřicí techniky 

s videozáznamem. K druhému pohybovému artefaktu dochází vlivem zvýšené nervozity 

a mimovolní drobné pohybové reakce probanda, kterou vyvolalo varování policisty 

před výstřelem z distančního elektrického paralyzéru.  

Tepová frekvence, vykreslená na třetím grafu obrázku 14, v 220. – 240. sekundě záznamu 

roste, a to z 88 bpm na 108 bpm. I zde je znatelný pohybový artefakt (zatnutí ramenních 

svalŧ) probanda v 224,5. – 227. sekundě, čímţ jsou zkresleny vypočítané hodnoty pulzu 

z EKG signálu (4). Při druhém pohybovém artefaktu na senzoru pulzní oxymetrie (mimovolní 

pohyb prstŧ probanda) dochází k výpadku hodnot pulzu na obou křivkách (4). Od upozornění 

na blíţící se výstřel pulz nadále roste, a to aţ na hodnotu 143 bpm, která je znázorněna oběma 

přístroji těsně před výbojem do těla probanda. 
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Na 4. grafu obrázku 14 lze vyčíst naměřené hodnoty nasycení krve kyslíkem, pohybující se 

v rozmezí 95 – 100 %, coţ odpovídá běţným hodnotám této veličiny. (4) 

b) Období zásahu distančním elektrickým paralyzérem 

K zásahu distančním elektrickým paralyzérem došlo v 262,5. sekundě záznamu. Od tohoto 

okamţiku po dobu pěti sekund protékal tělem probanda elektrický proud a na obrázku 15 je 

znázorněn záznam měřicími přístroji těchto biologických signálŧ:  

- II. svod EKG 

- III. svod EKG 

- pulzní křivka 

 

Obrázek 15: Záznam biologických signálů při zásahu TASEREM X26 
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Zásah TASEREM X26 je patrný z obou svodŧ EKG se záznamem na prvních dvou grafech 

obrázku 15. V 262,5. sekundě bylo tělo probanda zasaţeno prvním impulzem distančního 

elektrického paralyzéru. Ten zpŧsobil rychlou saturaci vstupního zesilovače EKG přístroje 

(4). V záznamu se tato změna projevuje jako strmý impulz do maximální hodnoty (4 mV) 

měřitelné pouţitým EKG přístrojem ECG 100. Aţ do 263,1. sekundy probíhá saturace 

vstupních zesilovačŧ EKG přístroje – to znamená, ţe se zesilovač otevřel naplno a dále jiţ 

nereagoval na napěťové změny na výstupu. Následující interval 263,1. – 267,5. sekundy 

záznamu reprezentuje projevy výbojŧ TASERU X26 v lidském organizmu. Zaznamenané 

hodnoty však neodpovídají reálným hodnotám napětí výboje distančního elektrického 

paralyzéru a nemohou být ani povaţovány za validní záznam elektrické aktivity svalŧ (EMG) 

(4). Jediná vypovídající hodnota tohoto úseku záznamu je počet výbojŧ za sekundu, který je 

prŧměrně roven šestnácti. Konec elektrických impulzŧ v 267,5. sekundě záznamu 

se projevuje poklesem měřeného napětí pod měřicí rozsah EKG přístroje. Elektrická aktivita 

srdce je opětovně stabilizovaná a zároveň měřitelná II. svodem EKG od 268,3. sekundy a III. 

svodem od 270. sekundy záznamu. Od tohoto okamţiku je moţné hodnoty opět analyzovat. 

Záznam pulzní křivky (3. graf na obrázku 15) je ovlivněn pohybovými artefakty zpŧsobenými 

pohyby končetin. Jsou na ní však znatelné alespoň vrcholy odpovídající pulzní vlně v měřené 

končetině. Reálné hodnoty pulzu v době elektrického výboje jsou analyzovatelné pouze 

z hodnot naměřených přístrojem pro měření pulzní oxymetrie. Tento přístroj není nijak 

ovlivňován elektrickými impulzy, které procházejí tělem probanda. V okamţiku prvního 

výboje elektrického distančního paralyzéru byla tepová frekvence probanda 138 bpm 

a po dobu trvání série elektrických impulzŧ se nijak výrazně neměnila. (4) 

Hodnoty nasycení krve kyslíkem se v této etapě měření pohybují v rozmezí 98 – 100 %. 

c) Období po zásahu distančním elektrickým paralyzérem 

Po skončení výboje distančním elektrickým paralyzérem nastává rekonvalescenční období 

probanda a měření pokračuje přibliţně jednu minutu do uklidnění srdeční aktivity a navrácení 

biologických signálŧ do klidových hodnot. 

 Pro čitelnost grafŧ je následující minutová etapa rozdělená do dvou částí, zachycených 

na obrázcích 16 a 17. Uvedeny jsou opět záznamy těchto signálŧ: 

- II. svodu EKG 
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- III. svodu EKG 

- pulzu vypočteného z EKG a pulzní křivky 

- okamţité hodnoty nasycení krve kyslíkem 

 

Obrázek 16: Biologické signály naměřené po skončení výboje TASERU X26 – první část 

 

Obrázek 17: Biologické signály naměřené po skončení výboje TASERU X26 – druhá část 
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V období po zásahu distančním elektrickým paralyzérem lze vyhodnocovat záznamy EKG aţ 

po 270. sekundě, coţ je zpŧsobeno ovlivněním přístroje ECG 100 ději probíhajícími 

při elektrickém výboji. V záznamu této 3. etapy měření jsou znatelné na grafu EKG (1. a 2. 

graf na obrázcích 16 a 17) pouze výskyty pohybových artefaktŧ v 276., 280., 296., 304., 305., 

309. a 316. sekundě záznamu.  

Validní hodnoty pulzu jsou měřeny po celou dobu pouze přístrojem pro měření pulzní 

oxymetrie (červená křivka 3. grafu na obrázcích 16 a 17). Od 281. sekundy záznamu lze 

povaţovat za validní i hodnoty pulzu generované přístrojem pro měření EKG (modrá křivka 

3. grafu na obrázcích 16 a 17). Obě hodnoty jsou shodné, s maximální odchylkou 10 bpm. 

V této etapě měření dochází i k maximu tepové frekvence celého měření, a to v 273. sekundě 

záznamu, coţ odpovídá 5,5 sekundám po posledním výboji TASERU X26. V tento okamţik 

pulz dosahuje hodnoty 147 bpm. Návrat tepové frekvence na hodnoty odpovídající hodnotám 

před zásahem probanda je patrný v 281. sekundě záznamu, tedy 13,5 sekund po skončení 

posledního elektrického impulzu. Nadále tepová frekvence postupně klesá aţ na hodnotu 

66 bpm před ukončením měření v 330. sekundě záznamu.  

Hodnoty nasycení krve kyslíkem se pohybují stále ve fyziologických hodnotách mezi 94 % 

a 100 %. Zajímavý je pokles nasycení krve kyslíkem od 292. do 300. sekundy, ve které 

dosahuje svého minima – 94 %. Poté opět pozvolně narŧstá do maximální hodnoty 

v 325. sekundě záznamu. 

Hodnoty krevního tlaku, které byly měřeny ve čtyřech okamţicích celého experimentu, jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Hodnoty krevního tlaku naměřené probandovi v průběhu experimentu 

čas 
60 min 

před výbojem 

2 min 

před výbojem 

2 min   

po výboji 

30 min 

po výboji 

krevní tlak 

[mmHg] 
130/90 135/100 145/85 130/100 

Subjektivní vnímání zásahu distančním elektrickým paralyzérem 

Druhým cílem tohoto experimentu bylo zaznamenat probandovo subjektivní vnímáni zásahu 

distančním elektrickým paralyzérem. Jeho výpověď měla především objasnit míru 
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zneschopnění, vliv na uvaţování a pocity proţité během elektrického výboje. Dále bylo 

zjišťováno, zda a jakým zpŧsobem byl proband ovlivněn bezprostředně po skončení výboje. 

Proband při následném dotazování uvedl: „Před zahájením experimentu jsem cítil obrovskou 

nervozitu, která neustále gradovala aţ do okamţiku, kdy policista slovně upozornil na výstřel. 

Vpich sond jsem snad ani nepocítil, aţ samotný výboj. Vnímal jsem ho jako křeč a silnou 

pulzující bolest, kterou jsem dříve nikdy nezaţil. Bolest prostupovala celým tělem a zároveň 

mě zaplavilo velice silné teplo. Myslím, ţe moje schopnost přemýšlet byla postiţena do té 

míry, ţe vlivem silného tepání v hlavě jsem se dokázal soustředit pouze na myšlenku, ať uţ ta 

bolest skončí. Nebyl jsem schopný koordinovat své pohyby a pohled jsem při kontrolovaném 

pádu upíral do podloţky.  

Po skončení výboje veškerá bolest okamţitě ustala. Dostavila se obrovská úleva, a to jak 

fyzická, tak především psychická. Myslím, ţe kdybych nebyl poučen, abych zŧstal nehnutě 

leţet kvŧli dalšímu měření tlaku a vyjmutí sond, byl bych okamţitě schopný vstát a normálně 

fungovat. Moţná by se mi zatočila hlava, protoţe jsem zaţíval lehký psychický šok 

z neznámého proţitého pocitu.“ 

Dále byl proband dotázán, jak vnímal vyjímání sond. Elektrody vnikly do podkoţí a dalších 

tkání v celé své délce 1 cm. Vytahování horní sondy uchycené ve svalu pravé lopatky bylo 

úspěšně provedeno aţ na třetí pokus, sonda policistovi v ochranných rukavicích prokluzovala 

a zpětný háček ve velkém svalu sondu dobře drţel. Naopak vyjmutí spodní sondy zabodnuté 

cca 2 cm od bederní páteře se povedlo okamţitě při prvním pokusu. Proband vyjímání sond 

popsal slovy: „Při vytahování sond jsem skoro nic necítil. Moje zádové svalstvo relaxovalo 

po proţité křeči. Vyjmutí horní sondy jsem téměř ani nezaznamenat, lehké štípnutí jsem cítil 

aţ v bederní oblasti při vytahování spodní sondy.“ 

Na obrázku 18 je patrné jediné zranění, které proband experimentem utrpěl, a to drobné 

poranění kŧţe po vyjmutí elektrod. 
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Obrázek 18: Poranění kůže probanda způsobené sondou TASERU X26 

Závěr z provedeného měření 

Na základě popsaných grafŧ lze vyvodit, ţe během experimentu nedošlo k narušení 

biologických funkcí. Veškeré odchylky vyskytující se v záznamech měřených signálŧ jsou 

zpŧsobeny pouze pohybem probanda. V dŧsledku toho, ţe byl s prŧběhem experimentu 

předem obeznámen a několik dní jej očekával, zaţíval velkou nervozitu a ta měla značný vliv 

na naměřené hodnoty pulzu a krevního tlaku.  

Výpadek záznamu elektrické aktivity srdce nelze v ţádném případě povaţovat za zástavu 

srdeční činnosti. Jedná se pouze o neschopnost zvoleného přístroje ECG 100 měřit 

při standardizovaném umístění elektrod přístroje na těle probanda z dŧvodu výskytu hodnot 

napětí mimo měřitelný rozsah EKG přístroje. Srdeční aktivita po celou dobu výboje byla 

fyziologická, coţ dokládají záznamy z pulzu měřeného přístrojem ChipOx na prstě probanda, 

pulzní křivky a hodnot nasycení krve kyslíkem. (4) 

Dle vyjádření MUDr. Františka Jurka z katedry kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava by jedinou hrozbou mohlo být zasaţení 

hlavových nervŧ. Konkrétně X. bloudivý nerv (nervus vagus) inervuje krční, břišní a hrudní 

dutiny. Ačkoliv taktika zásahu s distančním elektrickým paralyzérem jiţ podle nejnovějších 

nařízení nedoporučuje mířit pachateli na hrudník, zasaţení trupu a případně i bloudivého 

nervu nelze vyloučit. Podráţdění jeho vláken mŧţe zpŧsobit poruchu dýchání, zpomalit 

tepovou frekvenci a v extrémním případě tak i porušit ţivotní funkce. (11), (14) 
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7.2 OVĚŘENÍ ELEKTROTECHNICKÝCH CHARAKTERISTIK 

DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO PARALYZÉRU 

V první části experimentu byly ověřovány základní elektrotechnické charakteristiky 

distančního elektrického paralyzéru deklarované výrobcem. Ten uvádí, ţe elektrický impulz 

prostředku dosahuje: 

- maximální napětí:   50 kV 

- maximální napětí v těle:  1,2 kV 

- maximální proud:   2,1 mA 

- počet impulzŧ za vteřinu:  19 impulzŧ v prvních dvou vteřinách 

15 impulzŧ ve třetí aţ páté vteřině. 

Dále byla na ţádost zásahové jednotky krajského ředitelství Policie České republiky 

Moravskoslezského kraje testována maximální vzduchová vrstva mezi sondou přístroje 

a tělem osoby, při které je ještě distanční elektrický paralyzér schopen souvislého výboje. 

Policisté se často při pouţití TASERU X26 setkávají s tím, ţe kdyţ se sondy uchytí v oděvu 

osoby, je impulz přerušovaný a někdy dokonce ke zneschopnění osoby vŧbec nedojde. 

K tomuto problému došlo i v případech popsaných v kazuistice, kdy se jedna sonda zachytila 

v oděvu Poláka Dziekańskeho a stejně tak v případě hluchoněmého agresora z Třebomi. 

Cíle měření 

Měření, které probíhalo opět ve spolupráci se zásahovou jednotkou a s katedrou kybernetiky 

a biomedicínského inţenýrství, mělo především za cíl změřit a popsat elektrický impulz 

distančního elektrického paralyzéru.  

Dále bylo cílem ověřit v reálných podmínkách maximální moţnou vzdálenost vystřelené 

sondy prostředku od těla tak, aby byla zachována jeho funkčnost. Třetím cílem měření bylo 

prozkoumat vliv rŧzných tkanin, tvořících oděv zasaţené osoby, na účinek distančního 

elektrického paralyzéru  

Použité přístroje a principy měření 

Jako distanční elektrický paralyzér byl opět pouţit policejní TASER X26. Pro vykreslení 

časového prŧběhu měřeného napěťového signálu byl pouţit digitální osciloskop, sada 
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rezistorŧ vytvářejících potřebný odpor a transil jako přepěťová ochrana, povolující maximální 

napětí 28 V, který slouţil k ochraně osciloskopu. Schéma zapojení je na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Schéma zapojení při měření elektrotechnických vlastností TASERU X26 (Ing. Vladimír 

Kašík, Ph.D.) 

Série odporŧ byla sestavena z měřicího odporu R1 = 33 Ω, z deseti rezistorŧ o odporu 1 kΩ 

(R2) a z deseti rezistorŧ o odporu10 kΩ (R3). Jejich výsledná velikost měla reprezentovat 

odpor, nebo správně impedanci, které mŧţe dosahovat lidské tělo. To je ovšem velice 

proměnlivá veličina, lišící se na povrchu a uvnitř lidského těla a závisející na mnoha 

faktorech.  

V oblasti povrchové impedance je známo, ţe existují tři typy lidí a pro kaţdý typ je 

charakteristické určité rozpětí povrchové impedance. Grafické znázornění je na obrázku 20. 

Vysokoimpedanční jedinci dosahují hodnot od 8,5 kΩ do 2,5 kΩ, středněimpedanční osoby 

od 4 kΩ do 1,5 kΩ a nízkoimpedanční jedinci od 2 kΩ do 1 kΩ. Impedance těla klesá 

s rostoucím dotykovým napětím, které vzniká na lidském těle jako dŧsledek současného 

dotyku dvou předmětŧ.   
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Obrázek 20: Impedance lidského těla v závislosti na dotykovém napětí (15) 

Okamţitá povrchová impedance je navíc závislá na mnoha faktorech, jako je například zevní 

prostředí, pohlaví osoby (muţi mají zpravidla vyšší impedanci neţ ţeny), konkrétní místo 

na těle, psychický stav (s narŧstajícím stresem impedance klesá), a při měření hraje roli také 

přítlak měřicího zařízení, plocha a materiál kontaktu či imerze (mezivrstva). (15) 

Z grafu ale vyplývá, ţe při vysokém napětí dosahujícím řádově desítek kilovoltŧ je impedance 

povrchu lidského těla zanedbatelná. Nehraje zde roli ţádný ze zmíněných faktorŧ a k prŧrazu 

koţní vrstvy elektrickým proudem dochází jiţ při napětí 200 V. 

Na rozdíl od impedance povrchové, je ta vnitřní daleko sloţitější. Jinou impedanci naměříme 

například u svalŧ a jinou u orgánŧ a celý systém pak vypadá jako sériově-paralelní řazení 

kapacit. Celková hodnota vnitřní impedance lidského těla dosahuje však spíše nízkých 

hodnot. (11) 
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Při měření prováděném na distančním elektrickém paralyzéru byl technikem připraven moţná 

zbytečně vysoký odpor 110 kΩ. Měření ale probíhalo i při změně odporu na 10 kΩ, 

přiloţením sondy TASERU X26 na určité místo řetězce rezistorŧ. Ve schématu zapojení 

na obrázku 19 jsou tato místa označena jako A a B.  

Průběh měření 

Měření bylo prováděno jak v kontaktním reţimu, kdy je hlavice sejmutá a distanční elektrický 

paralyzér se pouţívá jako paralyzér klasický, tak v reţimu normálním, pomocí vystřelovacích 

sond. Pro snadnější manipulaci a přípravu potřebných podmínek byly sondy napřed z hlavice 

vystřeleny.  

V první části měření byl analyzován první impulz v řadě, na kterém byly popsány základní 

charakteristiky. V praxi se ale do těla nikdy první impulz nedostane, ten je potřeba 

na vystřelení sond a k dalším několika impulzŧm dojde během letu sond na cíl. Proto bylo 

následně pracováno se sérií impulzŧ a zaznamenány a vyhodnocovány byly prŧměrné 

hodnoty x-tých impulzŧ. 

Maximální vzdálenost sondy od cíle při zachování účinku paralyzéru byla měřena oddálením 

jedné sondy od měřicího obvodu, přičemţ druhá sonda byla k obvodu přiloţena. Testovány 

byly vzdálenosti od 0,5 cm do 2 cm, ve schématu označené jako vzdálenost d. Test byl pouze 

orientační a nijak zvlášť podrobný, jelikoţ výsledky získané touto měřicí technikou nelze 

stoprocentně aplikovat na reálné situace. Při měření směřoval hrot sondy proti hrotu měřicího 

zařízení. V praxi ale hrot sondy směřuje proti ploše (lidskému tělu) a elektrický impulz tudíţ 

přechází méně ochotně. Je tedy moţné, ţe v praxi by nemusela nejvyšší naměřená fungující 

vzdálenost elektrický proud propustit. 

Pokus byl realizován měřením úbytku napětí na odporu R1 při procházejícím proudu. Hodnota 

odporu byla při měření daná, hodnota napětí byla odečtena ze záznamu stínítka osciloskopu 

a hodnota proudu byla dopočítána podle Ohmova zákona (1).  

𝐼 =
𝑈2

𝑅1

 

(1) 

kde I = proud; U2 = napětí na osciloskopu; R1 = měřicí odpor. 
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V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky měření. Pokud ochrana osciloskopu omezila napětí 

na hraniční hodnotě 28 V, bylo moţné proud odhadnout pomocí aproximace. V tabulce jsou 

proto uvedeny uţ jeho aproximované hodnoty. 

Tabulka 4: Zjištěné elektrotechnické hodnoty elektrického pulzu TASERU X26 

PODMÍNKY MĚŘENÍ R [kΩ] U2 [V] I [A] t [µs] 

bez hlavice 

1. impulz 
110 14,8 0,5 2,8 

-„- 10 > 28 2 3,4 

s vystřelenými sondami 

1. impulz 
110 10 0,3 2 

-„- 10 > 28 2 3,8 

distanc 0,5 cm 

1. impulz 
10 >28 2 3,8 

distanc 0,5 cm 

x-tý impulz 
10 18 0,55 140 

distanc 1 cm 

x-tý impulz 
10 >28 1 100 

distanc 1,5 cm 

x-tý impulz 
přerušovaný výboj 

distanc 2 cm 

x-tý impulz 
nedojde k výboji 

Vyhodnocení naměřených veličin 

Na základě tohoto měření lze výboj distančního elektrického paralyzéru definovat jako 

jednorázový pulzní signál. Při zkoumání prvního impulzu bylo zjištěno, ţe je velice silný, 

dosahující ve svých maximech proudu vysokého aţ několik jednotek ampéru. Proud však 

těchto hodnot dosahuje po velice krátkou dobu, řádově mikrosekund, je moţno se proto 

domnívat, ţe není pro člověka nebezpečný. Prŧběh tohoto impulzu je vykreslen osciloskopem 

na obrázku 21. 
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Obrázek 21: Elektrický impulz TASERU X26 vykreslený osciloskopem při měření jeho průběhu 

Bylo zjištěno, ţe za jednu sekundu je distanční elektrický paralyzér schopný vygenerovat 

v prŧměru 16 impulzŧ. Liší se svou silou, napětí v jednotlivých impulzech dosahuje 

na měřicím odporu R1 hodnot od 13 V  aţ po hodnotu 28 V omezenou transilem.  

Aproximací z grafu lze však za maximální hodnoty napětí povaţovat aţ 50 V a za nejvyšší 

okamţitou hodnotu proudu cca 2 A. Jedná se o hodnoty zjištěné při měření několika sérií 

impulzŧ.  

Maximální napětí, které bylo při experimentu naměřeno, lze vypočíst pomocí vzorce (2). 

𝑈1 = 𝑈2 ∗
𝑅1+𝑅2

𝑅1
      (2) 

kde U1 = napětí; U2 = napětí na osciloskopu; R1 = měřicí odpor; R2 = odpor zátěţe. 

Po dosazení reálných hodnot získáváme opravdu vysoké napětí, dosahující aţ 50 kV, o kterém 

hovoří dostupné zdroje.  

𝑈1 = 14,8 ∗
33 + 110 000

33
 

𝑈1 = 49 348,13 𝑉 

 



41 

 

Hodnotu celkového napětí, kterému je zasaţený objekt vystaven, je dále moţno dopočítat opět 

z Ohmova zákona podle vzorce (3). 

𝑈 = 𝑅 ∗ 𝐼      (3) 

kde U = napětí procházející tělem; R = impedance těla; I = proud distančního elektrického 

paralyzéru. 

Po dosazení nejvyššího naměřeného proudu a impedance vysokoimpedanční osoby dosahující 

při vysokém napětí hodnot blíţících se ke 2000 Ω, získáváme napětí, dosahující maximálně 

4 kV. 

𝑈 = 2000 ∗ 2 

𝑈1 = 4000 𝑉 

Testování velikosti vzduchové vrstvy, která je schopna přenést elektrický impulz na cíl, bylo 

zjištěno, ţe vzdálenost, na kterou ještě tento distanční elektrický paralyzér spolehlivě funguje, 

je 1 cm. Při větší vzdálenosti jiţ účinek není stoprocentní. Na obrázku 22 je pro ilustraci 

znázorněna série impulzŧ při oddálení sondy o 1,5 cm.  

 

Obrázek 22: Elektrický impulz TASERU X26 vykreslený osciloskopem při měření vlivu vzduchové vrstvy 1,5 cm 
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Vliv na funkci distančního elektrického paralyzéru má mimo jiné i míra vzájemného kontaktu 

přívodních vodičŧ. Dotýkají-li se sebe, coţ se nedá při pouţití vyloučit, vzniká parazitní 

indukčnost a dochází tak ke změně magnetického toku elektrického napětí. Výboj v dŧsledku 

toho slábne a nemusí být schopen překonat takový odpor prostředí, jako v laboratorních 

podmínkách. 

V druhé části měření byl testován vliv textilií na prŧběh elektrického impulzu. V testu byly 

pouţity následující materiály: 

- bavlna  

- kŧţe (vepřová štípenka) 

- riflovina 

- polyester 

- polyamid 

- polyetylen/polypropylen simulující netkanou plastovou vrstvu, v praxi např. pláštěnka 

Měření ukázalo, ţe pokud mezi sondami distančního elektrického paralyzéru a tělem osoby 

bude vrstva tkaniny (nebo netkaného PE/PP materiálu) či jejich kombinace do vrstvy 

maximálně 1 cm, impulz bude stále neměnný a účinek prostředku spolehlivý. Je to zpŧsobeno 

vysokoenergetickým charakterem výboje. Graf měření přes tkaninu je shodný s grafem 

měření kontaktně. Pro ilustraci je na obrázku 23 znázorněn graf série elektrických impulzŧ 

při měření přes milimetrovou vrstvu bavlny. 
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Obrázek 23: Elektrický impulz TASERU X26 vykreslený osciloskopem při měření přes vrstvu bavlny 

Na závěr měření byl proveden pokus s mokrou tkaninou. Bylo prokázáno, ţe pokud by 

v praxi osoba měla na sobě mokré oblečení, které by sondami paralyzéru nebylo prostřeleno, 

elektrický proud by sklouzl po této vrstvě a elektrický obvod by se uzavřel přes samotnou 

tkaninu. Nelze přesně určit, do jaké míry by impulzy vnímala zasaţená osoba, pravděpodobně 

by však na ni distanční elektrický paralyzér neměl potřebný paralyzující efekt. Schéma 

elektrického obvodu při uchycení sond na mokrém oděvu je na obrázku 24. Rezistor R4 

nahrazuje mokrou tkaninu, jejíţ odpor je menší neţ odpor lidského těla (na schématu R1 a R2) 

a tudíţ přes ni protéká větší proud. Jeho velikost bude závislá na tloušťce mokré vrstvy, jejím 

nasáknutí, vzdálenosti elektrod od sebe a dalších faktorech.  
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Obrázek 24: Schéma elektrického obvodu při uchycení sond na mokré tkanině (Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.) 

Závěr z provedeného měření 

Na závěr tohoto měření je zařazena tabulka 5, ve které je uvedeno srovnání výrobcem 

uvedených a naměřených hodnot jednotlivých charakteristik distančního elektrického 

paralyzéru. 

Tabulka 5: Porovnání elektrotechnických hodnot udávaných výrobcem a naměřených při experimentu 

 uvedená hodnota naměřená hodnota 

maximální napětí 50 kV 50 kV 

maximální napětí v těle 1,2 kV 4 kV 

maximální proud 2,1 mA 2 A 

počet impulzŧ za vteřinu prŧměrně 16 impulzŧ prŧměrně 16 impulzŧ 

Maximální moţná vzdálenost 

sondy od těla 
2,5 cm 1 cm 

Jelikoţ reálné prostředí, v kterém dochází k výboji elektrického distančního paralyzéru, je 

velice proměnlivé a mŧţe se od nasimulovaných podmínek experimentu lišit, je třeba 

výsledky provedených měření povaţovat pouze za orientační. S jistotou je moţné tvrdit, ţe 
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přístroj TASER X26 opravdu generuje vysoké napětí blíţící se 50 kV a v některých pulzech 

jednorázového pulzního signálu protéká proud řádově aţ jednotek ampéru.  

Pro potřeby Policie České republiky a případně dalších ozbrojených sborŧ, které budou 

prostředkem vybaveny, je dŧleţité zjištění, ţe distanční elektrický paralyzér nefunguje 

spolehlivě při zásahu osoby, která má na sobě volné nebo tlusté oblečení, zabraňující 

přiblíţení sondy zbraně k tělu. Ačkoliv materiál oděvu nehraje roli na prŧraz výboje, 

vzdálenost od těla je hlavním faktorem pro účinný výboj. Uţ vzdálenost větší neţ jeden 

centimetr mŧţe zpŧsobit nefunkčnost zbraně. Je třeba si uvědomit, ţe v klimatických 

podmínkách České republiky tvoří náš oděv po většinu roku několik vrstev, které znesnadňují 

pouţití distančního elektrického paralyzéru. Proto je při zásahu vhodné mířit na ty části těla, 

které jsou méně chráněné oděvem, např. dolní končetiny.  
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8 NÁVRH NA VYUŽITÍ DISTANČNÍHO ELEKTRICKÉHO 

PARALYZÉRU V BEZPEČNOSTNÍ PRAXI 

V této části je provedena analýza vyuţitelnosti distančního elektrického paralyzéru 

u jednotlivých bezpečnostních sluţeb a po zhodnocení příznivých a nepříznivých faktorŧ je 

v následujících podkapitolách představen ucelený návrh na zařazení tohoto prostředku 

do výzbroje vybraných ozbrojených sborŧ.  

Z bezpečnostních sluţeb pŧsobících na území našeho státu bylo uvaţováno o vyzbrojení 

Police České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské sluţby České republiky, 

Armády České republiky, obecní policie a soukromých bezpečnostních sluţeb. Nakonec však 

bylo toto spektrum zredukováno pouze na Policii České republiky a Vězeňskou sluţbu České 

republiky.  

Celní správa Česká republiky je upravena zákonem o Celní správě České republiky (22) a ten 

její příslušníky opravňuje pouţít donucovací prostředky, mezi něţ mimo jiné spadá pod § 44 

písm. b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek. 

Zařazení distančního elektrického paralyzéru do jejich výzbroje by tedy nebylo v rozporu 

s právní úpravou, avšak vzhledem k činnosti tohoto bezpečnostního sboru, spočívající 

především v celním dohledu nad zboţím v rámci jednotného celního území Evropské unie, 

nebylo dále uvaţováno o návrhu vyzbrojení celníkŧ distančním elektrickým paralyzérem. 

Ani vybavení Armády České republiky tímto donucovacím prostředkem není předmětem 

návrhu této práce. Tato ozbrojená síla je nejprestiţnější bezpečnostní sluţbou státu, která má 

za cíl co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky. Pokud je 

povolána Armáda České republiky, nejedná se jiţ o situaci, ve které je prioritou ochrana 

ţivota a zdraví všech zúčastněných, včetně nepřítele. Vzhledem k váţnosti úkolŧ plněných 

Armádou České republiky, jako je například obrana státu, participace na kolektivní ochraně 

dle Washingtonské úmluvy nebo obranné, operační a civilní nouzové plánování, je nezbytné 

vyuţívat ty nejúčinnější zbraně a distanční elektrický paralyzér se ve srovnání 

s profesionálními armádními zbraněmi mŧţe jevit jako dětská hračka. 

Obecní policie, jakoţto orgán obce zabezpečující místní záleţitosti veřejného pořádku v rámci 

své pŧsobnosti, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku oproti Policii České 

republiky pouze v omezeném rozsahu. A přestoţe i této bezpečnostní sluţbě zákon (25) 
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povoluje pouţít podle § 18 písm. b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně 

zneschopňující prostředek, tedy i distanční elektrický paralyzér, plnění jejich úkolŧ spočívá 

spíše v dohledu nad dodrţováním pravidel občanského souţití, ve stanoveném rozsahu 

k zajišťování plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích a odhalování přestupkŧ. 

Pro výkon takovýchto činností není pouţití distančních elektrických paralyzérŧ nezbytně 

nutné, i kdyţ jistě některé obce by byly ochotny investovat do jejich pořízení a vnímaly by 

vyzbrojení svých stráţníkŧ těmito prostředky jako určitou prestiţ.  

Poslední zmiňovanou institucí jsou soukromé bezpečnostní sluţby, vykonávající plnění sluţeb 

na úseku ochrany a ostrahy oprávněných zájmŧ fyzických a právnických osob. Na rozdíl 

od předchozích sloţek však takto činí na komerčním základě a s cílem zisku. Postavení jejich 

pracovníkŧ je rovnocenné občanŧm České republiky a pouţití zbraně nebo donucovacího 

prostředku je moţné jen v mezích nutné obrany nebo krajní nouze. A distanční elektrický 

paralyzér, jakoţto zbraň kategorie A není civilními osobami moţno vlastnit, drţet ani nosit 

bez udělení výjimky Policií České republiky. I kdyby došlo v budoucnu k vytvoření zákona 

o soukromých bezpečnostních sluţbách, který dosud v českém právním systému chybí, 

a zpřístupnění distančního elektrického paralyzéru i těmto sloţkám, jejich vyzbrojení by 

za současných podmínek mohlo být lehce zneuţitelné. Dokud budou pracovníci soukromých 

bezpečnostních sluţeb přijímáni bez absolvování fyzických a psychologických testŧ, není 

moţné zaručit jejich zodpovědný přístup k pouţití takové zbraně. 

Vzhledem k výše odŧvodněným závěrŧm následují návrhy pro vyzbrojení pouze dvou 

bezpečnostních sborŧ. 

8.1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

V rámci Policie České republiky je navrhnuto úplné pokrytí policejních jednotek tímto 

donucovacím prostředkem s ohledem na jeho vlastnosti a moţnosti zvýšení efektivity zásahŧ. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu agresivních a ozbrojených pachatelŧ, často pod 

vlivem alkoholu nebo návykových látek, je nutné drţet krok i v oblasti výzbroje policistŧ. 

Běţné donucovací prostředky nemají mnohdy dostačující účinek nebo jejich pouţití není 

vlivem okolností moţné a pouţití zbraně ještě nemusí být nezbytné.  

Distanční elektrický paralyzér by proto bylo vhodné zařadit kromě speciálních jednotek 

sluţby pořádkové policie i do výzbroje policistŧ hlídkového výkonu. Hlídky vyslané 
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integrovaným operačním střediskem Policie České republiky linky tísňového volání 158 

i běţně patrolující hlídky se často dostávají do prvního kontaktu s agresivními pachateli. Stále 

častěji bývají policisté slovně, ale i fyzicky napadáni a v případě, ţe je pachatel pod vlivem 

alkoholu nebo omamných látek, je jeho práh bolesti značně zvýšený. Pouţití distančního 

elektrického paralyzéru by v takových případech mohlo nahradit zjevně neúčinné pokusy 

o zákrok kupříkladu úderným prostředkem. 

Vyuţití distančního elektrického paralyzéru, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole zabývající se 

kazuistikou případŧ, nachází přednostní vyuţití v prostorách, jako je nemocnice, škola či jiný 

veřejně přístupný prostor, kde není střelba ze zbraně s ohledem na bezpečnost vyskytujících 

se osob vhodná. Také mŧţe zastoupit zbraň v malých uzavřených prostorách, kde kupříkladu 

hrozí odraţení kulky nebo není ţádoucí zpŧsobení hluku výstřelem. 

Ve Spojených státech amerických, kde je tento prostředek běţným standardem výzbroje 

policisty, je distanční elektrický paralyzér nošen na opasku v obrácené poloze paţbou dopředu 

po levém boku (v případě střelce – praváka). Při zavedení těchto standardŧ do výzbroje řad 

českých policistŧ se tak docílí vhodného uspořádání, kdy policista bude mít moţnost 

okamţitě a rychle se rozmyslet, kterou zbraň tasí. Zda letální střelnou zbraň z pouzdra 

po svém pravém boku nebo neletální elektrickou zbraň sáhnutím k levému boku.  

Odpŧrci distančních elektrických paralyzérŧ, především výbor Organizace spojených národŧ 

proti mučení nebo dobrovolné hnutí Amnesty International, jej označují za mučicí nástroj 

zpŧsobující extrémní bolest. Obávají se, ţe mŧţe docházet k jeho naduţívání a zneuţívání 

(16). Ačkoliv především hnutí Amnesty International je známé svými výbojnými 

prohlášeními, nelze jim upřít jistou oprávněnou obavu. Pokud se distanční elektrický 

paralyzér spíše neţ prostředkem obranným a donucovacím stane prostředkem uvolnění emocí, 

naplňuje jistě význam mučicího nástroje. Příslušníci Policie České republiky jsou vybráni 

pro toto povolání na základě řady prověřovacích testŧ, není však moţné úplně vyloučit, ţe 

mŧţe dojít k situaci, kdy se policista dostane do stavu excitace z úspěšně probíhajícího zásahu 

a v návalu jisté euforie pouţije distanční elektrický paralyzér nadmíru. Nebo si lze představit 

opačnou situaci, kdy se policista nechá unést záchvatem hněvu a například z pomsty uţije 

prostředek ve více opakováních výboje, neţ je nutné. Pro tyto případy, ale i pro komplexní 

moţnost kontroly je vhodné distanční elektrické paralyzéry doplnit o příslušenství TASER 

CAM – kameru umístěnou v paţbě prostředku, automaticky monitorující kaţdé aktivování 
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a pouţití distančního elektrického paralyzéru uţ od doby odjištění pojistky. Díky záznamu je 

pak moţné zpětně vyhodnotit oprávněnost pouţití tohoto prostředku a zamezit jeho 

zneuţívání. I v případě, ţe by byl objektiv kamery zacloněn nějakou překáţkou, stále 

se ukládá alespoň zvukový záznam. 

Dostačující by bylo uţ vyzbrojení kaţdé hlídky pořádkové policie jedním distančním 

elektrickým paralyzérem. Dosáhlo by se tak oproti vybavení všech policistŧ kompromisu 

pro faktor ekonomický a faktor účinnosti. Počet hlídek daného policejního oddělení je 

přizpŧsoben velikosti územní jednotky. V menších městech fungují zpravidla maximálně dvě 

hlídky, u větších celkŧ pak tři aţ šest hlídek.  

Do pořizovacích nákladŧ je nutné započítat kromě samotného distančního elektrického 

paralyzéru (40 000 Kč) i akumulátor DPM (1 200 Kč), kameru (16 000 Kč), datový port 

(5 000 Kč) a pouzdro na opasek (1 200 Kč). Další náklady jsou potom na pořizování hlavic. 

Pro hlídky pořádkové policie jsou postačující pořádkové hlavice s dosahem 6,4 m (900 Kč). 

Není moţné odhadnout jejich roční spotřebu, v menších obcích je předpoklad mnohem méně 

častého vyuţití distančního elektrického paralyzéru neţ třeba v hlavním městě.  

V případě vyzbrojení všech pořádkových policistŧ, jejichţ současný stav je cca 17 000, by 

pořizovací náklady včetně dvou hlavic na osobu, které jsou nutné k absolvování prvotního 

školení nových uţivatelŧ, dosáhly částky 1 108 400 000 Kč. V případě ekonomičtější 

varianty, která byla zmíněna výše, by byly náklady na vyzbrojení kaţdé hlídky všech cca 520 

obvodních oddělení pořádkové policie jedním distančním elektrickým paralyzérem na hlídku 

zhruba desetinásobně niţší, vyčíslené na 98 904 000 Kč. 

Uvedené ceny jsou získány z inventarizačních dokladŧ Policie České republiky. Ceny 

jednotlivých poloţek se rok od roku liší a zřejmě i v závislosti na objemu objednávky a je 

třeba je proto povaţovat pouze za orientační.  

8.2 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody se ročně nachází přibliţně 23 000 osob 

(16). Správa a střeţení věznic a vazebních věznic, vykonávaná vězeňskou stráţí, je upravena 

zákonem o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky (26). Zákon příslušníky 

Vězeňské sluţby České republiky opravňuje k pouţití donucovacích prostředkŧ a pod § 17 

písm. f) vyjmenovává slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující 
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prostředek. Vzhledem k tomu, ţe zákon pouţití distančního elektrického paralyzéru 

umoţňuje, je další částí návrhu jeho zařazení do výzbroje Vězeňské sluţby České republiky. 

Příslušníci tohoto bezpečnostního sboru díky němu získají nový donucovací prostředek, který 

jim pomŧţe získat kontrolu i nad těmi nejagresivnějšími vězni, obzvláště pokud jde o zvlášť 

nebezpečné recidivisty, kteří se do výkonu trestu pravidelně vrací, o vězně doţivotně 

odsouzené, nebo o vězně s určitou poruchou chování. Tito sázejí na skutečnost, ţe nemají co 

ztratit a jejich chování se výrazně vymyká vězeňskému řádu. Jsou zaznamenány případy, kdy 

si vězni vyrobili improvizované zbraně, například z propisovacích per nebo vybroušením 

příborových noţŧ. V několika případech byli dokonce schopni opatřit si skutečné zbraně. 

V případě autoagrese nebo násilného chování takto ozbrojeného vězně vŧči spoluvězni nebo 

dokonce vŧči příslušníkovi vězeňské sluţby je distanční elektrický paralyzér mírnější 

alternativou zásahu vedle pouţití střelné zbraně.  

Prostředí věznic vytváří samostatný svět, ve kterém platí vlastní pravidla. Pro udrţení pořádku 

a bezpečnosti musí příslušníci Vězeňské sluţby často pouţívat násilí. I zde je proto nezbytné 

distanční elektrické paralyzéry vybavit kamerou pro monitorování okolností zásahu. Nesmí 

se stát, ţe by zasahující dozorci tento donucovací prostředek zneuţívali k trestání vězňŧ 

pŧsobením bolesti nebo pro vlastní uspokojení z pohledu na paralyzovaného problémového 

vězně. Monitoring a následné provádění dŧsledné kontroly záznamŧ by mělo toto zneuţívání 

distančního elektrického paralyzéru vyloučit.  

Návrh na vyzbrojení se vztahuje především na oddělení, která přicházejí do přímého styku 

s vězni. A to na oddělení vězeňské stráţe, které má postavení ozbrojeného bezpečnostního 

sboru a plní zejména úkoly střeţení, předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby 

a ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále se vztahuje na oddělení výkonu trestu (oddělení 

výkonu vazby a trestu u vazebních věznic), zajišťující dozorčí sluţbu ve vymezených úsecích 

věznic a činnost specialistŧ.  

Počty pořizovaných distančních elektrických paralyzérŧ se v ekonomičtější variantě návrhu 

odvíjí od počtu stanovišť dozorcŧ a stráţných, coţ závisí na velikosti a typu věznice. Obecně 

lze říct, ţe oddělení vězeňské stráţe mŧţe čítat šest aţ deset stanovišť stráţných, oddělení 

výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu) od čtyř do osmi. Při prŧměrném počtu 

14 stanovišť a 35 zařízení Vězeňské sluţby České republiky je třeba pořídit 490 distančních 

elektrických paralyzérŧ. Pořizovací náklady (TASER X26, DPM, TASER CAM, TASER 
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USB Datový port, pouzdro) pro tento bezpečnostní sbor tak činí 31 066 000 Kč. V případě 

vyzbrojení všech 7000 příslušníkŧ by se náklady zvýšily na cca 456 400 000 Kč (vč. dvou 

kusŧ pořádkových hlavic na osobu pro potřeby jejího zaškolení).  

I zde jsou ceny pouze orientační, při realizaci konkrétní objednávky by byla výsledná cena 

závislá na objemu zboţí a aktuálním ceníku výrobce. 
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9 NAPLNĚNÍ CÍLŮ PRÁCE 

V práci byly naplněny všechny čtyři předem definované cíle.  

V kapitole 4, věnující se charakteristice distančního elektrického paralyzéru a jeho 

technickým vlastnostem, byl podrobně popsán vývoj tohoto prostředku firmou TASER, 

International, Inc. Dále zde byly popsány jeho technické vlastnosti a výčet dostupného 

příslušenství. Na závěr bylo provedeno srovnání dostupnosti jednotlivých modelŧ TASER 

DEP v České republice a ve Spojených státech amerických. 

Druhý cíl – analýza stávajícího vyuţití distančního elektrického paralyzéru v rámci platné 

právní úpravy – byl splněn kapitolou 5, v níţ byly nejprve vyjmenovány zákony, které 

se problematikou zabývají a dále byly uvedeny výsledky analýzy vyuţití tohoto donucovacího 

prostředku u bezpečnostních sluţeb České republiky.  

Třetí cíl se týkal ověření některých vlastností distančního elektrického paralyzéru v praxi. 

Byla provedena dvě samostatná měření, díky nimţ byly zjištěny vlivy TASERU X26 

na lidský organizmus a změřeny jeho elektrotechnické charakteristiky. Výsledky těchto 

měření jsou uvedeny v kapitole 7. 

Posledním cílem bylo navrhnout vyuţití distančního elektrického paralyzéru v nových 

oblastech bezpečnostní praxe. V kapitole 8 byly vypsány bezpečnostní sluţby, u nichţ by 

se dalo uvaţovat o vyzbrojení jejich příslušníkŧ, a následně byly na základě syntézy 

získaných informací vybrány dva bezpečnostní sbory, jejichţ činnosti by vyuţití distančních 

elektrických paralyzérŧ mohlo zefektivnit.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření studie vyuţití distančního elektrického paralyzéru 

v bezpečnostní praxi. Na tuto problematiku bylo nahlíţeno z širšího pohledu a mimo 

teoretického popisu technologie tohoto prostředku a samotného návrhu na vyzbrojení 

vybraných bezpečnostních sborŧ byly poznatky podpořeny provedenými experimenty.  

Zásahová jednotka krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje, 

s jejíţ podporou byla měření provedena, sama projevila zájem o prozkoumání některých 

aspektŧ pouţití tohoto prostředku. Měření byla proto uzpŧsobena i jejím potřebám 

a výsledkem byl praktický přínos, který v budoucnu pomŧţe vyvarovat se komplikacím, které 

pouţití distančního elektrického paralyzéru občas doprovázely.  

Vzhledem k tomu, ţe experiment prověřující pŧsobení řešeného prostředku na lidský 

organizmus byl proveden z dŧvodu fyzické a psychické zátěţe probanda pouze jednou, nelze 

jeho výsledky povaţovat za obecně platné. I přesto lze ale zhodnotit účinnost distančního 

elektrického paralyzéru jako dokonale paralyzující. Nezávislé lékařské studie zároveň 

potvrzují jeho minimální rizika na organizmus, coţ bylo také zdokumentováno 

při prováděném experimentu. Úmrtí, o nichţ se v souvislosti s pouţitím distančního 

elektrického paralyzéru hovoří, jsou ve většině případŧ následkem kombinace několika jiných 

faktorŧ, jako je například mnohonásobně zvýšená produkce katecholaminŧ, zatěţujících 

funkci srdce nebo obrovské psychické vypětí doprovázené vysokou fyzickou aktivitou. 

V dŧsledku toho mŧţe docházet ke vzniku syndromu úmrtí po zadrţení.  

Vědeckým přínosem této práce bylo bezpochyby přeměření elektrotechnických charakteristik 

distančního elektrického paralyzéru. Zjištěné hodnoty v mnoha případech neodpovídaly 

hodnotám deklarovaným výrobcem. To mohlo být v jednom nebo dvou případech zpŧsobeno 

odchylkami v měření nebo ne úplně vhodným sestavením zapojením komponentŧ, ale moţná 

také snahou výrobce přizpŧsobit prezentované skutečnosti obavě veřejnosti z účinkŧ tohoto 

prostředku.  

V závěru práce byly prezentovány návrhy na implementaci distančního elektrického 

paralyzéru do vybraných bezpečnostních sborŧ. S ohledem na úkoly plněné ostatními 

bezpečnostními sluţbami a platnou právní úpravu bylo navrţeno vyzbrojení pouze pořádkové 

sluţby Policie České republiky a Vězeňské sluţby České republiky.  
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V současné době jsou vyzbrojovány distančními elektrickými paralyzéry pouze některé 

speciální jednotky sluţby pořádkové policie, klasický hlídkový výkon této sluţby je však stále 

opomíjen. Pochopitelně nákup těchto donucovacích prostředkŧ plošně pro celou pořádkovou 

sluţbu je v levnější variantě návrhu otázkou přibliţně sta milionŧ korun, výhody plynoucí 

z této výzbroje jsou však nezpochybnitelné. Pouţití distančního elektrického paralyzéru 

znamená ve většině případŧ alternativu k pouţití sluţební zbraně. Zranění zpŧsobená 

distančním elektrickým paralyzérem jsou však zanedbatelná ve srovnání se zraněními 

zpŧsobenými střelnou zbraní a dochází tak k ochraně ţivota a zdraví nejen pachatelŧ, ale 

i dalších zúčastněných osob, ať uţ se jedná o zasahující policisty nebo civilní osoby.  

Distanční elektrický paralyzér lze navíc na rozdíl od jakéhokoliv jiného donucovacího 

prostředku nebo zbraně doplnit o kameru, která zajistí nahrávání po celou dobu, co je 

prostředek odjištěn. Díky tomu je moţná kontrola oprávněnosti jeho pouţití a při vzniku 

následného sporu nebo stíţnosti lze prověřením záznamu vzniklou situaci vyhodnotit. 

Zároveň kamera a rozptyl štítkŧ AFID při výstřelu sond, označujících místo pouţití, vylučuje 

moţnost zneuţití distančního elektrického paralyzéru neoprávněnou osobou nebo 

v neoprávněné situaci.  

Pro Vězeňskou sluţbu České republiky byl distanční elektrický paralyzér navrţen jako 

potřebný donucovací prostředek schopný zpacifikovat i nejotrlejší vězně během velice krátké 

doby. Jeho výhody plynou především z faktu, ţe se jedná o distanční donucovací prostředek, 

tedy se schopností pouţít jej i technikou prŧstřelu vydávacího a manipulačního otvoru 

v celových dveřích. Dále jako alternativa střelné zbraně vylučuje distanční elektrický 

paralyzér nebezpečí odrazu kulky ve stísněném prostoru, například v cele.  

I zde je však nezbytné distanční elektrické paralyzéry dovybavit monitorovacím zařízením, 

aby bylo zabráněno moţnosti zneuţití prostředku, coţ je hlavní obavou všech odpŧrcŧ této 

zbraně. 

Závěrem je třeba zdŧraznit, ţe snaha o zachování lidského ţivota a zdraví je při zásazích 

prioritou ozbrojených bezpečnostních sborŧ. Je nutno drţet krok se stále více 

se vyostřujícím charakterem páchání trestné činnosti a ať uţ je k tomu pouţito jakékoliv 

techniky, je nezbytné postupovat zodpovědně, neboť ochrana ţivota a zdraví je dŧleţitým 

aspektem přispívajícím k utváření bezpečné společnosti.  
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