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Vybavení

Balistický batoh Masada
Díky obchodu Pistol Brace Empire jsme dostali na vyzkoušení jeden výstrojní
kousek z Izraele. Masada tedy již není jen starověká pevnost u Mrtvého moře,
nebo moderní striker-fired pistole, ale i výrobce kompletního taktického textilního řešení.

S

polečnost Masada Armor Ltd., založená v roce 2009, dodává hlavně
do složek izraelské policie a armády, ale má již mnoho spokojených klientů v Evropě, Americe, Asii i na černém
kontinentu. Nyní přináší na trh zajímavý
batoh, který při naprosto civilním vzhle-

du obsahuje balistickou vestu, odolnou
až do úrovně IIIa. Je tak ideální jak pro
civilisty, tak pro bezpečnostní pracovníky
v utajení.
Balistickou ochranu neprůstřelné vesty vsazené do batohu lze upgradovat
keramickými pláty; bez nich stačí v zá-

Přechod z pochodové do bojové konfigurace batohu Masada: figurantka trhne za popruhy vesty a vytáhne přední část vesty z batohu, přetáhne přední díl vesty přes hlavu,
spustí na hrudník a upevní boky suchými zipy

Složený batoh Masada v pochodové
poloze

kladu na běžné pistolové střelivo. Batoh
ve složeném stavu nijak nevybočuje
z obvyklého designu a obsahuje navíc
sedmilitrový prostor pro knihy nebo například notebook.
Přechod do bojové konfigurace trvá
několik málo sekund. Nositel batohu
v podstatě jen silně škubne za táhla
vesty, batoh držený pohromadě suchými
zipy se automaticky rozpojí, uživatel si
v mžiku převlékne vestu zezadu přes hlavu a je to. Boky vesty se prakticky samy
přichytí suchými zipy. Na přední straně
vesty rozbalené do bojového stavu jsou
navíc taktické úchyty na krátkou zbraň,
munici, svítilnu a další potřeby.
Zkoušel jsem rychlé rozvinutí vesty
i s Glockem 19 nasazeným v pouzdře na
ní a mohu potvrdit, že to jde a z úchytů
nic nevypadává. Sbalit vestu zpátky lze
také snadno, jen je potřeba batoh svléknout, ale zde obvykle nejde až tak o čas.
Je-li batoh nošen ve složeném stavu, poskytuje ochranu alespoň ze zadní polosféry. I to by případně mohla být značná
taktická výhoda při nenadálém útoku.
Batoh Masada existuje v civilní barvě
a výrobce jej plánuje i v maskovacím designu jako mutaci pro ozbrojené složky.
Masada se dobře nosí, asi jako jiný běžný moderní batoh. Hmotnost prázdného
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