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Anotace 

 

HORKÝ, D. Využití technických nesmrtících prostředků při ochraně osob a majetku. 

Bakalářská práce, fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 2008. 

 Práce poskytuje přehled současných nesmrtících zbraní a udává charakteristiky 

jednotlivých zbraní. V práci jsem se zaměřil na nesmrtící zbraně s mechanickým, bolestivým 

a porážecím účinkem. Dále v práci rozpracovávám možnost zabezpečení chráněných prostor 

nesmrtícími zbraněmi. Navržené zabezpečení bylo k imaginárnímu bankovnímu ústavu. 

Pracoval jsem na možnostech nahradit ruční střelné zbraně zbraní FN 303. 
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Annotation 

 

HORKÝ, D. Utilization of technical non-lethal weapons on protection of person and property. 

Bachelor thesis, faculty of safety engineeringVŠB-TU Ostrava 2008. 

 My thesis gives summary of present non-lethal weapons and feature characteristics of 

weapons. I target the non-lethal weapons with mechanical, painful and defeating result. I also 

write about possibility to  make safe protected space by non-lethal weapons. I design securiy 

for a bank. I work with possibilities to replace hand-held bullet weapons by weapon named 

FN 303. 
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1 Úvod 
 

V současné společnosti se čím dál více klade důraz na zajištění bezpečnosti osob, 

objektů, zvířat a věcí. Snažíme se zamezit páchaní trestné činnosti a s tím je spojena potřeba 

zajistit pachatele. Pachatele je nutné pacifikovat a znemožnit mu další protiprávní jednání. 

K zamezení protiprávní činnosti je krajně nevhodné používat střelné zbraně. V těchto 

situacích se může cílová osoba nebo dav lidí chovat nepřátelsky, ale umírnit dav za použití 

střelné zbraně je nemožné bez vzniku vážných zranění, případně smrti. Novým trendem je 

použití nesmrtících (neletálních) zbraní při zásahu a pacifikovat dav umírněnými cestami 

 

Cílem práce je seznámit veřejnost s existencí nesmrtících zbraní a popsat problematiku 

používání těchto prostředků. V práci budu popisovat rozdělení nesmrtících zbraní dle 

fyzikálně – chemického působení na člověka a jejich použitelnost v rámci legislativy České 

republiky. Speciální pozornost budu věnovat nesmrtícím zbraním s mechanickým účinkem na 

člověka a možnosti jejich nasazení v praxi. V další kapitole práce se zaměřím na zabezpečení 

haly banky, pomocí nesmrtících zbraní, rozdíly mezi použitím střelných zbraní a nesmrtících 

zbraní a následky aplikace jednotlivých prostředků. U haly banky provedu modelování           

a vyhodnocení rizik pomocí Ishikawova diagramu ve kterém se zaměřím na prostorovou        

a předmětovou ochranu. Dále navrhnu možnost řešení a minimalizace těchto vybraných rizik. 

V následující kapitole provedu popis směru vývoje nesmrtících zbraní a další nové prototypy 

nesmrtících zbraní.  
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2 Definice a pojmy 
 
Nesmrtící zbraně (neletální zbraně) jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit 

z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by došlo k bezprostřednímu ohrožení na životech, nebo 

vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, nebo znemožnit jim bojovou činnost.  

Střelné zbraně jsou zbraně u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při 

výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost. vývoz vyžaduje 

povolení podle Nařízení vlády č. 230/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů a změn.  

Aerosol jsou mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu. 

Poloautomatická zbraň je zbraň, která funguje na principu samonabíjení. Nabíjení probíhá 

automaticky bez nutnosti natahovat závěr zbraně po každém výstřelu. 

Vystřelovací síť je prostředek který slouží k zastavení osob nebo zvířat a jejich znehybnění. 

Značkovací nábojnice je to projektil, který je nenaplněný značkovací látkou a slouží 

k vytipování cíle v davu, označkování podezřelé osoby signální nesmývatelnou barvou. Tento 

značkovací projektil se vystřeluje z paintballových zbraní, nebo zbraně FN 303. 

Dekontaminace je odstraňování kontaminovaných povrchů a materiálů otravné a radioaktivní 

látky, toxiny, nebezpečné škodliviny a mikroorganismy pod hodnoty, které připouštějí normy. 

 

3 Právní úprava nesmrtících zbraní 
 

 Soubor existujících právních norem a technických norem zabývající se v různých 

oblastech společenských vztahů ochranou a zabezpečením objektu nebo osob, právem člověka 

na život, osobní svobodu a zákon o zbraních a střelivu ve znění pozdějších změn a předpisů.  

 

 Právní normy jsou základním prvkem systému práva vyjadřujícím závazné obecné 

pravidlo chování, které pro povinný subjekt představuje nejen určitou povinnost, ale  

i vědomost o skutečnosti, že v případě nesplnění této povinnosti subjektem nastoupí vůči 

němu státní donucení.  

 

Ústava České republiky 
 

Ústava České republiky, tedy zákon č. 1/1993 Sb., je sestavena z VIII hlav  

a preambule. Ústava sestává ze základních ustanovení, stanovení moci zákonodárné, 
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stanovení moci výkonné, stanovení moci soudní, stanovení Nejvyššího kontrolního úřadu, 

stanovení České národní banky a územní samosprávy ČR. V čl. 1 Ústavy ČR se říká, že 

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát založený na úctě k právům  

a svobodám člověka a občana. Tedy i k právům vlastnit majetek a k právům na život, což dále 

specifikuje Listina základních práv a svobod. [10] 

Listina základních práv a svobod 
 

Dalším ústavním zákonem je Listina základních práv a svobod, která je součásti 

ústavního pořádku České republiky (zákon č. 2/1993 Sb.), od níž se odvozují  následující 

právní úpravy. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou, je 

uznávána nezrušitelnost přirozených práv člověka, jakožto občana a svrchovanost zákona. 

Zakotvuje se zde princip, že omezení základních práv a svobod je možné jen pouze na 

základě zákona. Listina základních práv a svobod  mimo jiné garantuje: 

právo na život (čl. 6). V rámci řešené problematiky se vztahuje k ochraně života osob 

nacházejících se v chráněném objektu nebo podniku či v souvislosti se zajišťováním ochrany 

jiných bezpečnostních zájmů podniku; nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7)            

a osobní svobodu, (čl. 8); právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na 

ochranu jména, jakož i ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10); právo vlastnit 

majetek (čl. 11), resp. z tohoto článku vyplývá, že vlastní-li někdo majetek, pak ostatní mají 

povinnost tato majetková práva respektovat; nedotknutelnost obydlí (čl. 12), není dovoleno do 

něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. [11] 

Ústavní zákon o bezpe čnosti České republiky 
 

Jedná se o zákon č. 110/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje, že 

základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 

ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. [10] 

Občanský zákoník 
 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že 

vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat jeho plody  

a užitky a nakládat s ním (§ 123). Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho 
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vlastnických práv neoprávněně zasahuje (§ 126). Fyzická osoba má právo na ochranu své 

osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 

jména a projevů osobní povahy (§ 11). Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv 

bezprostředně, může jej ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit 

(§ 6). Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, na majetku (§ 415). 

Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení (§ 417). Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně 

proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418). Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil  

(§ 420).  

Trestní zákoník 
 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů, jeho účelem je 

chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy 

fyzických a právnických osob. Popisuje některé okolnosti vylučující protiprávnost. Jde 

zejména o: 

 

Nutnou obranu (§ 13): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem“. K jednání v nutné obraně je 

oprávněn jednat kdokoliv, musí jít však o útok, nebo hrozbu útoku ze strany člověka a útok 

musí přímo hrozit nebo trvat. 

 

Krajní nouzi (§14): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněného tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno 

toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“ Kdokoliv je oprávněn jednat v krajní 

nouzi, odvrací-li nebezpečí, které přímo hrozí zájmu chráněném trestním. 

 

Oprávněné použití zbraně (§ 15): „Trestný čin nespáchá ten, kdo použije v mezích zmocnění 

příslušných zákonných předpisů.“ Týká se určitých osob (voják, policista a další). [16] 
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Svolení poškozeného - Jednání je dovolené, jestliže se jedná o zájmy, o nichž může 

poškozený sám rozhodovat a netýká se to zájmu společnosti a ostatních občanů. Svolení se 

zpravidla týká majetku ve vlastnictví občanů. 

 

Plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu - Každý, komu hrozí nebezpečí, ho není povinen 

snášet. Je však nepřípustné, aby se toho dovolával příslušník ozbrojených sil a bezpečnostních 

sborů při plnění služební přísahy v souvislosti s plněním rozkazu a to i v případě, že by byl 

ohrožen jeho život. Odmítnout lze jen plnění rozkazu zločinné povahy. 

 

Výkon práva a povolání 

 

Riziko ve výrobě a výzkumu 

 

Lékařský zákrok podle nejnovějších poznatků lékařské vědy 

Zákon o Policii České republiky  
 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje činnosti a úkoly policie, upravuje její organizaci a řízení, povinnosti, oprávnění          

a prostředky policisty. Upravuje použití donucovacích prostředků v zájmu ochrany 

bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je 

ohrožuje (§ 38) a použití zbraně k odvrácení nebezpečného útoku, který ohrožuje střežený 

nebo chráněný objekt nebo stanoviště, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku (§ 39). 

[13] 

Zákon o zbraních a st řelivu 
 

Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní a střeliva, podmínky pro nabývání 

vlastnictví, držení, nošení a používání střelných zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti 

držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva      

a pro provozování střelnic, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování informačních 

systému v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva, 

provozování střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu. Tento zákon 

vymezuje kategorie zbraní a rozčleňuje zbraně do kategorií. [15] 
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4 Nesmrtící zbran ě 
 

Potřeba vývoje tohoto typu zbraní vznikla na konci 20. století jako reflexe na zvyšující 

se počet zásahů proti demonstrantům, teroristům, povstalcům a únoscům. Hlavní 

problematika zásahu v těchto případech spočívá v eliminaci zasažení civilního obyvatelstva 

v místech se zvýšenou koncentrací osob. V současnosti se v České republice nesmrtící zbraně 

využívají převážně při nutnosti regulace davu a potlačování nepokojů. [4] 

 

Nesmrtící zbraně které člověka paralyzují můžeme rozdělit podle jejich fyzikálně 

chemického účinku na člověka na zbraně: 

chemické, 

elektrické, 

zvukové, 

světelné. 

Další kapitolu ještě tvoří zbraně s mechanickým účinkem, na které jsem se v práci 

zaměřil a bude jim věnována samostatná kapitola. Některé neletální zbraně využívají 

kombinaci těchto druhů působení. Např. světelný a zvukový efekt, mechanický s chemickým, 

nebo kombinace elektrického a mechanického účinku. V bezpečnostní praxi se využívá           

i prostředků, které jsou schopny zastavit motorová vozidla. [6]  

 

4.1 Nesmrtící zbran ě s chemickým ú činkem 
 

 Nesmrtící zbraně s chemickým účinkem jsou používané policií a fungují na bázi 

vlastnosti chemických látek. V praxi se s nimi můžeme setkat při obraně proti vzteklým 

zvířatům, která jsou pacifikována pomocí narkotizačních střel. Tyto střely jsou založeny na 

principu vstříknutí chemické látky do těla zvířete. Dojde k uspání. Hnací jednotkou těchto 

zbraní bývá převážně CO2. 

 

 Druhy chemických složek dráždivých látek u zbraní s chemickým účinkem můžeme 

rozdělit na: 

 

a) chlóracetofenom – CN se používal v prvních obranných sprejích policie. Vystříknutí bylo 

ve formě páry, která způsobovala pálení očí a slzení. Po menší expozici ustoupí známky 
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podráždění do 24 h. Nebezpečím těchto látek je poškození rohovky v případě vysoké 

koncentrace aktivního činidla. 

 

b) oleoresin capsicum – OC je přírodní látka, která se vyrábí z kajenského pepře. Po 

rozptýlení se nevypařuje a tudíž je déle aktivní. Pro vyvolání účinku je nutné zasáhnout 

sliznice (oči, nos, ústa). OC může způsobit zanícení dýchacích cest nebo dušení.  

 

c) orthochlorobenzalmalononitril – CS byl vyvinut pro vojenské využití. V rozprašované 

formě působí velmi rychle. Toxicita je nižší než u CN. Mnohdy bývá složitá následná 

dekontaminace.  

 

d) dekontaminační prostředky – používají se ve formě příručních sprejů, jsou přírodního 

původu a rychle snižují pálení a příznaky vyvolané chemickými látkami.  

 

Fyzikální formy chemické látky u nesmrtících zbraní s chemických účinkem jsou 

členěny na:  

 

a) tekuté látky – tenký proud kapaliny se využívá u některých typů ručních sprejů, dosah 

je až 8 m. Proud kapaliny s příměsí dráždivé látky je možné použít i u vodních děl.  

 

b) aerosol – jedná se o směs velmi jemně rozptýlených kapiček chemické látky.  

U klasických ručních sprejů. Při aktivaci látka vystříkne a pomocí rozstřikovacího 

systému dojde ke kuželovitě se rozšiřujícímu paprsku. Nevýhodou je nemožnost 

účinného zásahu v nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

 

c) kouř – tento pojem se používá pro plyn, který se vyvíjí při hoření směsi paliva  

a dráždivého činidla.  

 

d) pěna – bývá účinným obsahem ručních pepřových sprejů. Pěna má lepší přilnavost na 

povrchu, je viditelná, má výbornou schopnost zakrývat zrak a znemožní díky tomu 

pokračovat útočníkovi v útoku 

e) prášek – prášek se používá ve formě CN, CS, nebo OC jako náplň do explozivních 

granátů. [9]  
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4.1.1 Aplika ční prost ředky s proudem chemikálie 

Tyto prostředky jsou určeny především k zamezení pokračování útoku pachatelům, dle 

podmínek použitelnosti je dělíme na spreje, plynové zbraně, vodní děla a ruční granáty. 

Spreje 
 

 Představují neznámější zástupce chemických prostředků a slouží především jako 

prostředek proti jednotlivým cílům na krátkou vzdálenost viz obr. 1. Výjimku tvoří zvlášť 

velké spreje připomínající menší ruční hasící přístroje.  

 
Obrázek 1 - Pepřový sprej 

 
Je možné je rozdělit na: 

 

a) spreje s kuželovitým rozprašovačem (aerosoly), 

b) spreje s tenkým balistickým paprskem (tekutá střela), 

c) spreje s pěnou. 

 

Spreje mají buď válcovitý tvar nebo tvar pistole. Mohou být integrální součástí 

obušku. Pro svou cenovou dostupnost, zdravotní bezpečnost jsou ruční spreje 

nejrozšířenějším individuálním nesmrtícím prostředkem policistů. Skvěle se hodí  proti 

neozbrojeným, málo nebezpečným jedincům kladoucím spíše pasivní odpor. Použití však 

může být nepříjemné i pro samotné policisty, protože může být nutná dekontaminace 

služebního auta nebo cely, která je pracná. 

 Osobně bych nedoporučoval spreje pro zásahy proti nebezpečným jedincům 

vyzbrojeným chladnou zbraní, zvláště těm, kteří mají zvýšený adrenalin. Důvodem je 

možnost, že ani zásah OC do obličeje jim nemusí znemožnit dokončení útoku. Při aplikaci 

OC na osoby, které mají zvýšenou hladinu adrenalinu je OC málo účinný a snižuje se 

efektivita obrany. [9] 
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Plynové pistole a revolvery 
 

 Plynové pistole a revolvery jsou v některých zemích velmi oblíbené mezi civilním 

obyvatelstvem. Samotné běžné policejní síly je nevyužívají z důvodu nebezpečí zranění očí 

při výstřelu z blízka. Policie České republiky tedy dává přednost sprejům a taserům.  

 

 
Obrázek 2 - Plynová pistole EKOL JACKAL DUAL 

 

 Konstrukční řešení plynových zbraní je stejné jako u běžných revolverů a pistolí viz 

obr. 2. Dle legislativy z nich ale nesmí jít vystřelit běžný náboj konvenční konstrukce. Proto 

se do těchto zbraní používají plynové a poplašné náboje nestandardních ráží a rozměrů. 

Výjimkou jsou zbraně s pevnou překážkou ve vývrtu hlavně. Plynové náboje do nich se dají 

vystřelovat i z klasických palných zbraní.  

 

Revolvery 

 

Tyto ruční zbraně jsou velice spolehlivé a psychologický efekt je větší než u pistolí jak 

je patrno na obrázku č. . Používání revolverů je jednodušší než u pistolí. Revolvery mají větší 

hmotnost než pistole. Manipulace s nimi je fyzicky náročnější než u pistolí. Při zmáčknutí 

spouště vynakládáme fyzickou energii na natažení bicího mechanismu a na otočení válcového 

zásobníku a proto je střelba z revolveru pomalejší. Revolvery mají větší spolehlivost, jelikož 

jejich mechanismus je velice jednoduchý a nezasekává se. Výhodou je možnost použití 

různých typů nábojů. Hlavní nevýhodou je pomalé nabíjení a zásobník na menší počet nábojů.  
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Obrázek 3 - Revolver ALFA steel 357 Magnum 

 
Pistole 

 

Pistole jsou ruční palné zbraně, které jsou oblíbenější než revolvery z důvodu větší 

kapacity zásobníku a jednodušší výměny nového zásobníku. Velkou nevýhodou pistolí je 

jejich větší poruchovost a nespolehlivost. Střely se do zásobníku podávají automaticky. Při 

nárazu nebo pádu zbraně hrozí riziko samovolného výstřelu střely, která se nachází v komoře. 

Výhodou pistole je její kompaktnost, plochost a jednodušší manipulace. 

 

Přenosné vyvíječe mlhy 
 

 Generátory mlhy jsou většinou přes 10 kg těžké a jsou poháněné spalovacím motorem. 

Skládají se z nádržky na palivo, nádrže na několik málo litrů pracovní kapaliny a delší 

výpustní trysky. Vyvíjejí hustou, setrvávající mlhu, která se drží více při zemi a je vhodná pro 

rozptyl dráždivých látek CN, CS nebo OC. Tyto látky jsou obsažené v příslušné pracovní 

kapalině. Generátory mlhy se mohou použít také na vytvoření prostého bílého kouře. Nemají 

se používat v uzavřených prostorách. 

 

 

Vodní děla s příměsí chemických látek 
 

 Roztoky s dráždivými látkami CN a CS jsou přidávány také do proudu vody z vodních 

děl policejních automobilových stříkaček, které jsou postaveny na principu požárních vozidel. 
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Základní roztok je rozpustitelný ve vodě a je přidáván do proudu vody prostřednictvím 

čerpacího systému. Zředěná emulze musí zůstat stabilní alespoň po krátkou dobu, nesmí dojít 

k okamžité krystalizaci dráždivého ředidla.  

 

CS jako aktivní látka je stříkána v ideální formě organické emulze v homogenním, 

rozpuštěném stavu. CN je dráždivé činidlo s nízkým bodem vypařování. Rozptylový účinek je 

lepší než u CS.  

 

4.1.2 Aplika ční prost ředky nábojové 

Tato skupina neletálních zbraní je určena převážně na nepřímou střelbu, aby se 

zamezilo možnému zranění zasažených osob. Nábojové prostředky fungují opět na dráždivém 

principu látek CN, OC a CS. 

 

Ruční granáty 
 

 Je všeobecně známo, že pro všechny ruční granáty platí, že se nemají házet přímo na 

osoby a měly by je používat vyškolené osoby. Dle typu mohou být: 

 

a) ručně vrhány s časovým zpožďovačem, 

b) ručně vrhány bez časového zpožďovače, 

c) drženy v ruce a odpáleny (se směrovým účinkem), 

d) vystřelovány z brokovnic či granátometů s nástavcem, 

e) svrhávány z vrtulníků. 

 

Nástavec na granátomet je jednoduché kovové těleso, které se skládá ze dvou 

kovových trubek s různým průměrem. Trubky jsou navzájem spojené rozšiřujícím 

přechodem. Užší roura se připevní na konec hlavně brokovnice nebo granátometu. Do širší 

roury se pak vkládá granát. Průměry obou rour musí odpovídat konci hlavně zbraně. Dostřel 

je cca 70 až 110 m. 

Členění granátů: 

 

a) spalovací – nejrozšířenější granáty, které mohou být s průběžným vyprázdněním, 

s viditelným slzným plynem, se slzným kouřem. Uvolňují svoje činidlo hořením směsi 
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paliva a činidla za současného uvolňování intenzivního tepla. Doba trvání je od 10 do 

45 sekund, proto hrozí sebrání nepřátelskou osobou a vržení zpět do řad policistů. To 

ale znemožňuje vysoká povrchová teplota hořícího granátu. Některé granáty umocňují 

svůj účinek např. poskakováním po zemi. Aby se kouř neuvolňoval již během hodu, 

mívají časový zpožďovač (zhruba 0,7 až 2 sekundy). Uvolňovaný kouř může 

obsahovat slzný plyn CN nebo CS.  

b) explozivní – tyto granáty (tlakové s okamžitým vyprázdněním) uvolňují činidlo 

detonací, která prolomí nebo roztrhá nádobku, a tlaková vlna rozptýlí náplň. Mívají 

časový zpožďovač (0,7 až 2 sekundy). Dráždivé činidlo CN nebo CS bývá ve formě 

suchého prášku. Okamžité vyprázdnění zamezuje možnosti zpětného hození. Je tu 

však nebezpečí odlétnuvších částí a v těsné blízkosti i tlakové vlny. Proto jsou 

používány pouze ve vnějších prostorech. 

c) aerosolové – rozptylují kolem sebe aerosolovou mlhu, která obsahuje směs OC a CS. 

Vyprázdnění trvá cca 3 sekundy. Jsou předurčeny pro použití v uzavřených 

prostorech. Aby se jejich obsah neztrácel už cestou, bývají opatřeny časovým 

zpožďovačem. Náplň by neměla obsahovat látky poškozující ionosféru.  

d) granáty výtlačným pístem – tyto granáty vyprázdní chemický prášek z výstupního 

otvoru na jednom konci jejich válce za méně než 0,1 sekundy vysokým tlakem 

pohybujícího se vnitřního pístu. Tělo granátu bývá z nárazuvzdorného plastu. Jako 

dráždivé činidlo slouží CN, CS nebo OC.  Náplní může být i barviva, které 

zviditelňuje dráždivý oblak a označuje výtržníky pro pozdější identifikaci. Časový 

zpožďovač bývá nastavitelný až do 5 sekund.  Tyto granáty jsou bezpečné, neohrožují 

explozí, nehrozí u nich vznik požárů ani zpětné hození. Jsou zcela univerzální.  

Brokovnice 
 

Tyto zbraně se používají především ve spojení s úsťovými nástavci pro vystřelování 

poměrně objemných ručních chemických granátů nepřímou střelbou. Chemické náboje však 

nejsou pro policii vhodné, protože pro nepřímou střelbu ve vnějších, otevřených prostorech by 

množství chemické náplně bylo příliš malé, neefektivní a přímá střelba zase nebezpečná.  
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Univerzální ruční granátomety  
 

Jednoranné či víceranné ruční granátomety se používají pro vystřelování projektilů 

s mechanickým účinkem porážecím a bolestivým nebo ve spojení s úsťovými nástavci pro 

vystřelování objemných ručních chemických granátů nepřímou střelbou, ale i pro střelbu 

s chemickými náboji. Tyto chemické náboje můžeme rozdělit do tří skupin: 

 

a) náboje se spalovacími projektily – tyto náboje se používají pro nepřímou střelbu 

v otevřených prostorech, projektily uvolňují spalováním směs s dráždivou látkou CN 

nebo OC. Doba vyprázdnění projektilu bývá 20 až 30 vteřin, dostřel je až cca 140 m. 

Některé náboje obsahují místo jednoho až pět samostatných projektilů, což 

zabezpečuje širší rozptyl. Manipulace je lehká, střelba je přesná a v případě potřeby je 

možný i větší dostřel.  

b) náboje s úsťovým rozprášením – vystřelují oblak suchého prášku CN, CS či OC přímo 

z ústí hlavně granátometu. Užívají se na vzdálenost cca 10 m a granátometem se míří 

pod úroveň boků, nestřílí se přímo na osoby. Je třeba mít ochrannou masku.  

c) průbojné chemické náboje – jejich náplň tvoří CS, CN nebo OC ve formě kapaliny 

nebo prášku v plastickém projektilu, který se při probití skleněného okna či slabších 

dřevěných dveří rozpadne. Při rozpadu se dráždivé činidlo rozptýlí (v případě kapaliny 

ve formě jemného aerosolu) v uzavřeném prostoru. [9] 

Vozidlové granátové vrhače 
 

 Umísťují se nejčastěji na otočné věže obrněných vozidel. Odpal je elektrický  

a konstrukce je podobná jako u ručních. 

Zbraň Pepper Ball 
 
 Nesmrtící poloautomatické „pistole“ a poloautomatické nebo automatické „samočinné 

pušky“ systému Pepper Ball působí jak chemicky, tak bolestivo-mechanicky. Konstrukce 

nesmrtících zbraní systému Pepper Ball vychází z konstrukce „zbraní“ střeleckého 

tréninkového a zábavného systému Paint Ball. Vystřelovací prostředky systému Pepper Ball 

vystřelují z hlavně ráže 68 pomocí stlačeného plynu tvrdé, rozbitné kuličky – projektily – 
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plněné práškem OC. Když projektil dopadne na tělo nepřátelské osoby, přičemž cílovou 

plochou nejsou oči, obličej a krk, je uvolněn oblak prášku OC. Ten se dostává do očí  

a dýchacího systému nepřátelské osoby. Štípavost kuličky Pepper Ball je vyšší než u kuličky 

Paint Ball. Účinný dostřel na jednotlivou osobu je až 10 m.  

 

4.2 Nesmrtící zbran ě s elektrickým ú činkem 
 

Nesmrtící zbraně s elektrickým účinkem jsou nejčastěji napájeny 9 voltovou baterií. 

Tyto prostředky využívají elektrických vysokonapěťových pulsů k paralýze osob a 

znemožnění páchání následné činnosti, či pokračování v útoku.  

 

4.2.1 Ruční dotekové paralyzéry 
 

 Jinak řečeno imobilizéry jsou většinou v kapesním provedení, jsou obrannými 

prostředky do jedné ruky. Na jednom konci mají dva kovové hroty (nebo dvě dvojice) 

vzdálené několik cm od sebe. Mezi hroty probíhají při zmáčknutí spouště elektrické výboje  

o napětí 50 až 200 kV. K napájení slouží běžná baterie 9 V. Pokud hroty přiložíme k tělu 

útočníka, probíhá elektrický výboj stále mezi šipkami, ale i přes dotyčnou část těla útočníka. 

Tělo má totiž lepší vodivost než okolní vzduch. Šokový výboj zasáhne tělo i přes až kolem  

4 cm silnou vrstvu oděvu. Může jít i o oděv kožený. I když se obránce dotýká útočníka během 

výboje, šokovou ránu nedostane. [9] 

4.2.2 Elektrické štíty 
 

 Jedná se o větší policejní průhledné polykarbonátové štíty. Jsou určené k potírání 

pouličních nepokojů. Vnější povrh je pokryt kovovými páskami s několik cm širokými 

mezerami jak je patrno na obrázku č. 4. Výhled policisty tedy zůstává dostatečný. Při 

zmáčknutí spouště na držadle štítu je na kovové pásky přivedeno vysoké napětí. Toto 

rozšíření štítu o elektrický paralyzér usnadňuje vytlačování davu a zlepšuje individuální 

ochranu policisty. 
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Obrázek 4 - Elektrický štít 

 
Štíty k polapení násilníků jsou zakřiveny směrem od uživatele. Vzniká zakřivený 

prostor pro polapení nepřátelské osoby. Vhodné např. pro vězeňské služby. 

4.2.3 Elektrické opasky 
 

 Určeny pro přepravu vězňů. Opasek si daná osoba nemůže sama sundat. Obsahuje 

v sobě dálkově ovládaný elektrický paralyzér, jehož ovladač u sebe nosí dozorce. 

4.2.4 Mobilní zátarasy 
 

 Mobilní a pohotová varianta zátarasů z cívek ostnatého drátu může být aktivně 

využívána ke zvládnutí davu. Její mechanická funkce může být doplněna o funkci elektricky-

paralyzující.  

 

 Mobilní bariéra se skládá ze tří natahovacích cívek ostnatého drátu paralelně 

spojených tak, že vytváří v příčném řezu pyramidu, která je vysoká i široká 1,6 m a dlouhou 

150 až 200 m. Aby nedošlo k nadměrnému natáhnutí, je do bariéry vetkáno lano. Aby nedošlo 

k zamotání cívek, jsou odděleny vysocké pružnými ocelovými vzpěrnými dráty.  

 

 Při dojezdu na požadované počáteční místo rozvíjení musí souprava tažného vozu 

s přívěsem zpomalit a osádka zatáhne za ovládací páčku. Tím se uvolní zadní rám, který 

spadne na zem a začne vytahovat bariéru. Ta může sledovat přímý i zatáčkovitý směr tažného 

vozidla. Při zpětném nakládání spirály se pro lepší manipulovatelnost přívěs připojuje 

k předku vozidla. 
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 Systém mobilních cívek je vhodný, spolehlivý a vysoce účinný při zatarasení ulice, 

vytvoření obvodové ochrany kolem ohroženého objektu nebo k rychlému obklíčení davu. 

4.2.5 Tasery 
 

Taser je nesmrtící zbraň, která svým vzhledem připomíná ruční střelnou zbraň viz obr. 

3. Tento paralyzér funguje na principu vystřelení hlavice o napětí 50 tisíc voltů a po zásahu 

osoby je cílový subjekt ochromen elektrickým proudem a je mu znemožněn pohyb. Cílový 

subjekt je paralyzován v jedné sekundě, ve které dojde k ochromení ovládání kosterního 

svalstva. Tato zbraň je relativně bezpečná, napětí, kterým je pachatel ochromen neohrožuje 

činnost srdce, jelikož napětí účinkuje pouze po obvodu těla. Použití taseru je jednoduché        

a nevyžaduje obtížnou manipulaci. V praxi se tasery mají objevit ve výstroji příslušníků 

policie České republiky. Taser při použití eliminuje riziko zranění obránce i agresora              

a porovnává závislost druhu použité síly a pravděpodobnost vzniku zranění, jak je patrno na 

obrázku č. 4.  

 
Obrázek 5 – Taser 
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Obrázek 4 – Statistika zranění při vybraných útocích 
 
 

Tasery s pyrotechnickým výmetem 
 

 Malé ruční vystřelovací paralyzéry tzv. tasery při zmáčknutí spouště vystřelí dvě 

kovové šipky. Stane se tak pomocí bezdýmového střelného prachu. Za každou z šipek se 

odvíjí tenký kovový drátek – vodič. Účinný dosah je až 5 m. Šipky se se svými jehlovými 

hroty zabodnou do těla nebo oblečení nepřátelského objektu. Hlubšímu proniknutí brání tupé 

rozšíření šipek. Elektrický pulsní proud je pak veden jedním drátkem a šipkou do těla, odkud 

postupuje k druhé šipce a dále druhým drátkem zpět do zdroje. Vysoké napětí je o velikosti  

5 V.  

 

 Při střelbě taserem by si policista měl zachovávat bezpečný odstup od nepřátelské 

osoby. Tím si ponechává možnost nouzového použití služební zbraně pro obranu vlastní  

i ostatních.  

Tasery s pneumatickým výmetem 
 

 Vypadají jako plastová pistole, která má na konci hlavně obdélníkového průřezu  

náboj – plastikový hranolek obsahující opět dvě šipky se svinutými drátky. Ale pro výmet 

šipek obsahuje místo prachové slože stlačený vzduch. První dávku elektrického výboje udělá 
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taser při výstřelu automaticky. Hlavními přínosy je ale delší dosah – 7 m – a především vyšší 

výstupní výkon 26 W. [8] 

4.3 Nesmrtící zbran ě se sv ětelným ú činkem 
 

 Nesmrtící zbraně se světelným účinkem tvoří především munice na pyrotechnickém 

principu, používaná především speciálními protiteroristickými jednotkami při zásazích proti 

nebezpečným pachatelům. Zdroje zábleskového světla mohou způsobit dočasné oslepnutí. 

Záblesk trvá 0.1 s při energii světelného toku 0.05 až 0.5 J*cm2 způsobuje dočasnou slepotu 

na 5 až 10 minut. Použití těchto zbraní je efektivní za tmy.  

5 Střelné zbran ě s mechanickým ú činkem 
 

Nesmrtící zbraně s mechanickým účinkem, které jsou v České Republice používány, 

mají na člověka porážecí a bolestivý účinek, případně slouží k omezení pohybu člověka.  

 

U tohoto typu zbraní se setkáváme s problematikou větší pravděpodobnosti poranění. 

Při účinném použití těchto typů zbraní je riziko poranění vysoké obzvláště při použití zbraní 

menších ráží např. revolvery, samočinné pušky nebo brokovnice. Jedinou výjimkou jsou 

brokovnice, které jejichž střelivem je jednolitý gumový projektil nebo několik malých 

gumových kuliček. Aby nedocházelo k vážnějším poraněním, jsou tyto zbraně určeny pro 

nepřímou střelbu. K vážnějším zraněním dochází při zasažení nekryté části krku nebo 

obličeje. Při zásahu do silně kryté části těla je zásah neúčinný. Tyto zbraně jsou určeny na 

rozhánění davu. [9] 

 

5.1 Vodní d ěla s tlakovým ú činkem vodního proudu 

 
 Vodní děla, která jsou nainstalována na hasičských vozech nebo speciálně upravených 

transportérech a jiných vozidlech, využívají silného proudu vody na regulaci davu. Fungují na 

dvou principech: 

a) vodní dělo zasáhne proudem vody první linie davu a podmete jim nohy, 

b) vodní dělo zkropí slabším proudem vody dav, který v důsledku upouští od agresivity          

(v krajních případech je možné přidat slzotvorné a dráždivé látky nebo vodu elektrifikovat).  
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5.2 Univerzální granátomety 

 
 Tyto granátomety existují ve dvou rážích: 37 mm nebo 40 mm, většinou jsou 

jednoranné, jejich velkou výhodou je možnost použít široké spektrum nábojnic. Ve většině 

případů se opět uplatňuje nepřímá střelba.  

Druhy nábojnic: 

a) špalíky z tvrdé či pěnové gumy, 

b) gumové nebo dřevěné kolíky, 

c) gumové kuličky (až 200 v jednom náboji), 

d) chemické dráždivé nábojnice, 

e) kouřové nábojnice, 

f) chytací sítě, 

g) značkovací nábojnice. 

5.3 Vyst řelované sít ě 

 
 Tyto sítě se používají k omezení pohybu zvířat nebo lidí. Jsou vystřelovány pomocí 

univerzálních granátometů nebo speciálních pušek. Účinek vystřelovaných sítí spočívá 

v zastavení pohybu nebezpečného objektu na dobu nezbytně nutnou pro jeho přemožení.  

 

 Hlaveň pušky určené k vystřelování sítí je rozdělena do čtyř hlavní. Síť je složená 

mezi těmito hlavněmi ve vaku. Na každém rohu sítě je závaží, které je vystřeleno pomocí 

nábojnic pouze s prachovou složí – bez projektilů. Po stisknutí spouště jsou čtyři závaží 

vystřelena a táhnou za sebou síť. Zasažený objekt je do sítě zamotán a je mu znemožněn 

pohyb. 

 Rozměry sítě jsou 5 x 5 m a střelba je účinná na 2 až 5 m. [9] 

5.4 Nesmrtící zbra ň Kraken 

Při vývoji této zbraně se vycházelo ze zkušeností a prototypů zbraní podobného typu 

pocházející ze zahraničí. Mezi hlavní nedostatky předchůdců zbraně kraken viz obr. 5 patří 

poměrně malý účinný dostřel, jednoúčelovost, úzké spektrum použitelnosti, vysoká cena 

zbraně a drahé speciální střelivo. 
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Obrázek 6 – Kraken 

 
Zbraň kraken řadíme mezi nesmrtící zbraně s porážecím a bolestivým účinkem. Tato 

nesmrtící zbraň se vyznačuje ve srovnání s jinými prototypy velmi nízkou hmotností 

2,2 - 2,22 kg. K této nízké váze přispívá v největší míře hlaveň o délce 230 nebo 300 mm, 

která je vyrobena z laminátu s příměsí uhlíkových a kevlarových vláken. 

 

 
Obrázek 7 - Kraken a projektily 

 

Konstrukční možnosti zbraně kraken představují mnohem širší spektrum využití. 

Základním střelivem této zbraně jsou tenisové míčky viz obr. 6. Při výmetu projektilu 

(tenisového míčku) se úsťová rychlost pohybuje od 90 do 120 m/s. Hnacím mechanismem 

jsou nábojky 357 kraken. Tyto nábojky obsahují výmetnou slož, která je uzavřena do 

hvězdice. Kombinací revolverového principu a hladkou zalamovací hlavní ráže 59 mm, do 

které se nabíjejí střely, stává konkurencí ostatních zbraní paintballových a vrhače granátů FN 

303. Kraken je opatřen dvojčinným spoušťovým a bicím mechanismem. Nábojnicová komora 

má kapacitu 6 nábojnic, které jsou upraveny tak, že do komor nelze použít ostré náboje ráže 

357 ani 38 speciál. Nábojová komora nenavazuje přímo na hlaveň a tlak plynu je rovnoměrně 

rozložen na větší plochu. Toto rozložení plynu má za cíl efektivně plynu využít k vymetení 

střely bez rizika protržení nebo propálení míčku.  

 

Dalším střelivem, které je možno ve zbrani kraken použít je: 
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a) broková střela (válcové tělo, naplněné 20 gumovými projektily o průměru 18 mm,  

b) granáty se slzným plynem (možno vrhat i do vzdálenosti 100 m), 

c) jiné výbušky a granáty speciálně vyráběné pro Policii České republiky (při jiném průměru 

střely je nutno použít papírového těsnění). 

 

Zbraň kraken se vyrábí ve dvou provedeních. Podle délky hlavně rozlišujeme 2 typy 

této zbraně. Celková délka u typu compact je 711 mm, nebo Long, který je 781 mm dlouhá. 

Výška zbraně je 207 mm a šířka 71 mm.  

 

Používání se oproti jiným typům nezměnilo: 

a) Odsunout kryt válce 

b) Nasadit nabitý válec 

c) Zasunout kryt 

d) Stisknout knoflíky závěru  

e) Zlomit hlaveň 

f) Nabít střelu (tenisový míček) 

g) Zamířit a vystřelit.  

 

Díky své konstrukci se jedná o účinnou a mnohostranně využitelnou zbraň, kterou 

zkonstruovali konstruktéři firmy Fortel ve spolupráci s Poličskými strojírnami. [2] 

5.5 Vrhač granát ů FN 303 

Ve skutečnosti se nejedná o granátomet, ale o zbraň vymetající neletální střely. Původní 

nesmrtící zbraně, které byly před touto zbraní vyráběny používali k vymetení střely energii 

bezdýmného nebo černého prachu.  

U FN 303 je použito obdobného principu na jakém fungují paintballové zbraně, jen 

s použitím jiného hnacího média. U FN 303 se jako hnací plyn používá stlačený vzduch. 

Stlačený vzduch je přepouštěn z tlakové nádoby a slouží k vymetení nábojnice z hlavně. 

Tlaková nádoba se stlačeným plynem je uchycena na pravé straně zbraně rovnoběžně s osou 

hlavně. Tato nesmrtící zbraň funguje na principu samonabíjecí plynové zbraně. Tlaková 

nádoba se stlačeným vzduchem má objem 0.35 litrů stlačeného vzduchu, který je uchováván 

pod tlakem 200 barů. Tato kapacita nádoby postačí ke 100 výstřelům bez výrazného zmenšení 

úsťové rychlosti. Nádoba lze ze zbraně snadně vyjmout a natankovat. Při přepouštění plynu 

dochází k redukci tlaku a za pomoci redukčních přepouštěcích ventilů umožňuje použití 
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stlačeného vzduchu bez problémů, se kterými jsme se setkali u konstrukčně starších 

vzduchovek.  

 

Konstrukce FN 303 

Tato zbraň je složena z několika částí viz obr. 7 a 8:  

a) pažba z odlehčeného plastu, 

b) předpažbí a hlaveň, 

c) výmetné ústrojí a otáčecí mechanismus zásobníku, 

d) tlaková nádoba a  zásobník střel. 

 

 
Obrázek 8 - Popis zbraně FN 303 

 

 
Obrázek 9 - FN 303 konstrukční díly 

 

Tlaková nádoba je opatřena přepouštěcím ventilem s pozicemi on a off (zapnuto, 

vypnuto), který slouží k propouštění vzduchu k vymetení střely. Vzduch z tlakové nádoby je 

přes regulační ventil (slouží k dávkování plynu a nastavení síly zbraně) dopraven ohebnou 

plnící hadičkou k pístovému systému. Střela je zásobníkem dopravena k hlavni zbraně. FN 

303 je opatřena pojistkou výstřelu, která se nachází v lučíku před spouští viz obr. 8. Zbraň se 

odjišťuje vsunutím ukazováčku mezi spoušť a pojistku a zatlačením na pojistku směrem 

k hlavni.  
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Obrázek 10 - FN 303 spoušťový mechanisnus 

 

Hmotnost zbraně je pouhých 2,7 kg. Díky skvělému ergonomickému řešení zbraně je 

ovladatelnost velmi dobrá a k jejímu používání je třeba krátkého výcviku a instruktáže. Zbraň 

je konstruována tak, že je prakticky nemožné zneužití s jinými střelami. Regulační systém 

zajišťuje, že všechny projektily mají přímou dráhu letu se stejnou rychlostí dopadu (účinkem) 

na cíl. S použitím stlačeného vzduchu jako výmetného mechanismu místo střelného prachu 

došlo k odstranění nežádoucích doprovodných jevů. Odstranění hluku výstřelu, záblesku 

dýmu a zpětného rázu jen zdůrazňuje charakteristiku nesmrtící zbraně. 

 

 Kruhový zásobník zbraně je vyráběn z plastu a má kapacitu 15 střel a tyto střely jsou 

dopravovány před zadní část hlavně. Zadní strana zásobníku je vyrobena z průhledného 

plastu, takže osoba která se zbraní manipuluje má kontrolu nad počtem nábojů v zásobníku. 

Pro usnadnění plnění jsou střely distribuovány v trubicích po 15 kusech, které se dají použít 

v přípravcích na rychlé naplnění. 

 

Hlaveň je vyrobena z aluminiové slitiny a je opatřena hladkým vývrtem, který zlepšuje 

vlastnosti střelby. Míření je možné pomocí mechanických sklopných mířidel, kterými je zbraň 

osazena, nebo kolimátorem, který lze upravit na přídavné liště Picatinny Rail (NATO 1913). 

Existují 4 typy střel které se ve zbrani FN 303 používají viz obr. 10.  
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Obrázek 11 - FN 303 typy střel 

 
Typy střel představují řešení kompromisu mezi potřebnou účinností zbraně a možnosti 

způsobit zranění. Tělo střely je vyrobeno z polystyrénu viz obr. 11. Přední část střely je 

tvořena polokulovitou částí, která je naplněna vizmutovými broky, které zajišťují střele 

hmotnost a dostatečnou kinetickou energii při výstřelu. Zadní část střely je tvořena válcovitou 

částí, která je naplněna tekutinou podle typu střely. Na zadní části válcovitého těla jsou 

umístěny stabilizační křidélka. Tyto křidélka zajišťují rotaci a stabilitu střely po celé dráze 

letu. Poslední část střely tvoří střední těsnící disk, který obě části (broky a kapalinu udržuje 

v obalu střely odděleně).  

 

 
Obrázek 12 - FN 303 části projektilu 

 

Střely mají jednotné rozměry (průměr 18 mm) a jednotnou hmotnost 8,5 g: 

a) střela nárazová (impact), 

b) nárazová s barvicí tekutinou, vodou odstranitelnou (washable paint), 

c) nárazová s více méně nesmytelnou barvicí tekutinou na latexové bázi (indelible paint), 

d) nárazová s dráždivou látkou OC (OC irritant) a oranžovým pigmentem 

 

 Základním principem je vyvolání traumatického efektu. Střela, která je vymetena 

průměrnou rychlostí 88 m/s má energii, která při dopadu na cíl okamžitě způsobuje 

neutralizaci cíle. Cílový subjekt již není schopen dále pokračovat v předchozí činnosti. 
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Vyvolaný efekt je velice podobný jako zásah obuškem nebo tonfou, s jediným rozdílem, že 

v případě použití FN 303 se jedná o působení zdálky. Zasažení subjektu je doprovázeno 

většinou vznikem hematomu (krevní sraženina). Rozdíl mezi paintballovou zbraní a zbraní 

FN 303 je v rozdílné energii střely. Na vzdálenost 15 m má FN 303 dopadovou energii 29 J, 

zatímco energie projektilu u paintbalové zbraně dosahuje obvykle 8 až 12 J viz tab. 1.  

 

Tabulka 1 - Základní parametry FN 303 

Hlavní charakteristiky FN 303 

ráže 18 mm 

celková délka 740 mm 

délka hlavně 250 mm 

hmotnost nabité zbraně 2,9 kg 

hmotnost nenabité zbraně 2,7 kg 

kapacita zásobníku 15 ran 

kapacita tlakové nádoby 100 ran 

Pmax tlakové nádoby 200 barů 

Pmax komorový 40 barů 

počáteční rychlost střely 85-91 m/s 

rozmezí pracovních teplot od -20 °C až +60 °C 

 

Konstrukce střely a její energie byly vypočteny tak, aby bylo možno zbraň FN 303 

možno použít i na střelbu na větší vzdálenosti (50 m). Zásah střely není ani na krátkou 

vzdálenost nebezpečný – pomineme li nebezpečí zasažení obličeje, krku nebo jater. Na tyto 

oblasti lidského těla by se mířit nemělo. Na bezpečnosti střely se výraznou měrou podílí          

i předfragmentace hlavové části střely a tím lepšímu rozložení energie při dopadu střely. 

Stabilizační křidélka slouží k lepší stabilitě letu střely a s tím spojeného přesného zásahu cíle. 

Díky těmto vlastnostem se můžeme vyhnout zasažení nezúčastněných osob. Dráha letu střely 

je velmi plochá, efektivní dostřel je uváděn 50 m a maximální dostřel je 150 m. Traumatický 

efekt je způsoben hlavně přední částí polystyrénového pouzdra, které je naplněno 

netoxickými vizmutovými broky.  

 

Jako tekutina je v zadní části střely použita látka propylenglykol, která může být 

nosným médiem pigmentu, nebo látky dráždivé (např. OC). Propylenglykol je netoxická 
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kapalina, její bod mrazu je -20 °C. Při použití OC dochází po dopadu v době kratší než 0.5 

s ke vzniku otoku, pálení očí a podráždění dýchacích cest. 

 

V současnosti se zbraň FN 303 používá u pořádkové Policie České republiky               

a Armády České republiky. Dá se předpokládat, že v budoucnu dojde k rozšíření zbraně          

i mezi bezpečnostní agentury, které používají většinou střelné zbraně, které jsou nebezpečné 

okolí. [3] 

5.6 Paintballová zbra ň Tipman 

 
Jedná se o značkovací zbraň, která patří do skupiny zbraní s mechanickým  

a porážecím účinkem na člověka. Skupina paintballových zbraní se většinou řadí mezi zbraně 

určené pro trénink taktiky bezpečnostních složek a nácvik postupů využitelných v akci.  

 

Všechny paintballové zbraně používají jako hnací mechanismus energii stlačeného 

vzduchu, nebo stlačeného kysličníku uhličitého. Vystřelované projektily jsou barvící kuličky, 

které jsou při nárazu rozbity a objekt je zasažen barvící (značkovací) látkou. Dalším typem 

projektilu jsou gumové kuličky, které jsou určeny pro terčovou střelbu a pro nepřímou střelbu. 

Nepřímá střelba je používána proti davu, který je agresivní a neposlechne výzvu zasahujících 

bezpečnostních složek.  

 

Využitelnost těchto zbraní je jejich vysoká přesnost a možnost přepínat možnosti 

střelby (jednotlivé rány a střelba dávkou). Dalším kladem v němž vidím velký přínos je 

možnost výroby projektilů s různými náplněmi, např. práškové OC, nesmývatelné barvy nebo 

zapáchající látky. Rychlost kuličky po opuštění hlavně se pohybuje v rozmezí  

250 až 300 stop za sekundu. Hlavní charakteristiky zbraně Tipman je patrno v tabulce č. 2. 

Paintballových zbraní je široké spektrum a velkou výhodu vidím i v možnosti zvolit si typ 

zbraně, který člověku vyhovuje, od ručních zbraní, krátkých automatických zbraní viz 

obrázek 12, až po dlouhé automatické zbraně.  
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Obrázek 13 - Paintballová zbraň Tipman 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2 - Hlavní charakteristika zbraně Tipman 
Model  Tippmann 98 Custom  

Kalibr  17.272 mm  

Typ  poloautomatické - samonabíjecí  

Pohon  CO2 

CO2 kapacita  500+ ran   

Standardní délka hlavně 21.6 cm  

Celková délka  49.85 cm  

Váha - bez láhve CO2 1.3 kg  

Efektivní dolet  40+ metrů  

 

Rozborka zbraně Tipman  
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Obrázek 14 - Rozborka zbraně Tipman 

1. pojistka zásobníku 

2. dávkovací ohbí 

3. klika ohbí 

4. šrouby pro kliku ohbí 

5. manipulátor šroubovice 

6. spojení 

7. zadní šroubovice 

8. hnací pružina 

9. vodící kolík pro hnací pružinu 

10. koncový uzávěr 

11. průchodka koncového uzávěru 

12. šroub na zadní stranu 

13. pravý kryt 

14. přepustný šroubovací ventil 

15. redukce tlakové lahve  

16. šrouby k tlakové redukci 

17. plynová trubička 

18. přední střenky 

19. levý kryt (nádrže) 

20. zadní střenky 

21. krytové šrouby 

22. ohbí pro plynovou trubici 

23. venkovní těsnění ventilu 

24. pružina spouště 

25. pružina odpalovače 

26. odpalovač 

27. spoušť 

28. ventil 

29. klika náboje 

30. pojistka a těsnění 

31. silová trubice 

32. šroubek pro koordinaci úsťové  

rychlosti   

33. hlaveň 

34. kruhové hlavňové těsnění 

35. přední šroubovice 

36. těsnění přední šroubovice 

37. těsnění zadní šroubovice
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6 Trendy vývoje 
 

Nové trendy vývoje nesmrtících zbraní můžeme rozdělit do několika skupin: 

 

1. Světelné – Jedná se o novou technologii svítilen, které jsou vyvíjeny pro potřeby 

americké policie. Tyto svítilny budou mít za účel nejenom oslepit podezřelé osoby, ale 

také vyvolat nevolnost, případně zvracení. Svítilna bude vyráběna pro americké 

ministerstvo obrany. Princip svítilny spočívá ve využití LED technologie, respektive 

pole vysoce svítivých LED diod, které má integrované měření vzdálenosti k očím 

protivníka a dokáže regulovat množství světla. Regulace svítivosti je nutná, aby 

výsledný efekt byl odstrašující, ale aby nedošlo k permanentnímu poškození zraku. 

Svítilna vysílá sérii rychlých záblesků, ale jejich barevná různorodost a časová 

kombinace nevyvolává pouze fyzické příznaky, dochází i k narušení psychiky 

člověka. Mezi změny v psychice člověka můžeme zmínit pocity zmatení, dezorientace 

nebo závratě. Ministerstvo obrany plánuje vybavení pohraniční stráže takovouto 

svítilnou v roce 2010. Svítilna je použitelná při zásazích proti davu, záchraně 

rukojmích nebo teroristickým akcím. 

 
Obrázek 15 - Záblesková LED svítilna 
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2. Vysokofrekvenční prostředky – Jedná se o zbraně jejichž účinky nejsou patrné 

zrakem, tyto zbraně tyto zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části 

elektromagnetického spektra rádiových vln.  

 

3. Active Denial Technology (Technologie aktivního odpuzování) – Tato zbraň viz obr. 

14 byla vyvíjena od roku 1991 v laboratořích amerického ministerstva obrany. První 

testy byly zahájeny od roku 1994 na amerických leteckých základnách Brooks            

a Kirtland. Principem fungování této nesmrtící zbraně je emitor mikrovln 

(elektromagnetického záření). Přesné informace o charakteru paprsků nebyly 

zveřejněny. Paprsky pronikají asi 0,04 cm pod kůži. V médiích se s nimi můžeme 

setkat pod názvem paprsky bolesti (Pain Beams), toto označení pochází z laické 

veřejnosti. Paprsky bolesti při zasažení cílovému objektu působí intenzivní bolest, 

která je srovnatelná s pocitem při popálení pokožky. Tato nesmrtící zbraň ovšem nemá 

žádné vedlejší trvalé účinky. Při pokusech na zvířatech a 72 lidských dobrovolnících 

bylo provedeno celkem 6500 testů v délce 10 sekund. Spekulace ohledně možného 

zasažení a poškození očí na základě tohoto pokusu dokázala, že osoby zavřou oči 

dříve, než by jim paprsky mohly způsobit nějakou újmu. [8] 

 

 
Obrázek 16 - Active Denial Technology 

 
4.  Akustická zbraň LRAD (Long Range Audio Device), je to nesmrtící akustická zbraň, 

která byla vyvinuta v USA armádě. Váha této zbraně je cca 20 kg. LRAD pomocí 84 cm 

diskovitého vysílače dokáže nasměrovat vlnu ostrého 150 decibelů silného zvuku, bez 

nutnosti zásahu kohokoliv, kdo se nachází v blízkosti zbraně. Cena této nesmrtící zbraně je asi 

půl miliónu korun. Zbraň funguje jako emitor zvukových vln, které jsou o 30 dB silnější než 

je práh bolesti. Zvuk u zasažených osob vyvolává nevolnost, zvracení a spolehlivě zabrání 

útočníkům pokračovat v útoku. Nepřítele ochromuje, dezorientuje a lze jim simulovat různé 
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zvuky, například palbu z ručních zbraní. Při použití LRAD na vzdálenost nižší než 300 metrů 

může způsobit trvalé ohluchnutí. Při aktivaci a vyslání zvukového signálu je hluk za ústím 

zbraně pouze 60 dB, což umožňuje lidem kteří LRAD použijí normálně komunikovat. Toto 

zařízení bylo úspěšně použito na vyhánění vzbouřenců ze sutin domův irácké Falúdži             

a Bagdádu. Dalšímu efektivnímu využití došlo v New Orleansu, kde se použitím této zbraně 

zabránilo rabování po hurikánu Katrina. LRAD našla i využití v ochraně Afrického pobřeží 

proti pirátským útokům. [8] 

 

5. Psychotronická zbraň BOULE – je to nesmrtící zbraň, která šíří neviditelné 

elektromagnetické paprsky ovlivňující náladu, chování a tělesné procesy zasažených osob. 

BOULE je schopna vysílat velmi dlouhé vlny o různých vlnových délkách. Vlny na 2 až 3 

dny působí depresi, natékání jazyka, otupělost, zmatenost, ochablost, výbuchy agrese, bolest 

hlavy, pocit strachu, rozházení menstruačního cyklu nebo srdeční arytmii. Spekuluje se o tom, 

zda právě tyto přístroje, které se využívají na lodích nemají za následek sebevražedné akce 

velryb.  

 

6. Dračí vejce (Dragon egg) – jedná se o prostředek, který váží 900 gramů a po vhození 

do budovy umožňuje policistům rozhled o 360 stupních. 

 
Obrázek 17 - Dračí vejce 

 
Obraz vzniklý tímto snímáním je přenášen bezdrátově do vzdálenosti 300 metrů. 

Rozhled v budově je zajišťován pomocí čtyř kamer viz obr. 15, kterými je přístroj vybaven, 

kamery jsou obaleny hmotou, která tlumí nárazy a zabraňuje poškození tohoto kamerového 

systému. Při nalezení či pokusu o zničení dračího vejce je přístroj schopen vypustit slzný 

plyn. [5] 



  34 

7 Návrh zabezpe čení vstupní haly bankovního ústavu 

V této kapitole popisuji imaginární halu bankovního ústavu, kde navrhnu zabezpečení 

a zaměřím se na možnost využití nesmrtících zbraní při ochraně objektu jak je patrno na 

obrázku 15.  

 
Obrázek 18 - Plán haly banky [1] 

 

1. umývárna 

2. chodba 

3. kuchyňka 

4. toaleta 

5. toaleta 

6. kancelář vedoucího 

7. přepážky 

8. čekárna 

9. archiv 

10. zasedací místnost 

11. chodba 

12. kancelář 

13. kancelář 

14. kancelář 

15. kancelář 

16. kancelář 
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7.1 Popis chrán ěného objektu 

Chráněným objektem je vstupní hala pětipodlažní budovy administrativního 

charakteru. Budova je využívána jako sídlo několika firem. Celá budova má kancelářský 

charakter. Vstup do bankovního ústavu je možný pouze hlavním vchodem. Vstupní hala 

opatřena klimatizací a do vstupní haly ústí větrací šachta. Celá budova je postavena 

z pálených cihel o tloušťce 500 mm a tloušťce příček 250 mm. Plánek haly viz Příloha č.2 

 

V objektu je zaměstnáno celkem 24 zaměstnanců. Bankovní ústav funguje na 2 

směnný provoz. Na ranní směně od 8:00 do 14:00 je přítomno 11 administrativních 

pracovníků a 1 pracovník ostrahy. Na odpolední směně od 14:00 do 18:00 se nachází také 11 

administrativních pracovníků a 1 pracovník ostrahy. Objekt je střežen externími pracovníky 

soukromé bezpečnostní služby.  

 

7.2 Stávající bezpe čnostní opat ření vstupních prostor 

Technická bezpečnostní opatření – Vchod je zabezpečen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, 

zárubně dveří jsou vyplněny betonem. Zárubně dveří jsou opatřeny 2 závěsy. Uzamykací 

mechanismus je tvořen hliníkovou 5 stavítkovou cylindrickou složkou FAB.  

 

V objektu je instalována elektrická požární signalizace (dále jen EPS). Na ústřednu 

EPS jsou napojeny opticko-kouřové hlásiče požáru, požární klapky a tlačítka pro vyvolání 

požárního poplachu. Strop budovy je rozdělen na 5 požárních úseků. Rozmístění hlásičů 

požáru je určeno v rámci schvalovacího řízení stavby a je definováno v kolaudačním 

rozhodnutí stavby.  

 

V objektu nenachází elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS), který se 

skládá z kamerového systému a PIR detektorů (detektory pohybu) typu JS-10 od firmy 

Jablotron. 

 

Fyzická ochrana a režimová ochrana – Fyzická ochrana je realizována pouze 

v pracovní dobu, a to vždy jedním pracovníkem ostrahy, který má pracoviště v kanceláři za 

vstupními dveřmi. Pracovník soukromé bezpečnostní agentury dohlíží na bezproblémový 
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pohyb osob v hale banky, má zamezit neoprávněným vstupům do chráněných určených pouze 

zaměstnancům banky a dohlíží nad pravidelným denním rozvozem peněz. 

 

Režimová ochrana je v objektu řešena čipovými kartami, kterými se zaměstnanec 

identifikuje při vstupu do objektu. Režimová ochrana dále řeší vlastníka klíčů od hlavního 

vchodu do haly a určuje které osoby nají ke klíčům, které jsou umístěny v kanceláři ostrahy. 

Klíče od banky se nikdy nesmí vynášet ven. Pracovník ostrahy smí opustit své pracoviště 

pouze během obědové pauzy, ale musí být zastoupen administrativním pracovníkem nebo na 

konci směny ve chvíli kdy je fyzicky přítomen jiný zaměstnanec ostrahy. 

 

7.3 Ohrožení chrán ěného objektu bankovního ústavu 

V popisovaném objektu se pracuje a manipuluje s většími finančními obnosy               

a citlivými údaji klientů 

Popis hrozeb při vniknutí neoprávněné osoby do chráněných prostor. 

 

a) Neoprávněné nakládání s citlivými údaji klientů banky neoprávněnými narušiteli, 

riziko kopírování materiálů, šíření materiálů, neoprávněná úprava dokumentů nebo 

vynášení z objektu.  

b) Zneužití pravomoci na nakládání s citlivými údaji. 

c) Infiltrace chráněných prostor narušitelem a možnost napáchat trestnou činnost 

(teroristický útok, bombový útok, unos apod.). 

 

Pro předmětovou a prostorovou ochranu jsem provedl modelování rizika pomocí 

Ishikawova diagramu pro předmětovou a prostorovou ochranu viz přílohy č. 1 a 2. 

 

Na základě modelování rizik jsem došel k závěru, že slabým místem v zabezpečení banky 

je lidský faktor, dále nezabezpečená větrací šachta a nedostatečné zabezpečení oken a dveří. 

Rizika nejdou nikdy plně odstranit, lze je pouze minimalizovat. 
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7.4 Návrh optimalizace zabezpe čení chrán ěného objektu 

 Pro dosažení vyššího stupně ochrany je nutné použít vhodnou kombinaci prvků 

fyzické a mechanické ochrany. Nutné je také zvolit vhodný EZS. 

 

Mechanický zábranný systém poskytuje ochranu svou mechanickou pevností a vytvoří 

překážku, kterou musí pachatel překonat. Díky tomu se doba nutná k vloupání prodlouží. 

Pro zabezpečení vstupních dveří navrhuji použít: 

• Uzamykací mechanismus s kováním a čtyřbodový bezpečnostní rozvorový zámek 

Multi-T-Lock se 6 závorami a střelkou ovládanou ozubeným kolem [7] 

• Dveřní křídlo: bezpečnostní jednolité dveře 3 úchytové 

Pro zabezpečení oken doporučuji použít: 

• Mříž, aby se omezilo průnik do chráněné budovy  

• Opatření skel ochrannou fólií proti vysypání skla 

Pro zabezpečení vzduchotechnické šachty navrhuji použít: 

• Rozpěrná tyč s mechnickými spínacími kontakty s návazností na EZS ústřednu 

 

Elektronický zabezpečovací systém - skládá se z detektorů a monitorovacích čidel, přenosové 

cesty, ústředny a zdroje napájení. Hlavní úkol EZS spočívá v přenosu informací do řídícího 

centra a vyrozumění odpovědných pracovníků. 

Pro zabezpečení prostor haly doporučuji použít: 

• PIR detektor JS-25 COMBO od firmy Jablotron, který zachycuje pohyb osob v hale, 

obsahuje i detektor tříštění skla a detekce sabotáže PIR detektoru. 

• CCTV kamerový systém na sledování podezřelých cílů. 

 

Fyzická ochrana, režimová opatření: 

 

 Fyzická ochrana je definována jako soubor činností ostrahou pověřené osoby, jejímž 

úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku a bezpečnost střežených prostor. U našeho 

bankovního ústavu je fyzická ochrana zabezpečována ve 2 směnách od 8 do 18 hodin. Po 

zbytek dne je bankovní ústav napojen na bezpečnostní agenturu prostřednictví pultu 

centralizované ochrany.  
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Režimová ochrana: 

 

Režimová opatření představují administrativně organizační a věcná opatření, který by 

měla směřovat k bezporuchovému fungování celého bezpečnostního systému. Patří sem režim 

kontrolování vjezdů a výjezdů vozidel z areálu objektu, kontrola vynášení citlivých údajů ven 

z budovy a také režim kontroly klíčů a identifikačních karet.  

 

7.5 Návrh použití nesmrtících zbraní p ři ochran ě bankovního 

ústavu: 

 V problematice nesmrtících zbraní a jejich použití v rámci bankovního ústavu a jeho 

ochrany nestojí nic cestě. Výhodou nesmrtících zbraní je možnost tyto zbraně a prostředky 

používat bez nutnosti vlastnictví zbrojního pasu. Mnoho zaměstnanců ostrahy už bylo fyzicky 

napadnuto. V dnešní době ostraha nevlastní prostředky, kterými se může efektivně bránit tak, 

aby nevystavila riziku okolní osoby, prostředky kterými ochranka disponuje nejdou použít na 

delší vzdálenosti.  

Vybavením ochranky mechanickými zbraněmi by mělo za následek lepší ochranu 

chráněných prostor a eliminaci rizik a zranění které vznikne při obraně jak na straně obránce 

tak na straně útočníka.  

K ochraně bankovních ústavů a chráněných prostor doporučuji nesmrtící zbraň FN 303, která 

zahrnuje široké spektrum použitelnosti díky různým typům projektilů. 
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8 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku nesmrtících zbraní a jejich 

vhodnou aplikaci v praxi.  

Úvodní část jsem věnoval právním úpravám, které řeší problematiku nesmrtících 

zbraní v České republice. V další části jsem se zaměřil na nesmrtící zbraně a provedl jsem 

jejich popis s rozčleněním do skupin dle fyzikálně – chemických vlastností. V další kapitole 

se zaměřuji na nesmrtící zbraně s mechanickým účinkem a popisuji možnosti jejich použití. 

Po provedení modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu jsem navrhoval zabezpečení 

haly bankovního ústavu a navrhnul možnost využití neletálních zbraní, především zbraně FN 

303.   

Současný stav a perspektivy vývoje široké oblasti neletálních zbraní, včetně 

zkušeností z jejich omezeného nasazení v moderních ozbrojených konfliktech dokazují 

oprávněnost jejich perspektivního využití za různých situací. K efektivnímu nasazení 

neletálních zbraní a dosažení požadovaného efektu bude bezpodmínečně nutné připravit  

a řádně vycvičit odborné týmy specialistů a zřídit speciální jednotky pro tento druh činnosti, 

které by měly být nedílnou součástí stávající organizační struktury. Proces zavádění 

neletálních zbraní bude zcela jistě doprovázen četnými problémy. Například chemické 

prostředky, které působí na funkčnost bojové techniky, mají současně i vedlejší účinky na 

lidský organismus, na který působí jako chemické, toxické nebo bakteriologické zbraně. 

Některé chemické prostředky, které dočasně vyřazují člověka z činnosti, se jen málo odlišují 

od otravných látek, jejichž použití je zakázáno mezinárodní konvencí. Perspektivní koncepce 

konkrétních neletálních zbraní bude nutné podrobit důkladné analýze z hlediska technické 

realizovatelnosti, efektivnosti bojového použití, ceny a dalších kritérií. 

Po vyřešení některých technických, zdravotních, operačně taktických a legislativních 

problémů pravděpodobně budou světovou veřejností přijaty kladně. Jejich nasazení může být 

výhodné především v lokálních ozbrojených konfliktech malého rozsahu a mohou umožnit 

použití síly i tam, kde by to v případě klasických zbraní nebylo možné. Digitální bojiště na 

prahu 21. století bude trvale spjato s mohutným nástupem nových forem boje, kde neletální 

zbraně všech kategorií budou zcela jistě sehrávat důležitou roli. 
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Seznam použitých zkratek 

°C    stupně Celsia 

cm    centimetr 

CN    chlóracetofenom 

CO2    kysličník uhličitý 

CS    orthochlorobenzalmalononitril 

č.    číslo 

čl.    článek 

ČR    Česká republika 

J    joul 

kg    kilogram 

kV    kilovolt     

m    metr 

m/s    metr za sekundu 

mm     milimetr 

např.    například 

OC    oleoresin capsicum 

Sb.    sbírka 

tzv.    takzvaný 

V    volt 

W    watt 

s    sekunda  
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Příloha č. 2– Ishikawův diagram předmětové ochrany
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