Příběh protiúderového multifunkčního kompletu
Příběh tohoto kompletu se datuje dle sdělení Ing. Aleny Hýskové od roku 2011. Na počátku bylo
slovo. V tomto případě snad i dobrý úmysl, pokud se nejednalo o pouhé vyvolání potřeby, což je
základní podmínkou úspěšného obchodu.

2014
Nosnou myšlenkou byla kombinace dosud užívaných různých prostředků – viz zadání z roku 2014:
Multifunkční systém musí spojit tři dosud samostatně užívané prostředky:
1. Taktická vesta
2. Balistická vesta
3. Protiúderový komplet
Důležitým hlediskem pro konstrukci vesty je maximálně možný uživatelský komfort.
Další významné požadavky obsažené v první zadávací dokumentaci byly:



Nehořlavost – při napadení hořlavými látkami komplet nesmí vzplanout ani odkapávat



Ochrana horní části ruky – vyjímatelná balistická i protiúderová ochrana (TON I)



Ochrana předloktí (TON I)



Ochrana genitálií a třísel (třísla balistická ochrana)

Hodnotící kritéria - nabídková cena 60%
- uživatelské zkoušky 40%
Zadávací řízení bylo v roce 2014 zrušeno samotným zadavatelem.

2015
V roce 2015 následoval další pokus. Došlo k dílčím změnám v zadávací dokumentaci.


Nehořlavost – při napadení hořlavými látkami komplet nesmí vzplanout ani odkapávat



Ochrana horní části ruky – zůstal pouze požadavek na chránič ramen a chránič lokte



Ochrana předloktí - vyškrtnuta



Ochrana genitálií a třísel (třísla balistická ochrana)

Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

2016
V roce 2016 došlo k další zásadní změně technické specifikace.


Nehořlavost – již nepožadována



Ochrana horní části ruky – zůstal pouze požadavek na chránič ramen a chránič lokte



Ochrana předloktí - vyškrtnuta



Ochrana genitálií a třísel (třísla balistická ochrana)



Nově stanoven požadavek na přesné rozměry přední a zadní balistické vložky a
protiúderového plátu

Nakonec byl projekt úspěšně dokončen a komplety nakoupeny. Pokud by se projekt
nepodařilo realizovat do konce roku 2016, nebyl by již financován z prostředků švýcarskočeské spolupráce.
Výsledek:
Pořízeno 2.851 kompletů.

Komplet v praxi nesplňuje zadávací požadavek multifunkčnosti. Jako taktickou vestu jej
nelze použít, neboť policistům některých součástí bylo zakázáno vyjímat balistické vložky.
Vzhledem k nesymetrické konstrukci by použití jako taktické vesty nebylo uživatelsky
nejkomfortnější. Je tedy primárně používán jako balistická vesta a s vloženým protiúderovým
plátem jako protiúderový prostředek.
Absence zejména chráničů předloktí z něj však nečiní plnohodnotný protiúderový komplet,
neboť v přímém kontaktu s případnými osobami, proti kterým policisté pořádkových jednotek
zakročují, hrozí riziko zranění. V praxi se tedy čeká na „precedens“, první případ, kdy
policista pořádkové jednotky utrpí zranění předloktí například vlivem úderu tyčí či jiným
tupým předmětem.
Absence suspenzoru je také zarážející. Pouhý balistický chránič klínu je v přímém fyzickém
kontaktu nepohodlný a nechrání odpovídajícím způsobem proti kopu do genitálií. Snad i
proto byly policistům některých pořádkových jednotek ponechány suspenzory z předchozích
protiúderových kompletů. Jediným problémem je, že tyto ochranné prostředky jsou již několik
let po exspiraci. I zde se zřejmě čeká na „precedens“.
Nejvíce k zamyšlení je samotný záměr garanta projektu – Ředitelství služby pořádkové
policie. Je zvláštní, že ředitelství nevědělo, kolik kompletů požaduje, ale požadovaný počet
byl minimálně 2.000 kompletů. ŘSPP tedy zřejmě neví, kolik policistů je zařazeno
v pořádkových jednotkách.
Pokud by ŘSPP stanovilo počet například na konkrétních 2.000 kompletů, bylo by možné za
uvedený finanční rámec (67.914.000,-Kč) k tomuto množství pořídit i balistické přídavné
panely. Ty se v současnosti pořizují zvlášť a v rámci jednotlivých krajských ředitelství policie.
„Maximální snahu“ o ochranu policistů pořádkových jednotek pak potvrdil i ministr Chovanec
dopisem jednomu z uchazečů. Jak tato snaha došla svého naplnění v praxi, mohou hodnotit
pouze uživatelé těchto kompletů.
Závěrem je třeba připomenout, že české tradice zůstaly zachovány. Při předání kompletů
vyvstaly dohady ohledně záručních lhůt garantujících požadovanou kvalitu. Ty byly
odstraněny následným sepsáním dodatku kupní smlouvy. Proč to dělat pořádně a bez
dohadů, když lze řešit problémy „za pochodu“, v tomto případě cca za půl roku.
Zmíněný dodatek najdete zde:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1212805

Resumé – multifunkční není totéž co speciální. Balistická vesta je balistická vesta.
Protiúderový komplet je protiúderový komplet. Taktická vesta zůstane taktickou vestou.
Spojením všeho zákonitě vznikne produkt, který bude nucen dělat kompromisy. Komplet
multifunkční neprošel ostrým testem v akci na úrovni například MMF či demonstrací, kde
létají kameny, lahve a další předměty. Přejme policistům, aby podobných akcí bylo minimum
a nejlépe, aby nebyly vůbec. Uvítáme poznatky příslušníků z praxe s užíváním zmíněného
kompletu, pozitivní i ty negativní.

