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ANOTACE 

STRAKOŠ, Vít. Inovativní návrh metodiky zásahu zásahové jednotky soukromé bezpečnostní 

agentury. 2013, 53 stran. Bakalářská práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

Klíčová slova: soukromá bezpečnostní agentura; pult centrální ochrany; elektronický 

zabezpečovací systém; zásah; nutná obrana; krajní nouze; zadržení osoby 

Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího postupu zásahových jednotek soukromých 

bezpečnostních agentur při kontrole poplachu na objektu s cílem navrhnout inovativní způsob 

zásahu. Úvod bakalářské práce je zaměřen na odborné pojmy, následuje popis činnosti 

dispečera a zásahové jednotky, taktiky zásahu a právních předpisů, jejichž znalost je pro 

zásahovou jednotku nezbytná. Praktická část se zabývá vyhodnocením překážek a nedostatků, 

které brání efektivitě zásahu. Tyto nedostatky jsou řešeny v závěru práce návrhem na inovaci 

zásahu zásahové jednotky včetně jeho ekonomického posouzení. 

 

ANNOTATION 

STRAKOŠ, Vít. Draft methodology intervention by the intervention unit of private security 

agency. 2013, 53 pages. Bachelor's thesis. VSB-Technical University Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering. Headofthe thesis Ing. Stanislav Lichorobiec. 

Keywords: private security agency; alarm receiving centre; electrical security system; 

intervention; necessary defense; extreme emergency; detention of a person 

This thesis deals with the evaluation of the existing procedure intervention unit of private 

security agency when checking of alarm on the object in order to propose an innovative way 

of intervention. Outset of Bachelor's thesis is focused on professional concepts, followed by a 

description of the operation dispatcher and intervention unit, tactics intervention and laws, 

this knowledge is necessary for intervention unit. The practical part deals evaluation obstacles 

and shortcomings that hinder the effectiveness of the intervention. These shortcomings are 

addressed in the conclusion the thesis with draft to innovation the intervention by the 

intervention unit, including its economic assessment.  
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1 Úvod 

Průmysl komerční bezpečnostní je nedílnou součástí dnešní společnosti. Tento u nás 

významný obor podnikání vznikl již v roce 1989-1990 a do dnešní doby jsou na něj kladeny 

stále větší nároky, zvláště na kvalitu a účinnost těchto služeb v praxi. Za tyto dvě desítky let 

vznikly tisíce bezpečnostních agentur a bez jejich zapojení do ochrany osob a majetku si již 

těžko dokážeme představit fungování našeho bezpečnostního systému. Posláním těchto 

bezpečnostních služeb je plnění některých obdobných úkolů, které ze zákona přísluší Policii 

ČR. Nejedná se však o nahrazování činnosti Policie ČR, nýbrž doplňují činnost státního 

aparátu. Z tohoto důvodu je důležité, aby subjekty soukromé bezpečnosti, policie a státní 

orgány spolupracovaly a vytvářely podmínky pro činnost soukromých bezpečnostních služeb. 

Ve své bakalářské práci nejprve definují odborné pojmy a. následně se věnuji 

charakteristice forem služeb ochrany majetku a osob. 

V páté kapitole popisuji varianty přenosových tras, charakterizuji pult centrální 

ochrany a podrobněji rozebírám metodiku vyhodnocení poplachové zprávy dispečerem.  

Kapitola následující je zaměřena na činnost zásahové jednotky. Nejprve uvádím 

základní vybavení zásahové jednotky, a posléze se věnuji postupu při výjezdu a následné 

kontrole objektu a taktice zákroku proti narušiteli. Kapitolu uzavírám vyjmenováním právních 

předpisů, které pracovníky opravňují k zásahu. 

V sedmé kapitole vyhodnotím informace, získané dotazníkovým průzkumem 

zaměřeným na problematiku dojezdu zásahové jednotky v čase určeném zaměstnavatelem, 

problematiku dostupnosti informací o poplachu a problematiku výstroje. 

Na základě vyhodnocených údajů navrhuji v kapitole 8 inovativní způsoby řešení 

zjištěných nedostatků, s cílem usnadnění a urychlení příjezdu na místo poplachu, zajištění 

vyšší bezpečnosti zásahové jednotky a zkvalitnění postupu kontroly objektu. Následně tyto 

inovativní návrhy ekonomicky posoudím.  
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2 Rešerše literatury 

Bakalářská práce je zaměřena na zvýšení bezpečnosti zásahové jednotky a zkvalitnění 

jejího zásahu při narušení objektu. Touto problematikou se zabývá mnoho publikací, 

zaměřených na metodiku a taktiku zásahu a právní základy pracovníku soukromých 

bezpečnostních agentur, z nichž uvádím ty nejpodstatnější. 

BRABEC, František, Miloš URBAN, Karel BLÁHA, Jan ČERMÁK, Marcel 

FUCHSA a Vladimír RAMBOUSEK. Hlídací služby. Praha: EUROUNION spol. s r. o, 1995, 

259 s. ISBN 80-85858-12-6. Předmětem publikace je postavení bezpečnostních služeb, jejich 

organizace a řízení. Autoři se zaměřují na pracovní náplň zaměstnanců hlídacích služeb, 

včetně bezpečnostního zásahu výjezdové skupiny. Z této části jsem čerpal při zpracovávání 

bakalářské práce. 

KAMENÍK, Jiří a František BRABEC. Komerční bezpečnost: soukromá bezpečnostní 

činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, 338 s. 

ISBN 978-807-3573-096. Podstatou publikace, ze které jsem převážně čerpal ve své 

bakalářské práci, je uveřejnit právní základy služby ochrany osob a majetku, její strukturu, 

formy, metody a prostředky, tedy rámec který ovlivňuje požadovanou kvalitu bezpečnostních 

služeb. 

MACEK, Pavel a František NOVÁK. Privátní bezpečnostní služby. Vyd. 1. Praha: 

Police History, 2005, 316 s. ISBN 80-864-7723-1. Kniha je zaměřena především na teoretická 

a metodologická východiska činnosti soukromých bezpečnostních služeb a na jejich místo 

a úlohu v bezpečnostním systému ČR. Obsahem publikace je i metodika a taktika činnosti 

pracovníků soukromých bezpečnostních služeb a z této části jsem získával informace 

k vytváření této práce. 

MATTHYS, Joery. Private security companies and private military companies: 

a comparative and economical analysis. Portland, Or: Maklu, c2010, 260 p. ISBN 90-466-

0322-9. Tato kniha konstruuje teoretické modely, jak se státy mohou vyrovnat se zvýšeným 

zájmem o soukromé bezpečnostní služby. 
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KMENT, Pavel . Minimum odborné přípravy pracovníků soukromé bezpečnostní 

služby [online]. 1. vyd. Praha: ČK SOMO, 2003 [cit. 2013-03- 01]. VYBRANÉ OBECNÉ 

A SPECIFICKÉ ZÁSADY ČINNOSTI BP. .Dostupné 

z WWW:<http://www.cksomo.cz/file.php?nid=7470&oid=1309000>. Obsahem této 

publikace je vymezení obecných a specifických institutů organizace a řízení, metod, forem, 

práva a prostředků, včetně metodologie v souvislosti s působností a pravomocí ostrahy osob 

a majetku realizované bezpečnostními pracovníky. 
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3 Základní pojmy užívané v systému SBS 

 

V odborné literatuře i podnikatelské praxi se můžeme setkat s řadou pojmů užívaných 

v systému soukromých bezpečnostních služeb. Nejčastější užívané pojmy uvádím 

v následující části. 

Bezpečnost – soubor opatření k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. [11] 

PIR – pasivní infračervený detektor pohybu. 

Planý poplach – poplach způsobený normální činností, nikoliv technickou závadou nebo 

vloupáním. Příkladem planého poplachu může být chybná manipulace s PZTS, zvířetem, 

nebo vnějšími vlivy.  

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) souhrn technických prostředků, které 

řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vniknutí. 

Pult centrální ochrany (PCO) – operační středisko určené pro příjem poplachových zpráv 

z lokálních zabezpečovacích zařízení prostřednictvím přenosových cest. [5, 9] 

Služba ochrany majetku a osob (SOMO) – výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

realizovaný bezpečnostními pracovníky s cílem ochrany životů a zdraví osob a dále zábrany 

škod na movitém i nemovitém majetku. [4, 9] 

Soukromá bezpečnostní agentura (SBA) – subjekt poskytující soukromé bezpečnostní 

služby specializující se na ostrahu osob a majetku s cílem tvorby zisku. [12] 

Soukromá bezpečnostní činnost (SBČ) – činnost realizována v souladu s koncesní listinou, 

zajišťující ochranu osob a majetku ve prospěch zákazníka, na obchodním, smluvním základě. 

[12] 

Soukromá bezpečnostní služba (SBS) – placené služby v odvětví ochrany oprávněných 

zájmů fyzických a právnických osob a technické služby, poskytované na komerční bázi 

v souladu s koncesní listinou. [12] 

Zásahová jednotka (ZJ) – sestava zaměstnanců SBA, která provádí bezpečnostní zásah na 

základě poznání, že došlo k narušení objektu, ohrožení majetku či osob. V některých 

publikacích je možné zásahovou jednotku najít pod názvem zásahová skupina, nebo 

výjezdová skupina [9].  
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4 Služba ochrany osob a majetku 

Služba ochrany osob a majetku (SOMO) je výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

(SBČ) realizovaný bezpečnostními pracovníky s cílem ochrany života a zdraví osob 

a zabránění vzniku škod na movitém i nemovitém majetku. Jedná se o službu realizovanou 

na komerčním základě, na základě smlouvy mezi soukromou bezpečnostní agenturou (SBA) 

a klientem, nebo jako vlastní ochrana. Výkon SBČ je vykonáván v souladu s koncesní listinou 

k zajištění ochrany majetku a osob a dalších bezpečnostních zájmů. [9] 

 

4.1 Činnost směřující k ochraně majetku a osob 

Činnost směřující k ochraně majetku a osob probíhá na dvou úrovních a to fyzická 

ochrana a ochrana pasivní. 

 

4.1.1 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je nestarší a také nejběžnější forma zajišťování ochrany majetku 

a osob. Pod tímto pojmem rozumíme ochranu osobami na pevných stanovištích, hlídkováním 

v objektu nebo patrolování objektu a přilehlého okolí, za účelem ochrany před narušením 

objektu i plnění dalších zvláštních úkolů. Fyzická ochrana umožňuje uskutečnit v případě 

potřeby bezpečnostní zásah k odvrácení nebezpečí a zajištění opatření k odvrácení či 

minimalizaci škod, dále se pak aktivně podílí na zmaření záměru pachatele a jeho dopadení. 

[4, 9] 

Kvalita a výkon činnosti SOMO závisí na lidském faktoru, což zahrnuje životní 

zkušenosti, profesní návyky a dovednosti, fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. [4, 9] 

Mezi fyzickou ochranu můžeme zařadit: 

 strážní službu 

 hlídkovou službu 

 bezpečnostní dohled 

 bezpečnostní ochranný dohled 

 službu na kontrolních propustkových stanovištích apod. [4, 9] 
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4.1.2 Pasivní ochrana 

Pasivní ochrana se neobejde bez ochrany fyzické, která v dohledu nad ní představuje 

nezbytný faktor. 

Prvky pasivní ochrany: 

 Ochrana mechanická – mechanické zařízení a komponenty, které svými 

konstrukčními vlastnostmi mají za úkol ztížit jejich překonání, vytvářejí 

časovou prodlevu v postupu pachatele. Jedná se nejčastěji o kovové mříže, 

bezpečnostní tvrzená, lepená, kalená a neprůstřelná skla či skla s bezpečnostní 

fólií 

 Technické zábranné prostředky – různé vstupní mechanismy včetně jejich 

technických zabezpečení: 

1. bezpečnostní dveře - oplechované, ocelové, požární, pancéřové, 

trezorové 

2. bezpečnostní uzamykací systémy - normální, dozické, cylindrické, 

kódové, čipové, elektronické 

3. úschovná místa – trezory, plechové skříně 

 Technická ochrana elektronická – do této kategorie pasivní ochrany se řadí 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektronické požární 

signalizace (EPS) a jiné elektronické signalizace (např. únik plynu, vody 

apod.) [9] 

4.2 Formy SOMO 

Formami činnosti služeb ochrany majetku a osob rozumíme: 

 Formulací obecných cílů, kterých má být v procesu SOMO dosaženo 

 Obecný přístup k realizaci jednotlivých druhů činnosti SOMO (obecně SBS) 

 Charakteristika obecných cílů, kterých má být v procesu realizace SOMO 

dosaženo [9] 
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Kontrolní propustková služba 

Nejčastější formou služeb ochrany majetku a osob je propustková činnost. Jejím 

úkolem je zabezpečení vstupů a výstupů osob, nebo vjezdů a výjezdů vozidel z chráněného 

objektu. Tato činnost je vykonávána převážně na pevných stanovištích – vrátnicích. [9, 10] 

 

Strážní služba 

Další formou SOMO v rovině fyzické ochrany je strážní služba, která 

je charakteristická tím, že strážný má pevné stanoviště a pevně stanovenou trasu obchůzky, 

za jejíž neporušenost plně odpovídá. Bezpečnostní pracovník této formy SOMO zabezpečuje 

ochranu objektu. [9] 

 

Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled patří mezi důležité prvky v systému prevence boje s kriminalitou. 

Bezpečnostní pracovník SOMO zabezpečuje dohled ve střeženém objektu (prostoru) 

na dodržování činnosti, oprávněnosti a režimu objektu, dále zajišťuje doprovod určených 

osob, bezpečnostní dozor nad pracovníky a další mu uložené úkoly. Tento druh 

bezpečnostního dohledu probíhá např.: [9] 

 sportovní či kulturní akce 

 obchody a supermarkety 

 kasina a herny[9] 

 

Bezpečnostní zásah - výjezd 

Na dálkový dohled navazuje další forma SOMO Bezpečnostní zásah – výjezd. Tato 

forma je prováděna zásahovými – výjezdovými jednotkami (skupinami, hlídkami), jako 

návaznost na zajišťování ochrany majetku a osob prostřednictvím elektronických systémů 

a která provádí bezpečnostní zásah na základě poznání, že došlo k narušení objektu, ohrožení 

majetku či osob. [9] Jelikož se bakalářská práce vztahuje právě na téma činnosti zásahové 

jednotky SBA, je tato problematika podrobněji rozebrána v následujících kapitolách.  
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Bezpečnostní ochranný doprovod 

Tuto formu služeb ochrany majetku a osob prováděnou fyzickou přítomností, můžeme 

rozdělit do dvou rovin, dle druhu doprovodu: 

Osobní ochrana osob – BODY GARDING 

Zásilek: 

 ochranné doprovody a bezpečnostní přeprava peněžních hotovostí 

 ochranné doprovody a bezpečnostní přeprava cenin 

 ochranné doprovody kamionové přepravy 

Z hlediska přesunu se může jednat o přepravu pěším způsobem, vozidlem, po 

železnici, letecky a přepravu lodí. [9] 

 

Bezpečnostní průzkum 

Soukromý bezpečnostní průzkum, prováděný formou průzkumu prostředí či trasy, 

slouží ke shromažďování informací o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti majetku a osob. 

Úkolem bezpečnostního průzkumu je monitorování bezpečnostně zájmového prostředí 

a získávání informací pro ostatní formy SOMO. Může být prováděn fyzickými silami, např. 

bezpečnostními pracovníky nebo managementem, nebo elektronicky kamerovými zařízeními 

a systémy. [9] 
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5 Dálkový dohled zabezpečení objektů – PCO 
 

Pult centrální ochrany (PCO) je přijímacím střediskem dálkového dohledu, jehož 

činnosti je přijímat zprávy ze střežených objektů prostřednictvím přenosových cest, 

vyhodnocovat tyto zprávy a patřičně na ně reagovat. Těmito objekty jsou převážně 

podnikatelské objekty, rodinné domy a byty, u nichž zabezpečení lokální sirénou, doplněnou 

případně i světelným majákem, bez stálého dohledu bezpečnostního pracovníka na místě, 

se míjí účinkem. [9] 

 

Obrázek č. 5.1: Dálkový dohled zabezpečení objektů (zdroj [9]) 

 

Účinnost dálkového dohledu závisí na funkčnosti vlastního zabezpečovacího zařízení 

i přenosové cesty. Spolehlivost a odolnost zařízení proti planým poplachům může majiteli 

ušetřit finanční prostředky, které by jinak vynaložil na zaplacení zbytečných výjezdů 

zásahových jednotek. Většina planých poplachů je způsobena uživateli v důsledku nedbalosti 

při kódování. Obsluha PCO většinou v tomto případě nejprve poplach ověřuje telefonicky 

s majitelem, či jinou pověřenou osobou. [9] 

 

5.1 Přenosová trasa a její varianty 

Velice důležitá část procesu přenosu poplachových zpráv ze střeženého objektu 

na PCO. Pro přenos zpráv lze použít jednu, nebo i více variant přenosu.  

Z poplachových ústředen se tyto zprávy přenášejí ve speciálním formátu. Kdysi běžně 

používaný formát 4 + 2 určený pro komunikaci přes telefonní linku již dnes nahradil Contact 

ID, jednotný, digitální, pevně daný formát jednotlivých zpráv. [9] 
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Standardní telefonní linka 

Tato varianta přenosu zpráv bohužel v ČR nepatří mezi nejspolehlivější. Důvodem 

jsou volně přístupné telefonní rozvodné skříně, u kterých hrozí narušení pachatelem, stejně 

tak i vedení telefonní linky do střeženého objektu. U jednodušších zařízení je možné 

znemožnit spojení obsazením linky voláním do objektu. Další nevýhodou je i cena 

za uskutečnění hovoru, pokud je hovor účtován po minutě, neboť přenos zprávy trvá pouze 

pár sekund. [9] 

Cena hovoru také negativně ovlivňuje množství kontrol spojení PCO s objektem (tzv. 

periodické/ automatické testy přenosu. Většinou se volí pouze jeden test za 24 hodin 

a v případě že dojde k výpadku spojení, tento test na PCO nedorazí, což upozorní dispečera 

na vzniklý problém. Bohužel při nastavení jednoho periodického testu za den se na vzniklý 

problém příjde až příliš pozdě. [9] 

 

Obrázek č. 5.2: Telefonní karta TF 98P (zdroj [14]) 

 

Telefonní linka ISDN 

Výhodou této linky oproti předchozímu přenosu spočívá v možnosti kontroly spojení 

na obou stranách přenosové cesty. Další z výhod je trvalé monitorování spojení a v případě 

jeho výpadku dojde k vyrozumění dispečera během několika sekund. Dále umožňuje přenos 

hovorového signálu a také přenos poplachové informace za použití modemu pro analogovou 

síť.  

Nevýhodou je, stejně jako u předchozího typu, riziko napadnutelnosti vlastní linky. [9] 
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Rádiový přenos 

V ČR se jedná o velice rozšířený způsob přenosu, hlavně díky nevyhovujícímu stavu 

telefonní sítě z počátku 90. let. Další výhodou tohoto přenosu je, že přenos rádiového signálu 

je pro zákazníka zdarma. Zákazník tedy krom pořizovacích nákladů, nákladů na střežení 

a případného výjezdu zásahové jednotky nemá další výdaje. [9] 

Dle finančních možností má zákazník na výběr mezi dvěma druhy přenosu. Při 

zakoupení vysílače i přijímače je umožněn obousměrný přenos mezi střeženým objektem 

a PCO. V případě výpadku spojení je možné z PCO spojení ověřit. [9] 

Další možností je zakoupení pouze vysílače a tím zajištění jednosměrného spojení. 

Dispečink dostane ovšem zprávu o tom, že objekt nekomunikuje až po několikanásobném 

pokusu o doručení kontrolního testu, což může být až po několika minutách. V tomto případě 

nedojde k informování zákazníka na střeženém objektu, který jej může opustit v domnění, 

že vše funguje. [9] 

 

Obrázek č. 5.3: Vysílače řady TSM (zdroj [14]) 

 

Přenos po síti GSM 

Tato síť poskytuje velmi dobré pokrytí. Objektové zařízení je schopno komunikovat 

s několika základovými stanicemi a případná porucha jedné ze stanic nezpůsobí ztrátu 
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spojení. Síť GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci) nabízí různé způsoby přenosu. 

Nevýhodou může být rušení GSM sítě poměrně snadno dostupnými přístroji zvanými GSM 

Jammer. [9] 

 

Přenos hovorovou cestou 

Jde o stejný způsob přenosu jako u telefonního přenosu, ale s tím rozdílem, 

že k přenosu dochází za použití hovorového kanálu GSM, namísto metalického spojení. 

Nevýhodou je vysoká cena hovoru účtována po minutách. [9] 

 

Přenos prostřednictvím SMS 

U tohoto přenosu je nevýhodou nespolehlivost doručení SMS (Short Message 

Service). Většinou se tato forma přenosu používá společně s jinou formou, například 

rádiovým přenosem. [9] 

 

Obrázek č. 5.4: Modem Cinterion (zdroj [14]) 

 

Přenos prostřednictvím GSM/ GPRS 

Díky dobrému pokrytí územním signálem, který je možný v místě objektu zachytit 

více základovými stanicemi, je tato forma přenosu v poslední době velice rozšířená. Další 

výhodou je i obousměrná komunikace a tarifikace pouze za přenášená data. V tomto případě 

je možné kontrolovat spojení v intervalu od jedné minuty. [9] 
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Přenos prostřednictvím datové sítě (internetu nebo VPN) 

V případě připojení objektu do sítě internetu, k síti ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line), nebo GPRS (General Packet Radio Service), je možné použít datovou síť. 

Tato síť není ovšem primárně určená na přenos poplachových informací a může docházet 

k jejímu výpadku. Řešením tohoto problému je vytvoření Virtuální privátní sítě (VPN – 

Virtual Private Network), tedy vytvoření datových linek společných s internetem, kde datové 

toky proudí odděleně. [9] 

 

Obrázek č. 5.5: Komunikátor REGGAE (zdroj [14]) 

 

5.2 Dispečink PCO 

Dispečink PCO (pult centrální ochrany), nazývaný také jako operační středisko, nebo 

dohledovým či přijímacím centrem, určeným pro příjem poplachových zpráv z lokálních 

zabezpečovacích zařízení prostřednictvím přenosových cest. [9] V procesu dálkového 

dohledu je pult centrální ochrany ten nejdůležitější článek, neboť je pojítkem mezi objektem v 

poplachu a fyzickým zjištěním skutečného stavu.  

 

Obrázek č. 5.6: Pult centrální ochrany (zdroj [20]) 
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5.2.1 Dispečer PCO 

Operační středisko PCO by mělo být nepřetržitě obsluhováno minimálně dvěma 

dispečery (operátory), nebo jedním dispečerem, existují-li dvě pracoviště, která součinně 

spolu spolupracují. [9] 

Každý uchazeč o pozici dispečera musí předložením výpisu z trestního rejstříku 

prokázat svou bezúhonnost a měl by být minimálně prověřen za období minimálně 10 let 

u předešlých zaměstnavatelů, zda je schopný odolat příležitosti k získání nezákonného 

osobního prospěchu. Než bude zaměstnanci povolená samostatná činnost, měl by projít 

proškolením práce s monitorovacím softwarem, kamerovým systémem (CCTV – Closed 

Circuit Television – uzavřený televizní okruh) atd. Dále by měl být seznámen se směrnicemi 

SBA, se všemi střeženými objekty a především s pokyny k zásahu u každého objektu zvlášť. 

[9] 

Práci dispečera není pouze monitorování zpráv přicházející na pult a řešení poplachů 

či poruch, ale také kontrola spojení s objekty, zapisování a kontrola periodických testů, 

kontakt a spolupráce se servisními techniky, kontrola zakódování objektů, popř. jejich 

kódování dálkovým přístupem, zasílání výpisů zákazníkům, telefonický kontakt se zákazníky, 

sledování kamerového systému objektu PCO a střežených objektů, práce s monitorovacím 

softwarem obchůzkového systému, telefonický kontakt se strážnými a další. Při takovém 

množství pracovních činností běžně nastává situace, kdy dispečer musí řešit se zásahovou 

jednotkou kontrolu poplachu na objektu, zároveň na pult dorazí poplachová zpráva z jiného 

objektu, kterou se zákazník snaží odvolat, a aby toho nebylo málo, strážný ze střeženého 

objektu hlásí mimořádnou událost. Vyřešit takovou situaci efektivně bývá pro jednoho 

pracovníka nad rámec jeho možností, proto je důležité obsazení této pozice více pracovníky. 

 

5.2.2 Metodika vyhodnocení poplachové zprávy 

Vyhodnocení poplachové zprávy dispečerem je rozděleno do několika fází dle postupu 

sestaveného se zákazníkem: 

1. Přijetí poplachové zprávy 

Jako první doputuje na pult centralizované ochrany celkový poplach z objektu, 

který předá dispečerovi informaci, že na uvedeném objektu došlo k poplachu 
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na některém z čidel. O chvíli později přichází poplachová zpráva, která již 

obsahuje číslo a název aktivovaného čidla. Mezi celkovým poplachem 

a upřesněním má dispečer několik sekund, aby si vyhledal historii událostí 

tohoto objektu a obeznámil se, zda nedošlo před malou chvílí k zakódování 

objektu, či odkódování pouze části objektu, což by nasvědčovalo o chybné 

manipulaci s PZTS. Většina SBA má ve smlouvě se zákazníkem uvedenou 

podmínku, že v případě spuštění poplachu zaměstnanci je jejich povinnost 

tento poplach telefonicky odvolat, popřípadě uvést i smluvené kontrolní heslo, 

jinak bude na objekt vyslána zásahová jednotka a tento výjezd bude 

zákazníkovi účtován. 

2. Kontrola pokynů zákazníka 

Po přijetí poplachové zprávy dispečer reaguje dle uvedených pokynů 

zákazníka. Tyto pokyny jsou pro každý objekt individuální a měly by být 

dispečerovi dostupné. Čas, který má dispečer na eventuální seznámení 

s pokyny zákazníka je opět většinou jen pár sekund a tento prostor je určen 

i zaměstnancům, aby včas odvolali případný výjezd. 

3. Postup dle pokynů 

V případě, že poplach nebyl nikým odvolán, volí dispečer postup uvedený 

u daného objektu. Pro lepší představu uvedu některé nejběžnější postupy 

z praxe. 

a) V případě poplachu vyšli zásahovou jednotku a o výsledku 

kontroly telefonicky informuj odpovědnou osobu č.1 ( 22:00 – 

6:00 formou SMS). 

b) V případě poplachu volej odpovědné osoby, které rozhodnou 

o dalším postupu. V případě že se nedovoláš, vyšli zásahovou 

jednotku a o výsledku kontroly informuj odpovědnou osobu č. 1 

formou SMS. 

c) V případě poplachu venkovního čidla reaguj výjezdem zásahové 

skupiny až na vícenásobné spuštění čidla, nebo v součinnosti 

s jiným čidlem. O výsledku kontroly informuj majitele objektu 

formou SMS 
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d) V případě poplachu volej v kteroukoliv hodinu odpovědnou 

osobu, která rozhodne o dalším postupu. V případě že 

se nedovoláš, vyšli zásahovou jednotku a o výsledku kontroly 

informuj odpovědnou osobu č. 1 formou SMS. Na samostatné 

spuštění čidla č.13 – PIR Vjezd nereaguj! 

4. Výjezd zásahové jednotky 

V případě že nebyl poplach zákazníkem odvolán, vysílá dispečer na místo poplachu 

zásahovou jednotku (ZJ). Do pultu zaznamenává výjezd ZJ včetně času. Čas, který 

uplynul od přijetí poplachu do výjezdu, by neměl přesáhnout jednu minutu. 

5. Příjezd zásahové jednotky 

Důležité je zaznamenat také příjezd zásahové jednotky na místo poplachu. Tento 

příjezd se zaznamenává buďto ručně dispečerem, nebo automaticky, dosažením 

daných souřadnic sledovaným zásahovým vozidlem. SBA má většinou se zákazníkem 

smluvně daný maximální čas dojezdu, jehož dodržení nebývá vždy lehké, zvláště 

v době dopravní špičky. 

6. Rozbor akce 

Nyní probíhá kontrola objektu a dispečer je povinen výsledek kontroly zaznamenat. 

V případě zjištění narušení vyrozumívá odpovědné osoby a PČR, dle situace vysílá 

na objekt posilu. 

7. Návrat jednotky 

Po ukončení kontroly je potřeba také zaznamenat odjezd zásahové jednotky. 

8. Administrativní činnost dispečera 

Ukončením kontroly a odjezdem zásahové jednotky práce dispečera nekončí. Dispečer 

zaznamenává poplach do záznamu služby, tiskne a elektronicky rozesílá záznam 

o provedení kontroly a vytváří podklady k fakturaci. 

 

Pro lepší orientaci poslouží analýza stromu událostí, která znázorňuje metodiku 

vyhodnocení poplachové zprávy dispečerem, rozhodující o vyslání zásahové jednotky. 
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Obrázek č. 5.7: Postup dispečera při řešení poplachu [autor] 
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6 ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  

Součástí dálkového dohledu je bezpečnostní zásah – výjezd. Tato činnost je prováděná 

zásahovými – výjezdovými jednotkami (skupinami, hlídkami), jako návaznost na zajišťování 

ochrany majetku a osob prostřednictvím elektronických systémů a která provádí bezpečnostní 

zásah na základě poznání, že došlo k narušení objektu, ohrožení majetku či osob.  

Zásahová jednotka by se měla skládat alespoň ze dvou členů, velitele zásahové 

jednotky a řidiče. Její sídlo se nachází na PCO, nebo jí bylo vymezeno externí pracoviště, 

popřípadě svou pracovní dobu tráví mimo pevné stanoviště v zásahovém vozidle - tzv. 

patrolující hlídky. 

Členem zásahové jednotky může být osoba s trvalým pobytem na území České 

Republiky, která je na základě výpisu z trestního rejstříku bezúhonná. Dále musí být tělesně, 

duševně a odborně způsobilá. Za odbornou způsobilost se považuje určitá úroveň znalosti 

práva. [13] Dalšími předpoklady jsou komunikační znalosti, základní znalosti kriminalistiky 

a rychlé rozhodování. 

. 

6.1 Vybavení pracovníků zásahové jednotky 

V následující části se zaměřím na základní vybavení zásahové jednotky, které je 

nezbytné pro výkon této profese. Jedná se především o výzbroj, výstroj, komunikační 

a dopravní prostředky.  

 

Střelné zbraně 

Jako kterýkoliv jiný občan, může i člen ZJ použít střelnou zbraň pouze v krajní nouzi 

§28, či nutné obraně §29 trestního zákona. Její nošení a používání upravuje zákon o palných 

zbraních č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jestliže SBA má zbraně ve výbavě, 

musí mít svého zbrojíře, který tyto zbraně vydává a odpovídá za ně. 

Z palných zbraní se běžně používá pistole či revolver. Další variantou je plynová 

pistole, která má stejný psychologický efekt jako palná zbraň, a v případě správného použití 

nevzniká žádné zranění. 
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Tomfa a obušek  

Jsou základním prostředkem osobní ochrany, charakteristické pro bezpečnostní 

pracovníky. Správné a zákonné použití uvádí zákon č. 553/1991 Sb. V dnešní době se často 

používá také teleskopický obušek, který se v případě potřeby prudkým máchnutí vysune 

do dané délky [23] 

 

Pouta 

Užití pout bezpečnostními pracovníky dochází zcela výjimečně a slouží k úspěšnému 

omezení pachatele na svobodě. Spoutané osobě znemožňují pohyb a smí se použít jen při 

splnění požadavků nutné obrany §29 trestního zákona a §76 odst. 2 trestního řádu (omezení 

na svobodě). Není povoleno poutat zadrženého k různým předmětům. [23] 

 

Slzotvorné prostředky 

Paralyzující látka, tvořící náplň přístroje, dráždí svým účinkem zasažené oči, sliznici 

a dýchací cesty. Tento sebeobranný prostředek je v bezpečnostních agenturách hojně rozšířen. 

Dosah spreje je až 6 metrů a v případě použití proto není nutné být v bezprostřední blízkosti 

útočníka. 

Pod označením OC (oleoresin capsicum) nalezneme prostředky s výtažkem 

kajenského pepře, jehož použití má velmi silný dopad i na odolnou osobu. [23] 

 

Stejnokroj 

Příslušník SBA se prokazuje na první pohled svým stejnokrojem, který dle platné 

právní úpravy nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem Policie ČR. Vzhled pracovníka dělá 

reklamu bezpečnostní agentuře a působí psychologicky a autoritativně jak na narušitele, tak 

i ostatní osoby.  
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Zásahové vozidlo 

Převážně se jedná o automobil určený pro zásah na objektu, označený nápisem např. 

zásahové vozidlo. Jedná se o nejnutnější a finančně nejnáročnější prostředek zásahové 

jednotky. Může být vybaveno výstražným oranžovým majákem, nebo monitorovacím 

zařízením polohy vozidla. Stejně jako stejnokroj i automobil vytváří reklamu firmy 

a to potisky, logem, uvedením internetových stránek a tel. čísla, proto by toto vozidlo mělo 

být udržovano vzhledově i technicky. [23] 

       

Obrázek č. 6.1: Zásahové vozidlo [autor]   Obrázek č. 6.2: Zásahové vozidlo [autor] 

 

Další vybavení 

Mezi další vybavení patří fotoaparát sloužící ke zdokumentování narušení objektu. 

Dalekohled poslouží ke kvalitnějšímu pozorování okolí objektu a pozorování objektu 

z vyvýšených míst (například kontrola střech). Pro komunikaci mezi členy zásahové skupiny, 

nebo s dispečerem poslouží mobilní telefon, popř. vysílačka. 

 

6.2 Výjezd zásahové jednotky a kontrola objektu 

Činností ZJ v případě příchodu zprávy o narušení objektu je, na pokyn dispečera PCO, 

vyjet bez zbytečného odkladu na místo poplachu a prověřit jeho příčinu. Nemusí se však 

jednat jen o narušení objektu. Dispečer může vyslat ZJ, aby zkontrolovala např. požární 

poplach, nebo poplach označující nějakou závadu. Pokud to situace umožňuje, je potřebné, 

z důvodu efektivity zásahu, přepravit se na určené místo v co nejkratším čase. Nutno zmínit, 

že pro posádku zásahového vozidla SBA neexistují žádné výjimky, které by jim povolovaly 

překračovat maximální povolenou rychlost.  
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Velitel ZJ se během jízdy na místo poplachu seznamuje s informacemi o objektu. 

Zjišťuje, z jaké části objektu poplach přichází a zda se jedná o aktivaci PIR čidla, 

magnetického zabezpečení dveří či bylo aktivováno čidlo reagující na různé zvuky, např. 

rozbití skla. Čas ve vozidle dále využívá k přípravě klíčů od objektu. 

Po příjezdu na střežený objekt jsou pracovníci povinni provést tato opatření: 

 fyzicky provést kontrolu objektu a to především nenarušenost oplocení, pláště 

budovy, kontrolu uzavření a neporušenosti oken a dveří, pokud je to možné 

provést i kontrolu střešní části budovy. 

 dle paragrafu 76 odst. 2 trestního řádu omezit osobu, která provádí trestnou 

činnost na objektu 

 zajistit objekt proti vzniku dalších škod (včetně zmírněni následků škod), či 

dalšímu narušení  

 zajistit případné svědky a zaznamenání jejich totožnosti 

 vyrozumět dispečera PCO o situaci na objektu 

 vyčkání do příjezdu Policie ČR 

 zajištění kriminalistických stop 

 pořízení fotodokumentace narušení objektu (pro interní potřeby) 

 případné poskytnutí první pomoci 

 předat Policii ČR pachatele trestné činnosti včetně sdělení důvodu jeho 

zadržení, poskytnout veškeré svědectví, poznatky, své iniciály, svědky, časové 

údaje o poplachu a následném zásahu [13] 

 sepsat záznam o zásahu zásahové jednotky,včetně času příjezdu i odjezdu, 

uvedení veškerých zjištěných závad, narušení, poznatků a nedostatků, jména 

odpovědných osob, které se na objektu nacházely, nebo se během zásahu 

dostavily, podpis odpovědné osoby ze strany zákazníka, stvrzující pravdivost 

údajů a jména, služební čísla a podpisy členů ZJ provádějící zásah na objektu. 

6.2.1 Zásady členů zásahové jednotky SBA při výkonu práce 

Činnost zásahové jednotky je různorodá. Je zakotvena v obecně závazných právních 

předpisech a také v interních předpisech SBA. Existují však i jisté zásady činnosti pracovníků 

SBA. [13] 
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a) Zákonitosti 

Činnost pracovníků ZJ musí být v souladu se zákony a dalšími právními 

předpisy. [13] 

b) Legality 

Zákrok člena zásahové jednotky proti protiprávnímu jednání provedený 

v pracovní době má být provedený způsobem, jakým byl proškolen a vycvičen. 

Existují výjimky ze zásady legality, kdy pracovník není povinen provést 

zákrok. Dle zákoníku práce není povinen úkol splnit, jestliže by zákrokem 

ohrozil sebe, své blízké či spolupracovníky, nebo mu v tom brání důležité 

okolnosti. Dále není povinen úkol splnit, pokud je pod vlivem léků snižujících 

schopnost k jednání, nebyl dostatečně proškolen (vycvičen) vzhledem k povaze 

zákroku, nebo by jeho jednání bylo v rozporu s policii či jiným bezpečnostním 

sborem. [13] 

c) Oportunity 

Tato zásada opravňuje pracovníka jednat dle svého uvážení, tedy vyhodnotit 

situaci a následně rozhodnout o optimálním postupu při zákroku. Například 

zvolit vyčkávací taktiku a přivolat posily. [13] 

d) Přiměřenosti 

Pracovník zásahové jednotky je povinen při provádění zákroku počínat si tak, 

aby nedošlo k bezdůvodné újmě, nebo nepřiměřenému zásahu do lidských práv 

a svobod. Je povinen užít přiměřenou volbu zákroku, např. aby překonal odpor 

osoby, která se dopouští protiprávního jednání. Zákrok by měl být časově 

přiměřený, tedy neměl by trvat déle, než je nezbytně nutné a přiměřená by 

měla být i intenzita zákroku. [13] 

e) Rychlosti a rozhodnosti 

Situace musí být řešena bezprostředně bez zbytečných odkladů, v případě 

zásahové jednotky se jedná o co nejrychlejším dostavení se na místo poplachu. 

Výsledkem je zabránění rozšíření škody na majetku, účinná ochrana objektu, 

ochrana životů a zdraví osob a omezení pachatele na svobodě do příjezdu 

policie. [13] 

f) Etiky pracovní a mimopracovní činnosti 
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Pracovníka SBA hodnotí občan nejen při jeho zákroku, ale i v mimopracovní 

době. Zaměstnanec svým jednáním v podstatě dělá zaměstnavateli reklamu. 

Jeho jednání by mělo mít jistou etiku vystupování a jednání, především dbát 

cti, důstojnosti a vážnosti nejen své, ale i ostatních osob. [13] 

g) Bdělosti a ostražitosti 

Touto zásadou je míněno, že člen zásahové jednotky musí mít při zákroku 

přehled o situaci a případnou nejistotu nedat před pachatelem nijak znát. 

Při výkonu služby je člen zásahové jednotky povinen: [13] 

 dodržovat řádnou ustrojenost a být upraven, mít v pořádku výzbroj 

 chovat se zdvořile, taktně, dbát dobrého jména, důstojnosti a cti agentury a své 

osoby 

 vykat osobám starším 18 let 

 vyvarovat se činnostem, které by mohly působit na veřejnost negativně či vyvolat 

posměch  

 být vždy nápomocen, poskytnout informaci nebo pomoc, pokud bude o to požádán 

 dodržovat služební zdvořilosti při jednání s nadřízenými a podřízenými [13] 

 

6.3 Taktika zákroku 

Taktika zákroku je promyšlený a cílevědomý postup členů zásahové jednotky, 

prováděný za účelem ochrany majetku, života, zdraví, cti, důstojnosti a vážnosti osob. Cílem 

volby správné taktiky je ochrana zájmů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob před 

protiprávným jednáním, dále pak zajištění preventivních opatření a zajištění podmínek pro 

následné vyšetřování. [9] 

Každý zákrok prováděný členy zásahových jednotek je individuální, neboť 

se odehrává za různých podmínek. K zákroku může dojít ve dne i v noci, na veřejnosti nebo 

v ústraní. Zákrok může být veden proti jedné osobě, či skupině osob, proti urostlému muži, 

nebo ženě. Proti pracovníkům SBA může stát osoba, která po napomenutí upustí 

od protiprávního jednání, nebo také agresivní, podnapilý nebo duševně chorý člověk. 

I okolnosti mohou být různorodé. Ohrožen může být jak majetek, tak i životy a zdraví 

zaměstnanců. [9] 
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Z výše uvedených okolností vyplývá, že i zvolena taktika zásahové jednotky je případ 

od případu odlišná a nelze tedy pevně stanovit postup. Pracovníci se však mohou rozhodovat 

na základě praxí prověřených postupů, teoretických zásad a platných právních a interních 

předpisů. Zásahová jednotka musí volit takový postup, který v konečném důsledku zaručuje 

úspěch. Mohou se rozhodnout zakročit proti páchání protiprávního jednání, nebo zvolit 

vyčkávací taktiku a zakročit ve vhodnější čas, popřípadě vyčkat příjezdu posil a PČR. [9] 

Uvedeme si některé taktické postupy při zákrocích, volené vzhledem k osobě 

narušitele a jeho fyzické dispozici, nebo místu zásahu:  

Zákroky na veřejnosti 

Členové zásahové jednotky se mohou setkat se situací, kdy jsou přivoláni zakročit 

proti osobě narušující klid a pořádek na střeženém objektu. Aktivaci poplachu může provést 

například zaměstnanec stisknutím tísňového tlačítka. Je důležité, aby si zaměstnanec 

uvědomil, že jeho počínání při zákroku pozoruje a hodnotí přihlížející veřejnost. V tomto 

případě musí pracovníci SBA co nejrychleji vyhodnotit situaci, zohlednit počet osob, zda jsou 

schopni úspěšně dokončit zákrok, nebo musí vyčkat na posily, nebo policii. [13] 

Zásady zákroku lze shrnout následovně: 

 rychlé vyhodnocení situace a dle výsledku zakročit okamžitě, nebo 

přivolat posily a do jejich příjezdu sledovat počínání osob, zvláště 

iniciátorů výtržností 

 při zákroku postupovat energicky, důrazně, ale zároveň eticky 

 zvolit odpovídající donucovací prostředky s ohledem na charakter 

jednání těchto osob 

 dle možností rozdělit iniciátory, aby se nemohli dále domlouvat 

 omezení pachatele na svobodě 

 poskytnutí první pomoci, nebo zajištění lékařského ošetření zraněným 

osobám 

 zjištěni totožnosti pachatelů a svědků 

 předání pachatelů PČR 

 sepsání úředního záznamu o zákroku 
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Zákroky proti výtržníkům a podnapilým osobám 

U osob pod vlivem alkoholu a omamných látek, se vždy musí počítat se zvýšenou 

agresivitou Tyto zákroky provádějí minimálně dva pracovníci SBA, neboť je zde možnost 

jejich napadení. Cílem je okamžité zamezení páchání protiprávní činnosti. Zásady zákroku 

jsou totožné se zásadami zákroku na veřejnosti. [13] 

Zákroky proti vojenským osobám 

V tomto případě, vzhledem k výcviku zadržovaného, musí zásahová jednotka 

přehodnotit své šance na úspěch zákroku. Je zde i možnost, že osoba je ozbrojena. Pokud 

to situace umožňuje, je vhodnější použít vyčkávací taktiku, přivolání PČR která vyrozumí 

nejbližší vojenskou osádku, nebo vojenskou policii, která je povinna se o svého příslušníka 

postarat. [13] 

Zákroky proti těhotným ženám 

Za těhotnou ženu lze považovat: 

 ženu, na které je těhotenství zjevně vidět 

 ženu, která se před zákrokem za těhotnou prohlásí 

 ženu, o jejímž stavu se pracovníci dovědí z jiných zdrojů 

Při tomto zákroku nesmí členové zásahové jednotky použít věcné prostředky, zbraně 

nebo služebního psa. Toto omezení neplatí, jedná-li pracovník v nutné obraně. Vždy však 

musí být postupováno s ohledem na život a zdraví matky i dítěte. 

Obdobně musí pracovník postupovat i při zákroku na duševně choré osoby, osoby 

tělesně postižené, nebo osoby přestárlé. [13] 

Zákroky proti cizincům 

Cizinci jsou nositeli stejných práv a povinností jako občané ČR a až na výjimky jsou 

povinni dodržovat platný řád ČR. Proto i zákrok proti nim je obdobný, jako proti občanům 

ČR a to s přihlédnutím ke stavu osoby (těhotná žena apod.). Členové zásahové jednotky však 

musí brát v úvahu jazykovou bariéru, cizinec nemusí zcela porozumět jejich pokynů. [13] 

Výjimkou mohou být příslušníci cizí národnosti, používající diplomatických imunit 

a výhod. U těchto osob, které se prokáží diplomatickým pasem a zvláštním průkazkou 

vydanou ministerstvem zahraničí, lze zakročit jen v omezeném rozsahu. Pracovník SBA tuto 
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osobu upozorní na porušení zákona a vyzve ji, aby upustila od svého jednání. Po zajištění 

osobních údajů ji propouští bez dalšího omezování. Pokud tato osoba pokračuje ve svém 

jednání, ohrožuje životy a zdraví osob atd., jsou členové ZJ oprávněni omezit jí na svobodě, 

popřípadě v případě nutné obrany či krajní nouze použít věcné prostředky, psa i služební 

zbraně. [13] 

 

6.4 Důležité právní normy pro výkon činnosti zásahu ZJ 

Nyní si rozebereme právní normy, které jsou pro vykonávání činnosti zásahů 

zásahových jednotek nezbytné. 

Dle §13 odstavce 1 trestního zákoníku: Trestným činem je protiprávní čin, který trestní 

zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. [23] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., §28 – krajní nouze  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. [23] 

(2) 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, 

anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. [23] 

Krajní nouze slouží k odvrácení přímo hrozícímu nebezpečí, a to jak jednotlivci, tak 

i společnosti. Jedná se o střet dvou právně chráněných zájmů, např. majetek a život člověka, 

načež život člověka je vždy prvořadý. Ničení věci za účelem záchrany lidského života není 

v tomto případě považováno za trestný čin. 

Příklad: Členové zásahové jednotky při kontrole požárního poplachu bytové jednotky 

v panelovém domě při příjezdu zjistí, že pod dveřmi se line kouř. Dle informací z dispečinku, 

který ověřoval pravost poplachu u majitele, mají za to, že by se v bytě měla nacházet osoba, 

rozhodnou se i přesto, že byli vyrozuměni hasiči, že dveře vyrazí. Následně svými silami 

požár uhasí a osobu zachrání. Tím odvrátí hrozící nebezpečí na majetku a životech. Svým 

jednáním se dopustili trestných činů porušení domovní svobody a poškozování cizí věci, ale 

jelikož jednali v krajní nouzi a odvraceli hrozící nebezpečí na zákonem chráněném zájmu, 
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nejedná se o trestný čin. Škoda za poškození vstupních dveří je minimální v porovnání 

s lidským životem, nebo se škodou napáchanou požárem a v případě rozšíření požáru 

i zásahem hasičů. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., §29 – nutná obrana  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. [23] 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [23] 

Nutnou obranou není, pokud útočník své aktivity zanechal a obránce začne vyvíjet 

vlastní iniciativu. [23] 

Útokem jsou ohroženy zákonem chráněné zájmy, které lze dle důležitosti seřadit 

následovně: život, zdraví, majetek, svoboda a čest 

Za útok, proti kterému se možné užít nutné obrany, je považuje fyzický útok jiného 

člověka, nebo i k útoku poštvaný vycvičený pes. Nutná obrana smí být použitá pouze proti 

skutečnému, nikoliv domnělému útoku a nejen na obranu sebe, ale i zájmů osob cizích. 

Aby byla obrana efektivní, musí být silnější, než útok. Způsobené škody nebo zranění 

smí být vyšší, než hrozilo obránci, ale nesmí být mezi nimi velký nepoměr. [23] 

 

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí 

U krajní nouze, na rozdíl od nutné obrany, je nutno hledat způsob, jak odvrátit 

nebezpečí. 

Odvrácení nebezpečí u krajní nouze nesmí způsobit následek stejně závažný, nebo 

ještě závažnější, než který hrozil. Při nutné obraně je přípustné užití vyšší síly a způsobit 

útočníkovi větší následky, než které obránci hrozily, ovšem ne za velkého nepoměru. 

Nutná obrana je vedena proti nebezpečí nebo útoku člověkem, na rozdíl od krajní 

nouze, která je chápána jako odvracení nebezpečí jiným vlivem než člověkem. 
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Zákon č. 141/1961 Sb., §76 zadržení osoby podezřelé, odst. 2 

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit. [26] 

Z uvedené citace lze odvodit, že kdokoli může omezit osobní svobodu osoby, která 

páchá trestný čin, nebo bezprostředně po spáchání trestného činu a to až do doby příjezdu 

Policie ČR, nebo do doby jejího předání.  

 

Zákon č 262/2006 Sb, § 106 odst. 1, 2 zákoníku práce 

(1)Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 

informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. [27] 

(2)Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo 

zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění 

povinnosti zaměstnance. [27] 

V Zákoně č 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a předpisů § 106 

odst. 2, je vytýčen hlavní rozdíl mezi zaměstnancem SBA a policistou. Příslušníkovi policie, 

který je ve služebním poměru, lze na rozdíl od člena zásahové jednotky nebezpečnou práci 

nařídit a policista je povinen tuto práci snášet a vykonat. [9] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., §32 Použití střelné zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených zvláštními právními předpisy. 

[9, 24] 

Užití střelné zbraně členem zásahové jednotky SBA je možno pouze z důvodu krajní 

nouze, nebo nutné obrany a její nošení pouze držitelem zbrojního průkazu a průkazu zbraně, 
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který byl řádně proškolen. V případě zranění pachatele střelnou zbraní je nutné, jakmile 

to bude možné, poskytnutí první pomoci zraněnému. Dále při použití střelné zbraně, musí 

pracovník SBA vyrozumět Policii ČR o jejím použití a zajistit všechny důkazy a svědky pro 

případné pozdější vyšetřování. 

Zbrojní průkaz (ZP) může získat osoba s trvalým pobytem v ČR, nebo jiném členském 

státě EU (potřeba předložit svolení členského státu o vydání zbrojního průkazu), která 

dovršila věku 21 let, byla lékařem uznána zdravotně způsobilá a splňuje podmínku 

svéprávnosti a trestní spolehlivosti. Tato osoba musí pro získání ZP vykonat zkoušky 

z odborné způsobilosti, která se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se skládá 

z písemného testu a prověřuje odborné znalosti uchazeče. V praktické části musí žadatel 

prokázat znalost zacházení se zbraní, včetně jejího rozložení a složení, a následně i svých 

střeleckých dovedností při střelbě na cíl.  
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7 Analýza časů dojezdů, informovanosti a vybavenosti ZJ 

Za účelem zjištění možných překážek, které ovlivňují efektivitu zásahu, jsem učinil 

dotazníkové šetření mezi členy zásahových jednotek různých SBA, působících 

v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo osloveno 40 osob, z nichž 32, tedy 80%, 

se průzkumu zúčastnilo. Vzor dotazníku se nachází v příloze č. 1. 

Cílem dotazníku bylo zjistit názor účastníků na: 

1. Splnitelnost smluvních časů dojezdů zásahové jednotky na objekty 

2. Kvalitu předávaných informací o poplachu zásahové jednotce 

3. Vybavení a ustrojení členů ZJ se zaměřením na jejich bezpečnost a úroveň 

kvality prováděných kontrol objektů 

 

7.1 Posouzení smluvních časů dojezdů členy ZJ 

V této podkapitole se zabývám statistickým průzkumem, jehož cílem je ověření, zda 

je čas dojezdu na objekt, uvedený ve smlouvě mezi zákazníkem a SBA, pro členy zásahové 

jednotky jedné nejmenované soukromé bezpečnostní agentury (nazývejme jí ABC) splnitelný. 

Společnost ABC a.s. mi poskytla své statistické údaje o četnosti poplachů a smluvních časů 

dojezdů pod podmínkou, že ve své bakalářské práci nebudu uvádět její název, ani přesnou 

adresu hlídaných objektů. 

Průzkum byl proveden na základě: 

 Dotazníku, ve kterém členové ZJ různých SBA z Moravskoslezského kraje vyjadřují 

svůj názor k této problematice 

 Vyhodnocení statistických údajů ABC a.s. za rok 2010, 2011, 2012 zaměřené 

na 7 objektů s nejvyšší frekvencí zásahů [1, 2, 3] 

 Určení 7 nejvzdálenějších objektů od základny zásahové jednotky SBA ABC a.s. 

 Výsledků přeměření času dojezdu od základny zásahové jednotky k objektům 

Porovnáním názorů pracovníků ZJ s měřením času potřebného k dojezdu na objekty 

společnosti ABC, má být potvrzena, nebo vyvrácená má hypotéza: Čas dojezdu na místo 

poplachu, který je požadován po členech zásahové jednotky ABC, je u některých objektů 

nereálný. 
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Tabulka č. 7.1: Názor na stanovené časy dojezdů [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Čas dojezdu považuje za reálný 12 37,5 

Čas dojezdu považuje za nereálný. 16 50 

Čas dojezdu není stanoven. 4 12,5 

 

Na otázku, zda považují nasmlouvaný čas za nereálný, odpověděla polovina 

zúčastněných, že ano. Čtyři zaměstnanci SBA odpověděli, že nemají přesně určen maximální 

čas dojezdu, čímž rozhodli o nepoměru v tomto názoru. 

 

Tabulka č. 7.2: Počet zásahových vozidel na směně [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Jedno zásahové vozidlo 24 75 

Více zásahových vozidel 8 25 

 

Z otázky zaměřené na postup při řešení dvou poplachů ve stejnou dobu, odpovědělo 

24 zaměstnanců, že nejprve zkontrolují první poplach a následně pak druhý. Pouze 8 členů 

zásahových jednotek se vyjádřilo, že na druhý poplach vyjíždí jiné zásahové vozidlo. Z těchto 

údajů lze odvodit, že pouze u čtvrtiny účastníků používá SBA na směně více než jedno 

vozidlo. 

Použití pouze jednoho vozidla na směně je naprosto neefektivní, neboť první objekt 

je zkontrolován ve spěchu a na druhý hlídaný objekt přijíždí zásahové vozidlo se značným 

zpožděním. 

 

Tabulka č. 7.3: Překračování rychlosti z důvodu příjezdu ve stanoveném čase [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Max. povolenou rychlost nepřekračuje 16 50 

Max. povolenou rychlost překračuje  16 50 
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Polovina členů zásahových jednotek se v dotazníku přiznalo, že překračuje maximální 

povolenou rychlost. Tento výsledek je srovnatelný s tabulkou č. 7.1. 

Ze statistických údajů společnosti ABC jsem vybral 7 objektů s nejvyšší frekvencí 

zásahů, viz tabulka č. 7.4 a graf č. 7.1 a příloha č. 2. Následně jsem vybral i 7 

nejvzdálenějších objektů od základny ZJ na Mírovém náměstí v Ostravě Vítkovicích, viz 

tabulka č. 7.5 a příloha č. 3. 

 

Tabulka č. 7.4: Statistika nejčastějších výjezdů zásahových jednotek ABC [autor, 1, 2, 3] 

OBJEKT ADRESA OBJEKTU 2010 2011 2012 CELKEM NARUŠENÍ 

1 Sirotčí ul., Ostrava   56 56 6 

2 Michálkovická ul., Ostrava 42 48 55 145 4 

3 Výškovická ul., Ostrava 3 20 32 55 3 

4 Tilschové, Ostrava  6 16 26 48 1 

5 Za Ještěrkou, Bartovice  25 21 46 1 

6 Rudé armády, Paskov 12 12 21 45 1 

7 Ruskova ul, Ostrava – Stará Bělá 21 15 14 50 2 

 

Poznámka: Objekty, které nemají u daného roku uvedený údaj, nebyly v tomto roce 

ještě napojeny na PCO.  

 

 

Graf č. 7.1: Statistika nejčastějších výjezdů zásahových jednotek ABC [autor] 
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Tabulka č. 7.5: Statistika nejvzdálenějších objektů společnosti ABC [autor] 

OBJEKT ADRESA OBJEKTU 

A Růžová ul., Havířov - Šumbark 

B Staříč 

C Družební ul., Ostrava Krásné Pole 

D Lidická ul., Bohumín 

E Kyjovice 

F U Rybníčku, Polanka nad Odrou 

G Topolová ul., Vřesina  
 

 

Na základě vyhodnocení objektů s nejvyšším počtem zásahů a nejvzdálenějších 

objektů jsem provedl měření skutečného času dojezdu, který jsem rozdělil na časy dojezdů 

v období dopravní špičky a mimo špičku, do které jsem zahrnul také soboty, neděle a svátky. 

Časy byly měřeny v pracovní dny a o víkendu od 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 20:00 - 23:00 

hod. Během měření nebyla překračována maximální povolená rychlost a zhodnoceny byly 

vždy vyšší hodnoty.  

 

Tabulka č. 7.6: Porovnání smluvních časů dojezdů s časy reálnými [autor] 

OBJEKT 1 2 3 4 5 6 7 

NASMLOUVANÝ ČAS (minuty) 10 10 10 10 15 15 15 

REÁLNÝ ČAS 6:00 – 20:00 (minuty) 5 10 5 5 14 9 13 

REÁLNÝ ČAS 20:00 – 6:00 vč. So, Ne, Sv. (minuty) 4 8 4 4 12 8 12 

 

Tabulka č. 7.7: Porovnání smluvních časů dojezdů s časy reálnými [autor] 

OBJEKT A B C D E F G 

NASMLOUVANÝ ČAS (minuty) 15 20 15 15 20 20 15 

REÁLNÝ ČAS 6:00 – 20:00 (minuty) 15 12 20 20 27 22 18 

REÁLNÝ ČAS 20:00 – 6:00 vč. So, Ne, Sv. (minuty) 14 11 16 15 23 20 15 
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Vyhodnocení 

Na základě porovnání smluvních časů dojezdů na objekty s nejvyšší frekvencí zásahů 

(tabulka č. 7.6) lze vyvodit závěr, že časy jsou reálné a dosažitelné i v době dopravní špičky. 

Objekt č. 2, na ulici Michalkovická má reálný čas dojezdu v době dopravní špičky totožný 

se smluvním časem a jeho splnění může být, v případě menších komplikací (např. oprava 

silnice), obtížné. 

V případě porovnání smluvních časů nejvzdálenějších objektů (tabulka č. 7.7) s časy 

mnou naměřenými bylo zjištěno, že smluvní čas je reálný pouze u objektu A (Havířov 

Šumbark) a objektu B (Frýdek – Místek). Objekty D (Bohumín), F (Polanka nad Odrou) 

a G (Vřesina) mají smluvní čas reálný pouze mimo dopravní špičku a tyto časy jsou, 

za předpokladu dodržování maximální povolené rychlosti, obtížně dosažitelné. Problém 

se včasným dojezdem je hlavně u objektu C (Krásné Pole) a objektu E v Kyjovicích. 

Nasmlouvaný čas byl opakovaně překročen v denních hodinách a shody nebylo dosaženo ani 

mimo dopravní špičku. 

Tento průzkum potvrdil mou hypotézu. Čas dojezdu, který je požadován po členech 

zásahové jednotky soukromé bezpečnostní agentury ABC, je opravdu v některých případech 

nereálný. Průzkum dále poukazuje na skutečnost, že členové zásahových jednotek 

u společnosti ABC mohou mít obtíže s dojezdem, v daném časovém intervalu v oblasti 

za Ostravou – Porubou směrem na Opavu a Studénku. 

 

7.2 Posouzení kvality předávání informací o poplachu zásahové jednotce 

O efektivnosti zásahu ZJ rozhodují i informace o poplachu, které dispečeři předávají. 

Cílem dotazníkového šetření je zjištění, jakou formou jsou tyto informace pracovníkům 

předávány a zda jsou považovány členy zásahových jednotek za dostačující. 

Hypotéza: Většina účastníků dotazníku by chtěla mít více informací o poplachu.  

Tabulka č. 7.8: Forma předávání informací o poplachu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Informace jsou předány hovorovou cestou (mobilní tel., vysílačkou) 29 91 

Informace o poplachu přichází formou SMS na mobilní tel. 3 9 
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Převážná většina účastníků průzkumu uvedla, že pokud se nenacházejí přímo na PCO, 

jsou jim informace předány telefonicky na mobilní telefon, nebo prostřednictvím vysílačky. 

3 osoby uvedly, že jim poplachy chodí prostřednictvím SMS. Tyto zprávy jsou automaticky 

generovány a zasílány přímo z napadeného objektu, bez účasti dispečera. 

 

Tabulka č. 7.9: Názor na kvalitu předávaných informací o poplachu na objektu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Informace považuji za dostatečné 8 25 

Informace nepovažuji za dostatečné 24 75 

 

Z tabulky č. 7.8 lze předpokládat, že 24 účastníku průzkumu by uvítalo větší množství 

informací o poplachu na objektu, než které jsou jim předávány. 

Tabulka č. 7.10: Materiály k hlídaným objektům dostupné členům ZJ [autor] 

ODPOVĚĎ POČET PODÍL V % 

Mapa příjezdu na objekt (navigace) 17 53 

Poznámky k objektu 20 63 

Nákres objektu včetně rozmístění čidel 7 22 

 

Graf č. 7.2: Materiály k hlídaným objektům dostupné členům ZJ [autor] 
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Vyhodnocení 

Průzkumem došlo ke zjištění, že většina účastníků považuje informace o poplachu 

na objektu, které jsou předávány převážně telefonicky (vysílačkou), za málo dostatečné. Toto 

zjištění potvrzuje i tabulka č. 7.8 a graf č. 7.2, kde byla posuzována dostupnost tři nejčastěji 

používaných materiálů, důležitých pro výkon činnosti ZJ. Hypotéza byla potvrzena. 

 

7.3 Posouzení vybavení členů ZJ 

Efektivitu zásahu mohou ovlivnit i prostředky, kterými jsou členové zásahové 

jednotky vybaveni. Při posuzování dostupnosti tohoto vybavení jsem se zaměřil 

na bezpečnost pracovníků a úroveň kvality kontrol objektů.  

Hypotéza: Úroveň vybavení většiny účastníků dotazníku je nedostačující a nemají vždy 

možnost provézt kontrolu střechy 

Tabulka č. 7.11: Počet členů zásahové jednotky během zásahu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Jeden 25 78 

Dva 7 22 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že převážná většina pracovníků provádí kontrolu 

sama. Toto řešení není z hlediska bezpečnosti, ani z hlediska efektivnosti zásahu optimální. 

 

Tabulka č. 7.12: Průzkum zaneprázdnění rukou během kontroly objektu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Obě volné ruce 4 12,5 

Jednu ruku zaneprázdněnou 21 65,5 

Obě ruce zaneprázdněné 7 22 

Cílem průzkumu zaneprázdněnosti rukou během zásahu bylo zjistit, zda pomůcky 

ke kontrole (např. baterka, svazek klíčů, nebo mobil) neomezují pracovníka v případě nouze 

k použití (vytažení) obranného prostředku. Většina účastníků uvedla, že mají alespoň jednu 

ruku volnou a 7 osob mají obě ruce zaneprázdněny.  
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Tabulka č. 7.13: Průzkum kontaktu s kolegou během kontroly objektu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano 8 25 

Ne 24 75 

Zjištění, že většina účastníků průzkumu není během kontroly objektu v přímém 

(neustálém) spojení s kolegou nebo dispečerem, je dosti závažné, zvláště vezmeme li v potaz, 

že tato většina na základě vyhodnocení tabulky č. 7.10 provádí kontrolu objektu sama. 

Účastníci dotazníku dále uvedli dobu, za kterou by se je např. dispečer, v případě jejich delší 

odmlce, snažil kontaktovat. Výsledkem je průměrný čas 14 minut. 

 

Tabulka č. 7.14: Kontrola střechy objektu [autor] 

ODPOVĚĎ POČET % 

Ano 0 0 

Ne 32 100 

Důležitým zjištěním je, že ani jeden ze členů zásahových jednotek nemá vždy možnost 

zkontrolovat střechu objektu. Právě střechou se totiž může případný narušitel dostat 

do objektu, nebo se na ní ukrýt před zásahovou jednotkou. 

 

Tabulka č. 7.15: Statistika způsobů narušení hlídaných objektů spol. ABC [autor] 

OBJEKT ADRESA OBJEKTU 
POČET 

NARUŠENÍ 

NARUŠENÍ 

P
L

O
T

 

O
K

N
O

 

D
V

E
Ř

E
 

Z
E

Ď
 

S
T

Ř
E

C
H

A
 

1 Sirotčí ul., Ostrava 6 6  2 2 2 

2 Michálkovická ul., Ostrava 4 4    1 

3 Výškovická ul., Ostrava 3  1 2   

4 Tilschové, Ostrava  1  1    

5 Za Ještěrkou, Bartovice 1  1    

6 Rudé armády, Paskov 1  1    

7 Ruskova ul, Ostrava – Stará Bělá 2 2  2   
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V tabulce č. 7.15 jsem znázornil počty překonaných překážek na vybraných objektech. 

U všech tří případů vniknutí střechou nutno podotknout, že kontrolou objektu zásahovou 

jednotkou nebylo zjištěno narušení a poplach byl označen za planý.  

 

Tabulka č. 7.16: Poměr výstroje ZJ [autor] 

ODPOVĚĎ POČET PODÍL V % ODPOVĚĎ POČET PODÍL V % 

Obušek, tomfa 28 87,5 Neprůstřelná vesta 1 3 

Pistole 21 65,5 Svítilna, baterka 32 100 

Plynová pistole 9 28 Mobil, vysílačka 32 100 

Pouta 12 37,5 Fotoaparát 19 59 

Pepřový sprej 15 47 Kamera 1 3 

Taktická vesta 12 37,5 Dalekohled 1 3 

Nůž 2 6,25    

 

 

Graf č. 7.3: Poměr výstroje ZJ [autor] 
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Z výsledku průzkumu výstroje členů ZJ lze vyvodit překvapivý závěr: 

 Pouta a taktická vesta jsou k dispozici každému třetímu zaměstnanci 

 Přibližná polovina pracovníku má u sebe slzotvorný prostředek 

 Dalekohled uvedl pouze jeden účastník 

 

Vyhodnocení 

Průzkumem, zaměřeným na bezpečnost a kvalitu prováděných kontrol, byly zjištěny 

tyto závažné nedostatky: 

 Většina účastníků provádí kontroly objektu sama 

 Většina účastníků není během kontroly v přímém (neustálém) spojení 

s kolegou, nebo dispečerem. 

 Během kontroly nemají vždy pracovníci možnost zkontrolovat střechu objektu 

 Pracovníci, v případě nutnosti vytažení obranného prostředku, nemají obě ruce 

volné (22%), většina pouze jednu (65%) 

 Výstroj mnoha pracovníků postrádá donucovací prostředky jako slzotvorný 

prostředek, nebo pouta a většina není vybavena taktickou vestou. 

 

Hypotéza byla potvrzena. 
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8 INOVATIVNÍ NÁVRH ZÁSAHU 

Cílem této kapitoly a celé bakalářské práce, je navrhnout inovativní a efektivnější 

řešení, které by urychlilo příjezd na místo poplachu, zkvalitnilo postup kontroly objektu 

a zajistilo vyšší bezpečnost zásahové jednotky. Inovativní řešení byla zvolena na základě 

vyhodnocení nedostatků a překážek v předchozí kapitole.  

 

8.1 Návrh na nové umístění stanoviště 

Základní problém nastává, pokud ve smlouvě není uvedeno, že uvedený čas je platný 

mimo dopravní špičku. 

Na základě vyhodnocení dotazníku (kapitola 7.1) jsem stanovil hypotézu: : Čas 

dojezdu na místo poplachu, který je požadován po členech zásahové jednotky ABC, 

je u některých objektů nereálný. 

Vyhodnocením statistických údajů SBA ABC jsem vybral sedm objektů s nejvyšší 

frekvencí poplachů a sedm nejvzdálenějších objektů od stanoviště ZJ. Reálným přeměřením 

časů dojezdů na tyto objekty a srovnáním s časy uzavřených ve smlouvě mezi zákazníkem 

a SBA byla hypotéza potvrzena. 

Společnost ABC zajišťuje kontroly objektů dvěma zásahovými vozidly. Tato vozidla 

mají shodné stanoviště v Ostravě Vítkovicích.  

Vyhodnocením dat jsem došel k závěru, že časy dojezdů jsou pro objekty, nacházející 

se za městskou částí Ostrava Poruba, i mimo čas dopravní špičky, nereálné. Navrhuji proto 

řešení, jehož podstatou je zřízení druhého stanoviště pro jednu ze zásahových jednotek. 

Umístění stanoviště jsem zvolil do prostor, společnosti ABC hlídaného a provozovaného 

parkoviště, na ulici 17. listopadu. Na parkovišti se nalézá pevné stanoviště strážného a je zde 

možnosti užití sociálního zařízení. Provoz parkoviště je pouze v pracovní dny od 5:00 do 

17:00. Mimo tento čas by bylo možno tyto prostory užívat zásahovou jednotkou na nočních 

směnách, o víkendech a svátcích.  

Přeměření časů dojezdů na stejné objekty, které byly uvedeny v tabulce č. 7.4 

a tabulce č. 7.5, bylo provedeno i ze stanoviště č. 2. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 

č. 8.1.  
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Tabulka č. 8.1: Měření časů dojezdů z obou stanovišť [autor] 
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1 Sirotčí 10 5 4 10 8 

2 Michálkovická 10 10 8 17 14 

3 Výškovická 10 5 4 10 7 

4 Tilschové 10 5 4 10 8 

5 Bartovice 15 14 12 20 17 

6 Paskov 15 9 8 15 13 

7 Stará bělá 15 13 12 15 12 

A Havířov – Šum. 15 15 14 23 20 

B Staříč 20 12 11 20 18 

C Krásné Pole 15 20 16 8 6 

D Bohumín 15 20 15 19 15 

E Kyjovice 20 27 23 16 13 

F Polanka n. O. 15 21 19 9 8 

G Vřesina 15 18 15 8 7 

V tabulce jsou červeně vyznačeny časy, které překračují smluvní dobu dojezdu a žlutě 

vyznačené časy, hraničící s touto dobou.  

Měřením bylo zjištěno, že zřízením druhého stanoviště je možno: 

 v případě zaneprázdněností ZJ č. 1 zasáhnout na pěti ze sedmi objektů 

s vysokou frekvencí poplachů.  

 pokrýt objekty, které jsou pro ZJ č. 1 časově nedosažitelné 
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Cílem tohoto návrhu nebylo zjistit, která zásahová jednotka dorazí na objekt dříve, 

nýbrž nabídnout ekonomicky příznivou variantu, která by umožnila včasný příjezd na objekt 

a pokryla celou oblast působnosti společnosti ABC. V mém návrhu by si zásahové jednotky 

mohly rozdělit úlohy dle své působnosti a v případě výskytu více poplachů ve stejnou dobu 

si navzájem vypomoci. 

V příloze č. 4 jsou v mapě zakresleny veškeré objekty, u kterých byl měřen čas 

dojezdu. Zásahová jednotka č. 2 nemá možnost dorazit na objekt č. 2 (Michálkovická ulice), 

objekt č. 5 (Ostrava Bartovice), objekt A (Havířov – Šumbark) a objekt D (Bohumín) 

v nastaveném čase. Tyto objekty se nacházejí za fialovou čerchovanou čárou, kterou jsem 

vytýčil jako ohraničení dojezdových možností pro tuto zásahovou jednotku a je totožná 

s tokem řeky Ostravice.  

Posledním zjištěním je fakt, že ani návrh na vytvoření druhého stanoviště nevyřešil 

problém s pozdním příjezdem na objekt D (Bohumín). U obou případů je dojezd v době 

dopravní špičky převyšující nasmlouvaný čas. Řešení se v tomto případě nabízí dvě: 

 upravit smluvní podmínky se zákazníkem a uvedený čas 15 minut uvést jako 

čas dosažitelný mimo dopravní špičku 

 zajistit na zásahy jinou SBA v okolí objektu – tímto řešením se nebude 

v případě poplachu zásahová jednotka společnosti ABC zbytečně vzdalovat 

od ostatních hlídaných objektů, společnost bude dále získávat finance za 

dálkové střežení objektu. Případná částka, která by byla vystavena za výjezd na 

planý poplach, připadne smluvní SBA 

 

Ekonomické zhodnocení návrhu 

Stanoviště č. 2 jsem umístil do pevného stanoviště společnosti ABC, které je mimo 

pracovní dobu, víkendy a svátky nevyužívané. Společnost má v tomto případě zvýšené 

náklady spojené pouze s provozem tohoto malého stanoviště (voda, elektřina, vytápění) 

a s přesunem vozidel na toto stanoviště (22 Km tam a zpět). Pokud budeme brát v úvahu 20 

pracovních dnů (pouze noční směny) a čtyři víkendy, najezdí vozidlo navíc 792 km, což 

vzhledem ke spotřebě Škody Fábie (cca 8 l/ 100 Km ve městě) za cenu benzínu 36 Kč / litr 

zvýší náklady přibližně o 2300 Kč. Při poplachu z oblasti Poruby se tyto náklady snižují.  
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8.2 Návrh na efektivnější způsob předávání informací 

V kapitole 7.2 jsem na základě vyhodnocených dat, získaných z dotazníkového 

šetření, došel k závěru, že většina členů zásahových jednotek považuje informace o poplachu 

na objektu, které jsou předávány převážně telefonicky (vysílačkou), za málo dostatečné. Tím 

se potvrdila i má hypotéza. Navrhuji proto řešení této problematiky a to v podobě přenosu 

informací o poplachu přímo do navigace zásahového vozidla, včetně kalkulace nákladů na 

realizaci mého návrhu ve společnosti ABC. 

Za technologickým vývojem mnou navrhovaného řešení stojí společnost NAM system 

a.s., působící na trhu již 22 let. Tato společnost je významným hráčem na trhu mezi výrobci 

a dodavateli bezpečnostních technologií pro PCO v České a Slovenské republice. Z široké 

nabídky touto společností nabízejících produktů jsou pro nás důležité pouze tyto tři: 

1. ONI systém 

Systém speciálně vyvinutý pro sledování a střežení mobilních objektů. Základní ideou 

tohoto projektu je poskytnout uživateli klientské a dispečerské služby monitoringu mobilních 

objektů, nejčastěji vozidel. Tato služba umožňuje zákazníkovi na webové aplikaci ONI 

systému kdykoli zjistit, kde se nalézá jeho vozidlo. Dalšími funkcemi je zaznamenávání 

historie pohybu vozidla a generování knihy jízd. Řidič má možnost pomocí přepínače zvolit, 

zda je jeho jízda služební, nebo soukromá. Vozidlo je vybaveno komunikační jednotkou, 

obsahující GPS přijímač pro přesnou lokalizaci objektu a GSM modemem pro zasílání 

události a poloh z vozidel na technologické centrum ONI. Dále je do vozidla nainstalována 

čtečka identifikačních čipů. Zákazník může on-line přistupovat ke svým datům pomocí 

počítače, nebo mobilního telefonu prostřednictvím internetové sítě. 

2. NET – G 

Monitorovací software NET-G je profesionální a historicky nejúspěšnější PCO 

software na trhu ČR, uspokojující požadavky soukromých bezpečnostních agentur při 

vzdáleném monitoringu objektů. NET-G umožňuje bezpečné a rychlé zpracovávání dat 

z různých pultů centrální ochrany. Systém umožňuje definovat neomezený počet objektů. 

Objektem může být hlídaný objekt, střežený automobil, kontaktní osoba, firma nebo 

pracoviště dispečinku. Ke každému připojenému PCO jde definovat neomezené množství 

převodních tabulek zpráv. Tyto převodní tabulky umožňují sloučit např. rádiové a telefonní 

objekty definované v PCO do jednoho objektu v systému NET-G. Ke každému objektu lze 
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přiřadit libovolný počet vlastností různého typu, jako jsou texty, nákresy objektů, mapa 

objektu, fotografie, unifikované typy adres nebo skladových karet atd. Tato data lze sdružovat 

do formulářů a tak je zpřehlednit. 

3.  1BOX Guard 

Nejnovější, v řadě již pátou generací profesionálního systému monitoringu objektů, 

je monitorovací technologie 1Box (ONE Box), propojující produkty společnosti NAM systém 

a.s. v jeden komplex. Modul 1Box Guard propojuje poplachové okno v NET-G 

s komunikační jednotkou ONI system v zásahovém vozidle a umožňuje dispečerovi odeslat 

informace o poplachu přímo do navigace zásahové jednotky. 

V případě poplachu stačí dispečerovi v okně akcí kliknout do kolonky Zásahový vůz 

a zobrazí se mu okno 1Box Guard modul (obrázek 15). V tomto okně jsou seřazena zásahová 

vozidla, nacházející se v blízkosti poplachu, a dispečer jedno z nich vybere. Dále se zde 

nachází tyto automaticky vygenerované informace: 

 GPS poloha objektu 

 vzdálenost v metrech od bodu GPS, která slouží pro detekci příjezdu 

zásahového vozidla. V případě, že se vozidlo přiblíží k místu poplachu 

na požadovaných 100 metrů, zaznamená se do systému jeho příjezd. 

 poznámky o délce 180 znaků, které mohou obsahovat různé informace pro ZJ, 

např. číslo klíčů od objektu, upozornění na psa, které čidlo spustilo poplach 

atd. Tyto informace jsou již předdefinované v předloze. 

 Smluvní doba dojezdu 

 

Obrázek č. 8.1:1Box Guard modul [14] 
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Dispečer má možnost tyto informace změnit, či doplnit. Následně tyto údaje odešle 

do navigačního zařízení v zásahovém vozidle. V případě nepřijetí poplachu zásahovou 

jednotkou ji vyrozumí telefonicky a oznámí, že na určitém objektu byl vyvolán poplach 

a informace byly již zaslány do navigace. 

Ve vozidle se zobrazí název objektu, základní informace o objektu a jeho poloha, která 

se ukládá do navigačního systému Garmin. Objekt se po přijetí zprávy členem zásahové 

jednotky zobrazí v navigaci a začne řidiče na místo poplachu navigovat. Dispečer online 

dostává informace o přijetí událostí zásahovou jednotkou, o výjezdu na poplach a o příjezdu 

na místo poplachu. 

 

Obrázek č. 8.2: Navigace Garmin [14]    Obrázek č. 8.3: Navigace Garmin [14] 

Díky propojení vozidla s jednotkou ONI systému, která je nainstalována ve vozidle, 

jsou vozidla trvale střežena dispečerem PCO. Dispečer sleduje pomocí webové aplikace 

google maps polohu všech výjezdových vozidel a v případě havárie vozidla je ihned 

systémem vyrozuměn. Po tel. ověření situace má možnost ve velmi krátkém čase zajistit 

posádce lékařskou pomoc včetně uvedení polohy vozidla a zajistit kontrolu objektu jiným 

vozidlem. Poplašná zpráva upozorní dispečera také v případě nehody na parkovišti, odtažení 

vozidla, nebo krádeže kol. 

 

Obrázek č. 8.4: Informace o dojezdu [14] 
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Společnost NAM systém, a.s. dále tento systém zdokonaluje a momentálně pracuje na 

přenosu informací o stavu objektů do netbooků a tabletů. V praxi by měla zásahová jednotka, 

kromě už zmíněných informací, obdržet na tablet také např. technické nákresy objektu 

se zakreslenými čidly. Po ukončení kontroly by tyto informace měly být opět znepřístupněny. 

Společnost ABC již delší dobu spolupracuje se společností NAM systém a na základě 

ročního obratu byla zařazena do slevové skupiny D7, což činí 22% slevu na veškerý 

dodávaný materiál a software. V kalkulaci je tato sleva již zahrnuta. Pult centrální ochrany 

používá monitorovací software NET-G a krom modulu 1Box Guard, obsahuje veškeré 

vybavení, potřebné k aplikování této inovativní technologie. 

 

Tabulka č. 8.2: Finanční náklady inovativního návrhu pro společnost ABC [autor] 

Položka 
Počet 

kusů 

Cena za 

kus bez 

DPH 

Celková cena bez 

DPH 

Měsíční paušální 

náklady bez DPH 

1Box Guard modul [14] 1 18 320,- 18 320,-,-  

ONI standart PLUS [15] 2 15 650,- 31 300,- 900,- 

Navigace GARMIN nüvi 

1350 [15] 
2 3 995,- 7 990,-  

CELKOVÉ NÁKLADY   57 610,- 900,- 
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8.3 Návrh na vylepšení výstroje členů zásahové jednotky 

V závěru kapitoly 7.3 konstatuji zjištěné nedostatky, potvrzující mou hypotézu, které 

mohou mít negativní vliv na bezpečnost pracovníků i na kvalitu kontroly objektů. Cílem této 

kapitoly je: 

 Zdůvodnění, proč by se zásahová jednotka měla skládat alespoň ze dvou členů 

 Uvedení vybavení ZJ, které svou funkčností a praktičností uvolní pracovníkům 

ruce pro případ sebeobrany 

 Navržení inovativního řešení kontroly objektů, které pomůže pracovníkům 

s kontrolou jinak nedostupných míst 

 Ekonomické zhodnocení mnou navrhovaného vybavení ZJ a inovativního 

řešení kontroly nedostupných míst  

 

Z důvodu bezpečnosti pracovníků by měl zásah na objektu probíhat ve dvou lidech, 

neboť i v tomto oboru platí, že více očí více vidí a přítomnost druhého člena je, v případě 

nutnosti se bránit, nebo omezit někoho na svobodě, více než vítaná. Také v případě 

vyšetřování může být svědectví kolegy ku prospěchu.  

Sestava zásahové jednotky by se měla skládat z velitele ZJ a řidiče. Zatímco řidič 

zajišťuje přesun na místo poplachu, velitel tuto dobu věnuje prostudováním dostupných 

informací o objektu a přichystá příslušné klíče. 

 

V kapitole 6.1 jsem již uvedl výstroj a výzbroj zásahových jednotek SBA, nyní 

se zaměřím na ty prostředky, které svou praktičností a funkčností činí jejich práci efektivnější 

a z pohledu nutné obrany také bezpečnější. 

 

Teleskopický obušek se svítilnou 

Výbornou obranou pomůckou je teleskopický obušek, který je skladný a nenápadný. 

V případě potřeby se prudkým máchnutí vysune do dané délky. Vyrábí se z polymerů 

a kalené oceli. Na konec držadla teleskopického obušku lze připevnit duralovou svítilnu, 

která délku obušku, v případě použití delší výkonnější verze svítilny, prodlouží o 40 mm 

a jeho váha vzroste o cca 100 gramů. Takto upravený obušek lze používat jako klasickou 
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svítilnu a v případě nutnosti zákroku pouhým máchnutím může překvapit a zasáhnout 

útočníka. Navíc lze útočníka zaskočit krátkodobým oslepením svítilnou a tím znásobit 

účinnost zákroku. 

 

Obrázek č. 8.5: Teleskopický obušek vybavený svítilnou [19] 

 

Elektrický paralyzér s pepřovým sprejem 

Mezi další účinný osobní obranný prostředek můžeme do výzbroje zařadit elektrický 

paralyzér. Silný elektrický výboj okamžitě zneškodní útočníka i přes silnou vrstvu oblečení 

a na jistou chvíli jej paralyzuje. Součástí paralyzéru je i pepřový sprej a pracovník má 

možnost volby způsoby jeho použití. Může se nejprve pokusit útočníka z bezpečné 

vzdálenosti zastavit pepřovým sprejem a v případě neúspěchu použije paralyzér. 

 

Obrázek č. 8.6: Elektrický paralyzér Scorpy 200 [6] 
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Handsfree 

Jelikož člen zásahové skupiny potřebuje být během kontroly objektu ve spojení 

se svým kolegou nebo dispečerem PCO, je možné užít, namísto neustálého zaneprázdňovaní 

ruky, dnes již v komunikaci běžné sluchátko handsfree. 

 

Taktická vesta 

Nutno uvést také výstroj. Taktická vesta svou funkčností a praktičností poskytuje 

mnoho kapes a úchytů, které pracovník SBA může využít. Prakticky umožňuje opouzdření 

krátké zbraně a její nošení skrytě. Obsahuje kapsy na zásobníky, mobilní telefon, nebo 

vysílačku, doklady, klíče, pouta, slzotvorné prostředky atd. Kromě výhod množství prostoru 

pro uložení pomůcek, doplňuje velmi esteticky ustrojenost zásahové jednotky a budí respekt. 

 

Kvadrokoptéra 

Analýzou dat z dotazníkového průzkumu vyšlo najevo, že členové zásahových 

jednotek nemají možnost na všech objektech zkontrolovat střešní prostory. Jako řešení této 

problematiky, jsem se rozhodl navrhnout vyžití kvadrokoptéry AR.Drone 2.0 od francouzské 

společnosti Parrot. AR.Drone je čtyř vrtulové vznášedlo, které je schopné dosáhnout výšky 

až 50 metrů, ovládá se prstřednicvím Wi-Fi sítě, propojením se smartphonem, nebo tabletem 

s operačním systémem iOS nebo Android. HD kamerka zvládá přenášet video v rozlišení 

1280 x 720 px při 30 snímcích za vteřinu, toto video nahrávat, nebo pořizovat snímky. 

Bohužel zařízení není vybaveno přísvitem, proto použití není vhodné při špatných viditelných 

podmínkách. Součásti kvadrokoptéry jsou i dva kryty, pro vnitřní a venkovní létání. [8] 

   

Obrázek č. 8.7:AR.Drone - venkovní kryt [8]  Obrázek č. 8.8: AR.Drone - vnitřní kryt [8] 
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Pokud během kontroly objektu není možno ani z povzdálí zkontrolovat střechu, může 

člen zásahové jednotky použít k prohlídce toto inovativní řešení. Při pokynu k vzletu 

se kvadrokoptéra automaticky vznese do výšky 150 cm a vyčkává dalších příkazů, při pokynu 

k přistání sama klesá směrem dolů, až bezpečně usedne na zem. Dosah Wi-Fi signálu je 

přibližně 50 metrů, což je pro účel jejího využití více než dostačující. V případě ztráty signálu 

automaticky začne klesat, dokud nepřistane na zemi. [8] 

Toto zařízení je vcelku stabilními při působení silného větru, neboť systém dokáže 

rozpoznat nestabilitu a upravit hodnoty tak, aby Drone neustále balancoval na jednom místě. 

Stabilizaci polohy během létání zajišťuje tříosý gyroskop, tříosý akcelerometr a tříosý 

magnetometr. Ve spodní části je umístěna druhá kamera s QVGA rozlišením (60 fps), kterou 

systém využívá pro měření rychlosti. Detekci správné výšky zajišťuje ultrazvukový senzor v 

kombinaci se zmíněným magnetometrem. [8] 

Tělo AR.Drone je vyrobeno z extrudovaného polypropylenu, který na první pohled 

připomíná polystyren, ale má úplně jiné vlastnosti. Je pevnější a tím pádem i odolnější. 

Do těla je zapuštěný, karbonem zpevněný, nosný kříž. [8] 

Výdrž kvadrokoptéry je 12 minut. Tuto dobu považuji za dostačující na kontrolu dvou až tří 

objektů, je však vhodné dokoupit náhradní akumulátor. 

Parametry a specifikace 

Kompatibilita:   Apple iOS, Android OS 

Maximální rychlost:   18 km/h 

Ultrazvukový výškoměr:  Frekvence: 40kHz; Dosah: 6 metrů 

Provozní teplota AR.Drone 2.0: 0°C - 55°C 

Hmotnost: 366 g (bez ochranného krytu) 

436 g s krytem pro použití 

400g s krytem pro požití venku: 

Rozměry:    45 x 29 cm (bez ochranného krytu) 

- s krytem pro použití v budovách: 51,5 x 51,5 cm 

- s krytem pro požití venku: 45,2 x 45,2 cm 

Baterie     Lithium polymer baterie (3 články, 11.1 V, 1000 mAh) 
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Čas nabíjení: 1h 30 min; Doba provozu: 12 min 

Vestavěný počítačový systém: CPU OMAP 3630 1GHz ARM cortex A8 

DDR SDRAM 128MB 

NAND Flash paměť 128MB 

Wi-Fi /g/n 

Linux OS 

Čelní kamera:   Širokoúhlý objektiv 90° , CMOS senzor 

Video frekvence 30fps 

Rozlišení: 1280x720 pixels (720p) 

Vertikální kamera:   Širokoúhlý objektiv 64°,CMOS senzor 

Video frekvence: 60fps 

Rozlišení: 320x240 pixelů (QVGA)    [16] 

 

             

Obrázek č. 8.9:AR.Drone – ovládání [8]   Obrázek č. 8.10: AR.Drone záznam kamery [8] 
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Tabulka č. 8.3: Finanční náklady na navrhované vybavení ZJ [autor] 

Položka 
Počet 

kusů 

Cena za 

kus bez 

DPH 

Celková cena bez 

DPH 

Teleskopický obušek 

kalený 40 cm [22] 
4 521,- 2 084,- 

Svítilna na teleskopický 

obušek BL-01 [19] 
4 372,- 1 488,- 

Elektrický paralyzér 

scorpy 200 [6] 
4 909,- 3 636,- 

Handsfree NOKIA BH – 

105 [7] 
4 240,- 960,- 

Taktická vesta 

SECURITY [21] 
4 3 055,- 8 220,- 

AR.Drone 2.0 [16] 2 7 700,- 15 400,- 

Náhradní baterie [17] 2 690,- 1 380,- 

Samsung P3110 Galaxy 

Tab 2 7.0 8GB [18] 
2 3 793,- 6 986,- 

CELKOVÉ NÁKLADY 40 154,- bez DPH 

 

Náklady na pořízení mnou navrhovaného vybavení ZJ bylo kalkulováno 

za předpokladu použití dvou zásahových vozidel a pro čtyři členy zásahové jednotky 

na směně. Do vybavení jsem zahrnul i levnější typ tabletu, který je nutný k ovládání 

kvadrikoptéry a splňuje požadavky stanovené výrobcem. Tento tablet by mohl v budoucnu 

sloužit i pro získávání informací o poplachu, zasílané dispečerem díky již zmiňované 

technologii 1Box. 
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9 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se snažil vystihnout činnost soukromé bezpečnostní 

agentury, převážně činnost pultu centrální ochrany při řešení poplachu a následného výjezdu 

zásahové jednotky a jejího zásahu.  

Cílem bakalářské práce bylo na základě zhodnocení stávajícího postupu zásahu 

zásahové jednotky, navrhnout inovativní a efektivnější řešení, které by usnadnilo a urychlilo 

příjezd na místo poplachu, zkvalitnilo postup kontroly objektu a zajistilo vyšší bezpečnost 

pracovníků.  

Zhodnocení stávajícího postupu proběhlo na základě zpracování odpovědí z dotazníku, 

ve kterém členové zásahových jednotek, ze SBA v Moravskoslezském kraji, odpovídali 

na otázky zaměřené na jejich schopnosti dodržet smluvní časy dojezdu na objekty, 

na spokojenost s množstvím informací o poplachu, na jejich vybavení a možnosti kontroly 

střech. Dále jsem ze statistiky SBA ABC a.s. vybral objekty s nejvyšším počtem poplachů 

za uplynulé tři roky a objekty nejvzdálenější od základny zásahové jednotky. U těchto objektů 

jsem změřil časy dojezdu v dopravní špičce i mimo ní a porovnal je s časy uvedenými 

ve smlouvě. Vyhodnocením údajů byly potvrzeny všechny mé tři hypotézy: 

 Čas dojezdu na místo poplachu, který je požadován po členech zásahové 

jednotky ABC, je u některých objektů nereálný. 

 Většina účastníků dotazníku by chtěla mít více informací o poplachu 

 Úroveň vybavení většiny účastníků dotazníku je nedostačující a nemají vždy 

možnost provézt kontrolu střechy 

Po odhalení nedostatků jsem navrhl tři inovativní řešení. První řešení se týká zřízením 

druhé základny pro zásahovou jednotku společnosti ABC. Porovnáním časů dojezdů z obou 

stanovišť jsem došel k závěru, že tento návrh by činnost ZJ zkvalitnil a zefektivnil. Druhé 

inovativní řešení představuje přenos informací o poplachu do navigace v zásahovém vozidle, 

což dle mého názoru usnadňuje přepravu na místo poplachu a nabízí zajímavé vyhlídky 

do budoucna. Třetí řešení se zaměřuje na vybavení pracovníků z hlediska funkčnosti 

a praktičnosti, za účelem uvolnit ruce pro případ nečekaného útoku. Navrhuji také využití 

Kvadrokoptéry, jako inovativního způsobu kontroly střech a nepřístupných míst.  

U všech inovativních návrhu jsem provedl ekonomické zhodnocení.  
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Seznam zkratek 

CCTV - Uzavřený televizní okruh. 

EPS – Elektronická požární signalizace 

GPS - Global Positioning Systém (systém globální navigace) 

PCO – Pult centrální ochrany 

PČR – Policie České Republiky 

PIR – Pasivní infračervený detektor pohybu. 

PZTS – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

SBA – Soukromá bezpečnostní agentura 

SBČ - Soukromá bezpečnostní činnost 

SBS – Soukromá bezpečnostní služba 

SOMO – Služba ochrany majetku a osob 

ZJ – Zásahová jednotka 

ZP – Zbrojní průkaz 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

Zásah zásahové jednotky soukromé bezpečnostní agentury 

 

Dobrý den, 

 Věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku. Pokud 

na některé z otázek nechcete odpovídat, jednoduše je přeskočte. DOTAZNÍK ANONYMNÍ A 

SLOUŽÍ POUZE PRO SBĚR DAT K MÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCI.  

 

Děkuji Strakoš Vít 

___________________________________________________________________________ 

1. Z kolika členů se skládá zásahová jednotka fyzicky zasahující na objektu (počet osob ve vozidle)? 

o 1 

o 2 

o Uveďte počet:………… 

 

2. V případě výskytu dvou poplachů na různých objektech:  

o Zkontroluji nejprve jeden objekt a následně druhý 

o Druhý poplach prověří jiné zásahové vozidlo 

o Jiné řešení:………………… 

 

3. Považujete smluvní časy dojezdu za reálné? 

o Ano 

o Ne  

o Nemáme přesně stanovený max. čas dojezdu 

 

4. Při jízdě na místo poplachu: 

o Nepřekračuji maximální povolenou rychlost z důvodu příjezdu dle smluveného času 

o Překračuji maximální povolenou rychlost z důvodu příjezdu dle smluveného času 

 

5. Pokud se nenacházíte na PCO, jakou formou jsou Vám informace o poplachu na daném objektu 

předány? (např. dispečer je oznámí telefonicky, poplach chodí formou SMS…) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

6. Považujete informace o poplachu, které jsou Vám předávány dispečerem, za dostačující? 

o Ano 

o Ne 

 

7. Jaké materiály (informace) k hlídaným objektům máte k dispozici? 

□ Mapa příjezdu k objektu 

□ Poznámky k objektu (pozor na objektu se nachází pes) 

□ Nákres objektu včetně rozmístění čidel 

□ Tel. kontakt na odpovědné osoby 

 

8. Máte při kontrole objektu volné ruce? (abyste v případě nutnosti mohli sáhnout po zbrani, 

obušku či pepřovém spreji. Otázka je myšlena, zda máte ruce zaneprázdněné např. svítilnou, 

mobilem / vysílačkou, nebo svazkem klíčů) 

o Mám obě ruce volné 

o Mám volnou jen jednu ruku 

o Mám obě ruce zaneprázdněné 

 

9. Jste při provádění kontroly neustále v telefonickém / rádiovém s pojení s dispečerem, kolegou, či 

jinou odpovědnou osobou? 

o Ano 

o Ne – v tomto případě uveďte Vámi domnívanou dobu od posledního kontaktu, než by se po 

Vás začal někdo shánět:………………. 

 

10. Vyberte součástí Vaší výstroje (prostředky které máte k dispozici): 

 

□ Obušek, tomfa 

□  Pistole 

□  Plynová pistole 

□  Pouta 

□  Pepřový sprej 

□  Taktická vesta 

□  Neprůstřelná vesta 

□  Svítilna, baterka 

□  Mobil, baterka 

□  Fotoaparát 

□  Kamera 

□  Další:………………  

□  Nůž 

 

11. Máte možnost u všech objektů zkontrolovat střechu? 

o Ano 

o Ne 

 

Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2: Mapa objektů s nejvyšší frekvencí poplachů 

 

Legenda:  

Červené body – Objekty s nejvyšší frekvencí poplachů 

Barevně jsou vyznačeny trasy 

Modré trasy – trasy s dojezdem do pěti minut 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Mapa nejvzdálenějších objektů 

 

Legenda: 

Modrý bod – stanoviště zásahových jednotek ABC 

Červené body – nejvzdálenější objekty 

Trasy černou barvou – trasy na objekty, na které není čas dojezdu reálný 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4:Mapa dojezdů ze stanoviště 2 

 

Legenda: 

Modré body – stanoviště zásahových jednotek ABC 1 a ABC 2 

Červené body – nejvzdálenější objekty 

Zelené body – objekty s nejvíce poplachy, dosažitelné ZJ ze stanoviště 2 ve smluvním čase 

Modré trasy – trasy na objekty, které jsou ZJ ze stanoviště 2, na rozdíl od stanoviště 1, časově 

dosažitelné 

Zelená trasa – trasa, u které čas dojezdů na objekt je totožný, jako ze stanoviště 1 

Černá trasa – trasa, kterou lze zajistit dojezd z obou stanovišť 

Červená trasa – trasa na objekt, který není časově dosažitelný pro ZJ ze stanoviště 2 

Fialová čerchovaná čára – znázorňuje navrhovanou hranici pro ZJ ze stanoviště 2 


