služební zbraně

HK MP7A1

Petr B lahu š , f o to a ut or
a Pol i c i e Č R

U Policie České republiky
byla nedávno zavedena zbraň
třídy PDW, německý samopal
Heckler & Koch MP7A1 ráže
4,6x30 mm. Některé složky
policie ji už využívají ve
službě a při ostrých akcích
v rámci zbrusu nových
projektů.
Systemizace zbraní
skupinového vyzbrojení (ZSV)
„Nově představený systém vyzbrojení
reagoval na naléhavou společenskou
potřebu rychlé reakce, jako například
na situace AMOK, a to vytvořením
funkčního mezičlánku zabezpečujícího
nepřetržitý výkon služby se zbraněmi
skupinového vyzbrojení,“ vysvětlil poru
čík Bohumil Malášek, mluvčí jihomorav
ské policejní správy, která tyto samopaly
využívá. „Tato zbraň po stránce organi
zační, materiálové a úrovní připrave
nosti v systému systemizace zbraní
skupinového vyzbrojení vyplňuje
prostor mezi základními organi
začními články policie a vyso
ce specializovanými útvary
typu krajských zásahových
jednotek a celostátně působí
cí protiteroristické Urny.“
Základním mottem jihomo
ravského projektu je akce
schopnost a operativnost.
„K většině nebezpečných
případů a konfliktů nepři
jede jako první vycvičená
a po zuby vyzbrojená zá
sahovka, ale klasická hlídka
četníků z místního nebo
obvodního oddělení, při
nejlepším lovci lebek z PMJ.
Ti doposud neměli u sebe nic
většího, než je pistole, a ani jejich
výcvik nebyl na takové úrovni,
jaký by byl zapotřebí k řešení
takových situací. Ovšem tahat
s sebou naše už trochu mo

u Policie ČR
rálně zastaralé armádní útočné pušky
vzor 58 není vždy dost dobře možné,
už z taktických důvodů,“ tvrdí expert
z policejního prezídia. Podle něj je nový

Pilotní projekt specializované syste
mizace ZSV byl podle něj spuštěn na
Krajském ředitelství Jihomoravského
kraje ve druhé polovině roku 2012,
do praxe se ale dostal teprve před
několika měsíci. „V rámci systemizace
zbraní jsou samopaly HK rozmístěny
na vybraných organizačních článcích,
kde je zajišťován nepřetržitý výkon
služby s mobilním uložením samopa
lů ve vozidlech,“ potvrdil expertova
slova Malášek. „Na celém teritoriu
Krajského ředitelství Jihomoravského
kraje tak nepřetržitě operují policejní
hlídky s možností okamžitého zásahu
proti dobře ozbrojeným pachatelům
nebo skupinám pachatelů.”

Nové zbraně,
nový výcvik

projekt jihomoravské policie, ve
kterém jsou vybrané – ale jinak
řadové – policejní hlídky vyzbro
jeny takřka kapesním samopalem, zají
mavá a prospěšná věc. „Brňáci se nebojí
jít v čele,“ říká spokojeně policista.
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Zavedení nové, navíc od
dosavadní tuzemské vý
zbroje dost odlišné zbraně
si pochopitelně vyžádalo
i rozšíření výcviku policis
tů. Dejme opět slovo brněn
skému mluvčímu Bohumilu
Maláškovi. „Výcvik policistů
se specializací na zbraně sku
pinového vyzbrojení je komplexně
rozšířen v oblastech taktiky služebního
zákroku, střelecké přípravy i v použití
donucovacích prostředků, přičemž je
prováděn v malých skupinách s in
dividuálním přístupem,“ vysvětluje.

