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Firma SPM Liberec uvedla zbrusu nový produkt z oboru 
balistických vest, balistický nosič BN-2013. Zhruba  
dva roky trvající vývoj, na kterém se svými nápady podíleli 
i specialisté ze 4. brigády rychlého nasazení a příslušníci 
policejní zásahové jednotky z Hradce Králové, se vyplatil. 
Balistika SPM loni na veletrhu IDET obdržela prestižní cenu 
od mezinárodní novinářské agentury a policie nyní plánuje 
vystrojit jí své speciální jednotky.

výstroj

tickým účinkům, ale také 
proti úderům,“ říká vývojo
vý ředitel SPM Vlastimil Her
man, veterán hned několika 
zahraničních misí na Balkáně 
a v Iráku, jenž ještě nedávno 
sloužil u zásahového oddílu 
Vojenské policie ve Staré 

balistická ochrana
 Petr BlaHuš

Nová

V
yloučeno není ani zavede
ní do výzbroje české, popř. 
slovenské armády, kde by 
mohla nahradit v součas
nosti používanou a částečně 

již zastaralou výstroj. u armád, zvláště 
té naší, jde však všechno dopředu jen 
hlemýždím tempem, takže nelze vylou
čit, že než se její nákupčí rozhoupou, 
bude na světě už zase něco nového. 

Chránit,  
ale neomezovat

„Policisté si naši balistic-
kou novinku velmi pochvalu-
jí, protože potřebovali něco 
odolného nejen proti balis-

a měkké orgány jako břicho a žaludek 
zůstaly nekryty, Britové podle Hermana 
ve své době preferovali ještě menší 
balistickou ochranu, chránící jen oblast 
srdce. Je ovšem pravda, že kupříkladu 
pro strážné sloužící na věžích perimetrů 
spojeneckých základen nebo na check
pointech (kde se nepředpokládá nějaká 
manévrovací činnost) jsou naopak těžké 
balistické vesty, poskytující maximální 
ochranu, velkou výhodou. 

Univerzálnost nadevše
SPM proto vyvinula podle Her

mana dva typy nové balistiky: 
balistický nosič BN2013 a bali

stickou vestu BV2012, které nemají 
funkci rychlého odhozu, a balistický 
nosič BNO2013 s balistickou vestou 
BVO2012, které tuto pro část uživa
telů důležitou funkci mají. 

Na obou verzích prakticky absen
tuje ještě nedávno zhusta používané 
zapínání na suché zipy, které v reál
ných bojových podmínkách při střet
nutí zblízka byly poněkud nepraktické, 
resp. rozepnutí trvalo mnohdy déle, 
než bylo zdrávo. tento problém je 
u nových libereckých balistik vyřešen  

Boleslavi a má tak s tímto speciálním 
segmentem výstroje bohaté osobní 
zkušenosti.

Do vývoje BN2013 se podle něj 
promítly i zkušenosti českých vojáků 
ze zahraničních misí a trendy, které 
v současnosti razí nejmodernější ar
mády západního světa. V současnosti 
totiž už nehrají takovou roli univerzální 
balistiky s maximálním vybavením 
(chrániče krku, třísel, beder apod.). 

Nyní se razí spíš trend tako
vých ochranných prostřed
ků, které v minimální míře 
omezují vojáka nebo poli
cistu v pohybu, což vede 
ke zvýšení zejména jeho 

dlouhodobého bojového 
výkonu. 
Zatímco mnoho českých 

vojáků, kteří se vystřídali na 
základně Prt v afghánském 
lógaru, kritizovalo fasovanou 
balistickou výstroj, protože 
jim chránila jen hrudní koš 
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