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Anotace 

MAJTNER, Adam. Zajištění ochrany VIP osob. Bakalářská práce: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 50 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá řešením fyzické ochrany VIP osob, základními 

principy a zásadami při provádění fyzické ochrany osob 

Úvodem je zmíněna historie ochrany VIP osob a představitelé těch nejznámějších 

ochranek světa. V další kapitole je probrán právní rámec této problematiky, jak z pohledu 

státního sektoru, tak sektoru veřejného. Ve stejném rozdělení je vedena i další kapitola 

týkající se představení VIP osob a jejich ochránců. 

Druhá polovina této práce je věnována konkrétnímu příkladu a jeho komplexnímu 

řešení s využitím analytických metod a na základě jejich výstupů navržení opatření pro 

minimalizování rizik pro klienta a maximalizování jeho bezpečnosti. 

Klíčová slova: Ochrana VIP, bezpečnost osob, bezpečnost podnikatelů 

 

Annotation 

MAJTNER, Adam. Ensure the protection of VIPs. Thesis: VŠB - Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2013. 50 pages. 

 

This thesis addresses the physical protection of VIPs, basic principles and policies for 

the implementation of physical protection of persons 

The first point to mention the history of the protection of VIPs and representatives of 

the world's most famous security agency. The next chapter discussed the legal framework of 

this problem from the perspective of the state sector and the public sector. In the same 

division is headed further chapter on performance VIPs and their protectors. 

The second half of this work is devoted to a specific example and its complex solution 

using analytical methods and on the basis of their outputs propose measures to minimize the 

risks and maximize the client's safety. 

Keywords: VIP protection, personal safety, safety of entrepreneurs 
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1 ÚVOD  

Proč je člověk, který je naprosto rozumný, má jasné vyjadřování a racionální 

uvažování odhodlán postavit se do dráhy kulce, která je původně určena někomu jinému? 

Může za to výcvik, či smysl pro povinnost daný službou vlasti? Nebo je to spíše otázka 

přátelství, která se vytvoří mezi párem lidí, který pracuje léta bok po boku? Nebo je to 

kombinace všech těchto aspektů? Jak reagují lidé, kteří vykonávají pozice osobních strážců 

dlouhá léta? Pokrčí ramena a konstatují větou: já nevím. Mě by se jakožto amatérovi  

a začátečníkovi v tomto oboru jevila více odpověď, že jsou za to placení, nebo že je to prostě 

jejich práce. Bodyguardi, kteří měli pověst osamělých galantních prostředníků mezi životem  

a smrtí je již minulostí. Zázemí dnešních osobních strážců je tvořeno nejen zpravodajskými 

týmy, s nimiž úzce spolupracují, ale i experty na výbušniny, speciálně vycvičenými pátracími 

týmy a týmy těsné ochrany k eskortě VIP. Jedná se o velmi propracovaný systém. Všechna 

kolečka ať už malá nebo velká do sebe výborně zapadají a pracují v precizním souladu. 

Kdyby se náhodou některé z těchto koleček jen mírně zaseklo, způsobilo by, že daná 

informace neprojde náležitým řetězcem příkazů a nedostane se tam kde má. Nastane-li 

takováto situace, stává se z osobního strážce pouze zbytečná loutka, která v tomto případě 

ztrácí na efektivitě. Jak už hovoří například samotné erby ochranných útvarů, které se starají  

o bezpečnost nejvyšších představitelů našeho státu. Správný bodyguard musí být vždy na vše 

připraven a neustále věrný svému klientovi. Má práce se ovšem nezaobírá samotnými 

bodyguardy, čili osobními strážci, ale tím jak pracují celé ochranné týmy zajišťující ochranu 

VIP osob v České republice. 

2 HISTORIE OCHRANY VIP 

Ochrana důležitých osob je tak stará jako civilizace sama. Od doby kdy bylo 

vytvořeno kmenové, rodové a později mocenské řízení vzniká také takzvaný kastovní systém, 

který rozdělil společnost do vrstev. V této době proběhla transformace vojenských vůdců  

a nejsilnějších válečníků na zcela novou vládnoucí vrstvu. Již od počátku si vládcové 

uvědomovali, jak je důležité zajistit ochranu pro sebe a své blízké. Jak je totiž známo není 

třeba vybíjet tisíce nepřátel, ale je-li zabit panovník, vůdce celé skupiny, ve skupině vypukne 

chaos a takováto skupina představuje daleko menší nebezpečí pro nepřátele. 

Z nejlepších a nejloajálnějších bojovníků vznikají osobní družiny vládců, tyto družiny 

později byly pojmenovány jako elitní královské a později prezidentské gardy. Pro každého 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_garda&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prezidentsk%C3%A1_garda&action=edit&redlink=1
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válečníka se považovalo za nejvyšší čest sloužit v osobní družině svého vládce a v případě 

nutnosti za něj položit i život. Toto povolání, či posláni bylo považováno za místo velmi 

prestižní. 

Poohlédneme-li se do té nejvzdálenější historie tohoto povolání, jako první je třeba 

zmínit osobní gardu římských císařů pretoriány. Pretoriánská kohorta vznikla z latinského 

cohors praetoria podle slova praetorium, které označovalo místo v táboře, kde stál stan 

vojevůdce. Na konci republiky se stalo zvykem, že každý vojevůdce měl pretoriánskou gardu 

či kohortu. Za Augustovy vlády v roce 27 př. n. l. tvořily tyto elitní jednotky stálou osobní 

ochranu císaře a sestávaly se z devíti kohort o celkové síle 4500 mužů a malého jízdního 

sboru. Vojáci pretoriánské gardy byli rekrutováni výhradně z Itálie, čímž se výrazně 

odlišovali od běžných legií, jejichž příslušníci pocházeli z celé římské říše. Pretoriánská 

garda, resp. její úderná část, vyjížděla na válečná tažení obvykle s císařem. Od flaviovského 

období existovala jízdní jednotka, která tvořila tým těsné osobní ochrany císaře. Pretoriánská 

garda měla vždy velkou moc a ovlivňovala třeba i výběr císaře. Na konci 2. stol. Septimus 

Severus starou pretoriánskou gardu rozpustil jako neloajální a nahradil ji 10 novými 

vojenskými kohortami. V roce 312 byla pretoriánská garda zrušena úplně císařem 

Constantinem. Rovněž v Římě, ale nikoli jako součást oficiální posádky, se nacházeli  

i Germani corporis custodes (germánští osobní strážci), jednotka, která tvořila osobní stráž za 

vlády Iulia Caesara, a za Augusta.[1] 

Dalšími významnými představiteli osobních strážců byli japonští samurajové, kteří se 

pro svou oddanost a loajalitu stali fenoménem. Samurajové byli obdobou západoevropských 

rytířů, ovšem zásadním rozdílem mezi rytíři a samuraji lze najít v jejich postoji ke smrti. 

Samurajové se smrti nebáli a volili raději sebevražedný způsob ukončení života suppuku, 

neboli též harakiri, kdy si sami svým mečem, nebo s pomocí svých pomocníků ukončili život, 

než by padli potupně do zajetí a pošpinili by tak čest svého rodu. Tyto způsoby byly rytířům 

v evropských zemích zcela cizí. Samurajové byli nejbližší ochranou tzv. dajmijů, což byli 

v Japonsku nejmocnější šlechtici. Tato válečná kasta žila svým vojenským kultem, který byl 

směsicí zenbudhismu, spartánské výchovy, loajality a pracovní povinnosti ke svému pánu.[3] 

Třetími představiteli nejbližších ochranných jednotek vládců z historie jsem se dovolil 

uvést francouzské mušketýry, kteří byli elitní jednotkou francouzského královského dvora. 

Dle pověstí byli založeni Ludvíkem XIII jako součást lehké jízdy tzv. karabiniéru, těm byly 

do výzbroje přidány muškety a stali se z nich mušketýři. Jako nové jednotky byly přidány do 

Garde du Coprs a Gardes suisses, což byly jednotky, které měly na starost ochranu krále. 
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Mušketýři si brzy získali reputaci pro svou bouřlivost a bojovného ducha. To byla totiž pro ně 

jediná cesta jak dosáhnout uznání v tehdejší francouzské společnosti. Jejich vysoké nasazení 

si brzy získalo královu přízeň a mušketýři byli vídáni u nejdůležitějších budov v Paříži. 

Krátce po vzniku těchto mušketýrů si pro sebe vytvořil osobní gardu i kardinál Richelieu, 

čímž se rozpoutala dlouholetá nevraživost mezi jeho mušketýry a mušketýry královy. V době 

Ludvíka XIV došlo k reorganizaci obou sborů na jezdecké pluky dvou společností. Šedí 

mušketýři tvořili gardu královu a černí mušketýři tvořili osobní gardu kardinálovu. V době 

Napoleonova návratu z Elby byli mušketýři jako osobní gardy rozpuštěni a označeni jako 

neefektivní. 

Další v řadě historických ochranných složek hlav státu bych si vám dovolil uvést 

německé Reichssicherheitsdienst (RSD). RSD byla jednotka SS vytvořená v roce 1935 jako 

Führerschutzkommando, čili říšská bezpečnostní služba, která byla zodpovědná za celkovou 

ochranu Adolfa Hitlera v Německu a na říšských vojenských velitelstvích na území dobytých 

zemí. Zajišťovala ochranu vůdci při běžných i speciálních příležitostech. Například při 

projevech a shromážděních ale i při věcech obyčejnějších jako třeba návštěv restaurací. [17]  

 Členové RSD museli být přesvědčenými národními socialisty a vynikajícími 

kriminalisty, museli být bezpodmínečně spolehliví a maximálně pečliví při plnění povinností. 

Dále podle Heinricha Himmlera museli splňovat přísné požadavky fyzické obratnosti a také 

museli být dobrých mravů. [17] 

Abychom uzavřeli historický přehled těch nejslavnějších vládních ochranek světa, 

nesmíme opomenout americkou detektivní službu Pinkerton. Historie Pinkertonu sahá až do 

roku 1850, kdy v Chicagu Allan Pinkerton, původně "soukromé očko", založil Pinkertonovu 

národní detektivní agenturu. Pinkerton získal národní proslulost v roce 1861, kdy odkryl  

a překazil vražedné spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi. Během občanské války Pinkerton 

založil první americkou tajnou službu. Jeho snahy o zatčení Jessyho Jamese mladšího, vůdce 

daltonského gangu a jeho dlouhodobé usilování o rozprašování divokých gangů po celé USA 

přinesla jeho agentuře mimořádnou viditelnost. [20]  

Pinkertonova detektivní agentura byla mezníkem v oboru ochranných služeb a na 

jejím principu a základech dnes fungují takřka všechny tajné služby a ochranné složky po 

celém světě. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VIP OSOB 

Když jsme si prošli něco málo z historie, je třeba, abychom si ujasnili, jaká práva  

a pravomoci umožňují osobám provádějícím ochranu VIP osob zákony v České republice. Ať 

už se jedná o zákony, nařízení, závazné pokyny ministra vnitra či policejního prezidenta nebo 

usnesení vlády. Do jisté míry se zde projevují i mezinárodní úmluvy. V následující kapitole se 

budeme snažit postupovat systematicky od stěžejních právních předpisů až po doplňující 

předpisy. Podstatným rozdílem v legislativě upravující tuto problematiku je rozdíl mezi 

složkami provádějící ochranu osob, jelikož státní složky se řídí jinými zákony než složky či 

agentury soukromé. Proto jsem se podle toho rozhodl celou tuto kapitolu rozdělit na dvě části. 

3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCI OCHRANU OSOB Z  POHLEDU 

STÁTNÍHO SEKTORU  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Polici České republiky  

Jelikož ochranu VIP osob z pohledu státního sektoru provádí ochranná služba Policie 

ČR, stěžejním předpisem je zde zákon o Policii ČR. A to přesněji § 48 a § 49 tohoto zákona 

Hlava VIII 

§ 48 Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů 

(1) Policie zajišťuje bezpečnost chráněných objektů a prostorů. Rozsah zajišťování 

bezpečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta ministr v závislosti na bezpečnostní 

situaci a možné míře ohrožení. 

(2) Chráněným objektem a prostorem se rozumí objekty a prostory zvláštního významu 

pro vnitřní pořádek a bezpečnost, o nichž tak rozhodne vláda; chráněným objektem  

a prostorem se rovněž rozumí objekty a prostory, pro které taková ochrana vyplývá  

z mezinárodní smlouvy. 

(3) Za chráněný objekt nebo prostor se považuje rovněž objekt nebo prostor, který 

nesplňuje podmínku podle odstavce 2, po dobu trvání jeho bezprostředního ohrožení. Policie 

zajišťuje ochranu takového objektu nebo prostoru po nezbytnou dobu. O zajišťování této 

ochrany rozhoduje policejní prezident, a pokud věc nesnese odkladu, policista provádějící 

úkon. 

(4) Při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru je policista oprávněn 

a) zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu nebo prostoru, 
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b) zjišťovat totožnost vstupující nebo vycházející osoby, 

c) provést prohlídku vnášené nebo vynášené věci, 

d) zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, 

e) provést prohlídku vstupující nebo vycházející osoby, 

f) na dobu pobytu osoby v objektu nebo prostoru jí odebrat zbraň [16] 

§ 49 Zajišťování bezpečnosti určených osob 

(1) Policie zajišťuje v rámci plnění svých úkolů bezpečnost 

a) ústavního činitele České republiky, stanoví-li tak vláda, 

b) osoby chráněné při jejím pobytu na území České republiky podle mezinárodních 

dohod. 

(2) Při zajišťování bezpečnosti osoby chráněné podle odstavce 1 nebo osoby, které je 

poskytována krátkodobá ochrana, je policista oprávněn 

a) provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu 

nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby,  

a prohlídku takového prostoru a 

b) ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož 

i splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky závažných činností 15), jestliže 

jich má být užito pro potřeby chráněné osoby. 

(3) Prohlídku osoby podle odstavce 2 písm. a) je policista oprávněn provést, jestliže 

tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 2 písm. a) nebo hrozí-li 

nebezpečí z prodlení. 

(4) Prohlídku objektu je policista oprávněn provést pouze se svolením vlastníka nebo 

uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné 

podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby. 

(5) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí sledovat jiný 

zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby. 

(6) Při ověřování zdravotní nezávadnosti a zachování hygienických požadavků podle 

odstavce 2 písm. b) má policista oprávnění a povinnosti kontrolního pracovníka podle zákona 
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o státní kontrole 16); zákonem o státní kontrole se řídí nesení a hrazení nákladů vzniklých při 

tomto ověřování. [16] 

Při každodenní činnosti osobního ochránce je § 49 odst. 2) o zvláštních oprávněních 

velmi důležitý, ale osobní ochránce musí využívat i obecná ustanovení, která jsou uvedena  

v zákoně o Policii ČR. 

Zejména se jedná o: 

  -  § 56 - oprávnění k použití zbraně 

  -   § 53 - oprávnění k použití donucovacích prostředků 

  -   § 35 - oprávnění odebrat zbraň a prohlédnout osobu 

  -   § 63 - oprávnění k prokázání totožnosti 

  -   § 61 - oprávnění k podání vysvětlení 

  -   § 42 - oprávnění k zastavení a prohlídce dopravního prostředku 

  -   § 41 - oprávnění k omezení vstupu do živnostenské provozovny 

  -   § 54 - oprávnění k použití pout a prostředků k zamezení prostorové 

orientace [16] 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě  

o diplomatických stycích 

Úmluva představuje kodifikaci pravidel mezinárodního práva, upravujících 

diplomatické styky a imunity. Úmluva se skládá z preambule a 53 článků. Byla sjednána dne 

18. dubna 1961 ve Vídni a podepsána jménem Československé socialistické republiky.  

Čl. 22 

(1) Místnosti mise jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí 

vstoupit, leda se svolením šéfa mise. 

(2) Přijímající stát má zvláštní povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně 

místností mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení 

klidu mise nebo újmě na její důstojnosti. 

Čl. 29 

Osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. Diplomatický zástupce nesmí být 

žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním bude jednat s náležitou úctou  
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a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo 

důstojnosti. 

Čl. 30  

(1) Soukromé obydlí diplomatického zástupce požívá stejné nedotknutelnosti a stejné 

ochrany jako místnosti mise.  

Čl. 37 

(1) Členové rodiny diplomatického zástupce, tvořící součást jeho domácnosti, 

požívají, nejsou-li občany přijímajícího státu, výsad a imunit zmíněných v článcích 29 až 36. 

[11] 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 131/1978 Sb., o Úmluvě o zabránění a trestání 

trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických 

zástupců 

Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New 

Yorku dne 11. října 1974. V dokumentu se hovoří o povinnostech smluvních států ve věcech 

páchání trestné činnosti osobami užívajícími mezinárodní ochrany. 

Čl. 4 

Smluvní státy spolupracují v zájmu zabránění trestným činům uvedeným v článku 2 

zejména 

a) přijímáním všech praktických opatření k tomu, aby zabránily na svém území 

přípravě ke spáchání takových trestných činů na svém území nebo mimo ně; 

b) výměnou informací a koordinací vhodných správních i jiných opatření za účelem 

zabránění spáchání takových trestných činů. [10] 

Nařízení a usnesení vlády: 

NV č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky 

usnesením vlády ČR č. 152/1995 o ochraně ústavních činitelů České republiky a objektů 

zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost 

Interní normativní instrukce: 

ZP PP č. 179/2008, kterým se vydávají zásady činnosti při zajišťování bezpečnosti 

chráněných osob, 
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ZP PP č. 11/2011, o provádění krátkodobé ochrany osob. 

ZR PP č. 87/2005, kterým se vydává "Stupnice pro vyhodnocení ohrožení chráněných osob 

při návštěvách Evropské unie" a kterým se ukládají úkoly k zabezpečení jejího využívání, 

3.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCI OCHRANU OSOB Z  POHLEDU 

VEŘEJNÉHO SEKTORU  

Jelikož v České republice neexistuje komplexní právní norma, která by upravovala 

fyzickou ochranu osob, je každý, kdo provozuje služby tohoto typu nucen řídit se zákony, 

které upravují všeobecné soužití občanů v České republice. Je nutné si uvědomit, že takzvaní 

bodyguardi, ať už jsou to zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur či kontraktoři 

nejsou příslušníky bezpečnostních sborů České republiky a tudíž nemají zákonem stanovené 

takové pravomoci jako například policisté ve služebním poměru k Polici České Republiky.  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn  

a předpisů 

Ústava je spolu s listinou základních práv a svobod nejvyšším a základním zákonem 

státu. Všechny ostatní zákonné normy s ní musí být v souladu. Ústava České republiky je 

souborem právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. [8] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

Listina základní práv a svobod je součásti ústavního pořádku České republiky. 

Základní práva a svobody obsažené v Listině základních práv a svobod vyjadřují vztah mezi 

státem a občanem. Listina deklaruje základní lidská práva a svobody jako nezrušitelná  

a nedotknutelná. Omezení těchto práv je možné jen na základě zákona.  

Osobně bych si dovolil považovat listinu základních práv a svobod jako stěžejní 

právní předpis v této problematice, jelikož stanovuje jasně a korektně mezník mezi tím, co je 

ještě dovoleno a co je již zásahem do práv jiné osoby zcela nepřijatelným. [9] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Trestní zákoník vymezuje, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a jaké 

tresty či jiné sankce lze za spáchání trestných činů uložit. Mimo jiné jsou zde vyjmenovány 
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okolnosti vylučující protiprávnost, tedy jednání, které by bylo za jiných okolností trestným 

činem. Rozhodl jsem se pro tyto účely vytýčit z mého pohledu ty důležité. A těmi jsou: 

§ 28 Krajní nouze čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

   chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

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.  

§ 29 Nutná obrana   čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající

   útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně  

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným 

právním předpisem. [13] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Jeho účelem je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Pro mou práci 

bych vytýčil paragraf 76 odstavec 2, zadržení osoby podezřelé. 

§ 76 odst. 2 zadržení osoby podezřelé 

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. [14] 
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Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

§ 126 Odvrácení škody: 

1) vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu je neprávem 

zadržuje; 

2) obdobné právo na ochranu má i ten, kdo je oprávněn mít věc u sebe [12] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací 

a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem 

nebo 

b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl 

způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo 

možno v dané situaci odvrátit jinak. [15] 

4 KDO JE TO VIP? A KDO JEHO OCHRÁNCE?  

Obecně bych si dovolil VIP označit jako osobu mající jistý vyšší společenský statut. 

Již od vzniku civilizace samy si lidé vyššího postavení uvědomovali, že je potřeba, aby 

zajistili bezpečnost nejen svou, ale také své rodiny, či svého majetku. V dobách antického 

Říma by se dali za VIP považovat především císaři, ale také senátoři nebo bohatí obchodníci, 

majitelé karavan či správci měst a kolonií. Feudálními VIP byli králové a šlechtici, kteří si 

udržovali značný odstup nad poddanými. Renesance je ve znamení VIP soukromého sektoru 

jakými byli Michelangelo, Botticeli, Da Vinci, či William Shakespeare. A tak bychom jistě 

mohli pokračovat napříč časem až do současnosti. Základ je ovšem již od počátku stejný a tím 

je postavení dané osoby ve společnosti, ve které žije. 

Přehoupneme-li se do současnosti, tak pojem VIP se začal užívat v době druhé světové 

války letci Royal Air Force a je to zkratka anglického very important person, což v překladu 

znamená velmi důležitá osoba. Které osoby jsou považovány za VIP v České republice, se 

pokusíme probrat v následující kapitole. 
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Když jsme si vysvětlili, koho se tato osobní ochrana týká, je potřeba abychom si řekli 

také něco o osobách, které tu samotnou osobní ochranu provádějí. Řeč je samozřejmě  

o osobních strážcích neboli bodyguardech. Bodyguard je anglický název pro osobního strážce.  

Dělat bodyguarda je práce, nebo přesněji pro mnohé spíše kariéra jako každá jiná  

a v některých případech, když jde o ochranu některých charismatických vůdců, snad dokonce 

poslaní. Dobrý osobní strážce by měl zůstat apolitický. Není důležité, zda se osobní strážce 

ztotožňuje s názory a postoji svého klienta, důležité je, aby byl ochotný postavit se v případě 

nutnosti mezi něj a nebezpečí a krýt ho vlastním tělem. Ideologie jistě může působit na 

soukromý život osobního strážce a z části i na jeho profesionální chování, ale jestliže jde  

o dobrého bodyguarda, jeho práci to nijak podstatně neovlivní. Profesionální osobní strážce se 

snaží předvídat, co může jeho klienta ohrozit a odkud může hrozba přijít, a pak dělá všechno 

proto, aby toto nebezpečí eliminoval. Hlavním úkolem dobrého osobního strážce však není 

bojovat proti případnému agresorovi, ale především dostat svého klienta do bezpečí a tak mu 

zachránit život. Profesionální osobní strážci rovněž nejsou žádní tupí svalovci, jejichž 

hlavním úkolem je prorážet rockové hvězdě cestu davem zdivočelých fanoušků. Většina 

příslušníků ochranných týmů jsou vzdělaní a sečtělí lidé, kteří se dovedou oblékat  

a pohybovat se ve všech společenských situacích, do nichž se právě dostanou. Světoví 

političtí vůdci, členové královských rodin a generální ředitelé velkých firem, kteří si mohou 

dovolit dobře placené a vycvičené ochranné týmy, pochopitelně nechtějí, aby se kolem nich 

pohybovali lidé gangsterských typů, již by svou přítomností poškozovali jejich pověst. [6] 

4.1 OCHRANA VIP OSOB VE STÁTNÍM SEKTORU  

Přejděme nyní z obecné roviny do konkrétních sektorů. Jako první rozebereme sektor 

státní. Na začátek si pouze vyjmenujme kdo je brán VIP osobou tohoto sektoru v České 

republice. Dle nařízení vlády ze dne 16 prosince 2008 o zajišťování bezpečnosti určených 

ústavních činitelů České republiky je poskytována ochrana činitelům vykonávajícím 

následující funkce: Prezident České republiky, a to i po skončení jeho mandátu, předseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda senátu Parlamentu České 

republiky, předseda vlády, místopředseda vlády pro evropské záležitosti, ministr zahraničních 

věcí, ministr vnitra, ministr spravedlnosti. Dále jsou to osoby, kterým je poskytována ochrana 

dle mezinárodních dohod. Čili jedná se o osoby ryze politického charakteru 

Máme-li zodpovězenou otázku kdo je představitelem VIP ve státní sféře, položme si 

otázku, kdo zajišťuje těmto osobám ochranu. V tomto případě je to Policie České republiky. 
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Přesněji její ochranná služba a ještě přesněji útvar pro ochranu ústavních činitelů a útvar pro 

ochranu prezidenta české republiky.  

4.1.1 ÚTVAR PRO OCHRANU ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ 

V erbu tohoto útvaru stojí latinsky ad omnia paratus. Český překlad tohoto sousloví 

zní na vše připraven. Vzhledem k tomu, že členy tohoto útvaru by měly být ti nejlepší 

z ochranné služby Policie české republiky, bych si dovolil s tímto heslem plně souhlasit. 

Historie tohoto útvaru sahá do května roku 1945, kdy byl útvar jako takový založen jako 

doprovodná hlídka SNB pro bezpečnostní doprovod prezidenta. Od července téhož roku 

začala tato hlídka vykonávat službu na Pražském hradě spolu s hradní stráží. V listopadu roku 

1945 zavedlo ministerstvo vnitra svým výnosem stálou ochranu bytů všech členů vlády  

a několika vybraných činitelů. V dobách komunistického režimu se název útvaru několikrát 

měnil. Zprvu byl rozdělen na dvě samostatné části s názvy LÍPA a JAVOR. Později byly tyto 

dva celky opět spojeny a nový útvar dostal jméno JASAN. Největší reorganizací prošel po 

roce 1990 a nynější název a strukturu dostal v roce 2002. [19] 

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ve své činnosti poskytuje osobní ochranu, 

epizodickou ochranu a bezpečnostní přepravu trvale chráněných ústavních činitelů České 

republiky a osob, kterým je poskytována ochrana dle mezinárodních dohod. Zajišťování této 

osobní ochrany zahrnuje široký systém opatření, jehož privátním cílem je ochrana života, 

zdraví a důstojnosti chráněné osoby. K naplnění tohoto cíle jsou pak vybíráni a školení 

policisté, u nichž se předpokládá, že všechny náročné úkoly, které jsou na ně kladeny, 

zvládnou se ctí. [19] 

Útvar pro ochranu ústavních činitelů také mimo osobní ochrany zajišťuje ochranu 

diplomatických objektů, kterými jsou například zastupitelské úřady a rezidence velvyslanců  

a také ochranu objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které 

schválila vláda. Těmito objekty jsou například Poslanecká sněmovna České republiky, 

Parlament České republiky, úřad vlády, ústavní soud České republiky, budovy ministerstev 

zahraničních věcí a vnitra a dalších budov. Mezi tyto objekty patří i část pražského letiště 

Václava Havla. [19] 

Ochrana těchto objektů je prováděna na třech úrovních. Klasickou ochranou, v níž 

jsou zahrnuty mechanické zábranné systémy, PZTS, EPS, detektory látek či zařízení pro 

vyhledávání kovů, výbušnin a dalších. Na druhé úrovni fyzickou ostrahou prováděnou formou 

pochůzkových a stálých stanovišť příslušníků útvaru. Na třetí úrovni je to systém režimové 
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ochrany zahrnující opatření pro pravidla vstupu a vjezdu, pohybu v objektu, systém evidence, 

označování a ukládání klíčů a jiných. Dalšími činnostmi útvaru jsou provádění hygienicko – 

toxikologické ochrany, organizace akcí velkého rozsahu nebo mezinárodního významu 

s přítomností trvale chráněných osob útvarem a samozřejmě v neposlední řadě spolupráce 

s útvarem pro ochranu prezidenta České republiky, ale i jinými útvary Policie České 

republiky. [19] 

4.1.2 ÚTVAR PRO OCHRANU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Navázal bych druhým útvarem ochranné služby Policie České republiky nesoucím 

v erbu nápis semper fidelis, neboli vždy věrný a to útvarem pro ochranu prezidenta České 

republiky. Jakási obdoba nynějšího útvaru vznikla již v období první republiky a jeho prvním 

svěřencem byl náš první prezident T. G. Masaryk, který mimo jiné velmi špatně snášel fakt, 

že má při sobě neustále tak nablízku osobní stráž. Byl přesvědčen o tom, že mu ve svobodné 

demokratické společnosti nic nehrozí. 

Ochrana prezidenta České republiky je tvořena souhrnem opatření, jejichž cílem je 

zajištění maximální bezpečnosti hlavy státu při současném zachování nutné tolerance vůči 

chráněné osobě i jejímu okolí. Útvar se snaží fungovat maximálně efektivně, ale také  

v takových mezích, aby nezapříčinil neopodstatněnou izolaci hlavy státu od veřejnosti. Server 

policie.cz jej uvádí jako živý, flexibilní a pulzující mechanismus, který se snaží co 

nejaktivněji reagovat na bezpečnostní situaci v České republice i zahraničí. Útvar funguje na 

obdobných principech jako jiné ochranky hlav států po celém světě. Zajišťuje v základě nejen 

fyzickou ostrahu prezidenta, ale rovněž tříúrovňovou ochranu podobně jako útvar pro ochranu 

ústavních činitelů. [18] 

Prioritním cílem je zajištění osobní a epizodické ochrany prezidenta, jeho chotě  

a dalších chráněných osob. Střeží a zajišťuje ochranu prezidentova sídla, čili Pražského hradu 

a dalších objektů, jež prezident užívá. Střeží také objekty, které používají další chráněné 

osoby. Dle zákonného rozsahu provádí hygienicko – toxikologickou, pyrotechnickou a jiné 

druhy speciální ochrany. Organizuje z hlediska bezpečnosti akce, nebo se podílí na organizaci 

akcí, jichž se prezident účastní. Provádí speciální vzdělávání a výcvik příslušníků Policie 

České republiky. V kooperaci s kanceláří prezidenta a vojenskou kanceláří provádí činnost 

stanovenou mu v případě krizových situací, či krizových stavů. Mimo tyto úkoly týkající se 

hlavy státu zajišťuje plnohodnotnou fyzickou ochranu osobám jímž je tato ochrana určena na 

základě mezinárodních dohod, po dobu jejich pobytu na území České republiky. Těmto 
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osobám jsou služby útvaru nabídnuty, ovšem jsou situace, kdy má VIP ochranku svou  

a služby útvaru nevyužije, nebo je využije jen částečně. Nejčastější situace bývá spolupráce 

soukromé ochranky VIP s útvarem. [18] 

4.2 OCHRANA VIP OSOB V SOUKROMÉM SEKTORU  

Alf Weaver, Jery Judge, Paul Dalinger, Jim Callaghan a Jackie Jackson jsou jména, 

která drtivé většině lidí nic neřeknou. Ovšem spojíme-li je se jmény jako Georgie Michael, 

Jason Donovan, Mick Jagger a Madona získají zcela novou dimenzi. Jedná se o nejbližší 

osobní strážce výše zmíněných hvězd, patřících ke skutečné elitě ve svém oboru. Ano. 

V soukromém sektoru tvoří hojnou většinu VIP osob právě umělci. Své zastoupení zde má  

i podnikatelská sorta. Neboli lidé, kteří svého VIP postavení nabyli především svým 

obrovským majetkem, který může být záminkou pro případný útok na jejich osobu. V ochraně 

VIP osob není místo pro nespolehlivé individualisty. Je to činnost ryze kolektivního rázu. 

Kdo do světa osobní stráže zajisté nepatří, jsou hrdlořezové s pádnou rukou a se svaly na těle i 

v hlavě. Pro milionáře a hvězdy populární hudby znamenají mnohdy osobní strážci daleko 

více než jen pouhý zdroj bezpečnosti. Jsou pro ně multifunkčními pomocníky a mnohdy i 

rádci, kteří mají přehled o tom, co se bude dít, kdy a kde. Populární hvězdy, kterými jsou 

bezpochyby i Sylvester Stallone či Madona například netolerují svým strážcům žádné 

arogantní či agresivní chování. [5] 

Hvězdy popu většinou přehánějí. Riziko ohrožení jejich života nebývá ani zdaleka tak 

velké. Nejde o otázku života a smrti, jako spíše o vyváznutí se zdravou kůží z davu fanoušků 

a fanynek. Faktem zůstává, že hvězdám showbusinesu se většinou nelepí na paty fanatici, 

jejichž cílem je hvězdy zabít. Je pravda, že hvězdy popu a idoly filmového plátna nestojí tváří 

v tvář takovému ohrožení jako světoví politici nebo cestující diplomati, ale určitá hrozba zde 

je a vyloučit se nedá. Pro bodyguarda ze soukromého sektoru není například obvyklé nosit 

zbraň, takže nemusí být perfektním střelcem. Oproti tomu policejní a vojenští strážci musejí 

zvládat umění střelby bezchybně. Pokud není vidět žádná zbraň, neexistuje ani přímá hrozba. 

Pro bodyguardy ve státním sektoru ovšem platí, že hrozbu představuje každý, kdo se dostane 

příliš blízko, proto je třeba takového člověka zastavit ať už má zbraň či nikoliv.[5] 
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4.2.1 SUBJEKTY ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU VIP OSOB V SOUKROMÉM 

SEKTORU 

Subjekty, které zajišťují ochranu VIP osob v soukromém sektoru bych si dovolil 

rozdělit do tří skupin. Firmy poskytující přímo svými pracovníky fyzickou ochranu VIP, dále 

subjekty, které nabízejí školení ochránců a v neposlední řadě jsou to takzvaní kontraktoři. 

Subjekty nabízející osobní ochranu VIP vlastními pracovníky. 

První skupinou subjektů jsou ty, které zajišťují osobní ochranu VIP osob svými 

vlastními pracovníky. Jsou to především soukromé bezpečnostní agentury, které na trhu 

provádí činnosti security a sekce ochrany VIP osob je jejich jakýmsi speciálním produktem. 

V České republice se jedná například o firmy Securitas, Red Hawk security, Čechyman, 

Center group a další. Těchto firem je na českém trhu stále více. Principem je, že VIP osoba si 

objedná u security agentury služby a tato agentura již obstará vše potřebné, samozřejmě za 

náležitou finanční částku. Poskytne VIP své vyškolené pracovníky, kteří budou této osobě 

k dispozici. V čele této ochranné skupiny bývá nejčastěji velitel týmu, který koordinuje 

činnost celého týmu. Výhodou tohoto způsoby by mohl být fakt, že se klient o nic nemusí 

starat. Vše potřebné zajistí agentura, včetně technického zázemí, vozového parku PZTS  

a jiných prvků. Nevýhodou je dle mého názoru jistě vyšší cena těchto služeb a také to, že 

klient vkládá bezpečnost svou i popřípadě své rodiny do rukou neznámých pracovníků 

agentury. 

Subjekty nabízející vyškolení pracovníků v oboru osobní ochrany osob. 

Druhou skupinou subjektů nabízejících služby v sekci osobní ochrany VIP osob jsou 

firmy školící pracovníky, kteří provádějí tyto služby. Jedná se vesměs o stejné firmy, které 

jsem uvedl výše. Rozdíl v těchto dvou způsobech tkví v tom, že klient si sám vybere svou 

skupinu ochránců. Mohou to být lidé z jeho okolí, lidé, kteří jsou klientovi známí, popřípadě 

si tyto osoby obstará jinými způsoby. Tuto skupinu ochránců poté vyšle do některé z firem 

nabízejících vyškolení těchto pracovníků. Ta celou skupinu ochránců za odpovídající finanční 

obnos vyškolí a připraví do akce. Po vyškolení má klient svou vlastní bezpečnostní skupinu, 

která je podřízena výhradně jemu. Tomuto týmu klient poskytne technické vybavení a zázemí. 

Výhodou je, že si klient zvolí sám pracovníky, kteří mu budou v těsné blízkosti. Nevýhodou 

může být nutnost zakoupení technického vybavení a zázemí celého týmu a s tím spojené 

náklady. 
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Kontraktoři 

Třetí skupinu subjektů nabízejících služby v oboru ochrany VIP osob jsou takzvaní 

kontraktoři. Jedná se především o bývalé příslušníky většinou speciálních jednotek ať armády 

či policie. Spolupráce funguje na následujícím principu. Klient si najme kontraktora, který 

bude vykonávat pozici velitele bezpečnostní ochranky klienta. Klient tomuto kontraktorovi 

poskytne určité finanční prostředky pro nákup technického vybavení a zázemí ochranného 

týmu. Dle mého názoru se jedná o nejlepší způsob osobní ochrany, jelikož lidé poskytující 

tyto služby bývají velmi zkušenými ve svém oboru. Také se většinou nejedná o žádné tupé 

svalovce, ale dle knih, které jsem měl možnost přečíst, jsou to vesměs chytří a sečtělí lidé 

s akademickým vzděláním, kteří se dokážou orientovat a přizpůsobit se takřka každé situaci  

a každému klientovi dle jeho požadavků. Výhodou tohoto způsobu je vysoká úroveň 

bezpečnosti plynoucí ze zkušeností velitele týmu. Nevýhodou mohou být pro klienta vyšší 

nároky na spolupráci s velitelem týmu, který vesměs požaduje po klientovi dodržování jistých 

bezpečnostních pravidel a někdy i mírnou úpravu klientova životního stylu, což může být pro 

klienta, který není zvyklý či ochotný se někomu podřizovat trochu nepříjemné. 

5 ZPŮSOBY OCHRANY VIP OSOB 

V páté kapitole mé práce si projdeme některé ze základních zásad provádění ochrany 

VIP. Jako dalším se budeme zabývat jednotlivými sekcemi týmu pro ochranu VIP. Po nabytí 

těchto informací můžeme plynule přejít do praktické části této práce. 

5.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ OCHRANY VIP OSOB: 

1. Být neustále ve střehu bez ohledu na to o jaký úkol jde. 

Je velmi důležité, aby se osobní strážce nenechal při výkonu své profese ukolébat 

rutinou do stavu, v němž by vnímal své okolí ledabyle. [6] 

2. Nenechat svého klienta v době služby ani na okamžik nestřeženého. 

Osobní strážce musí zůstat neustále ostražitý a nedbat na jakékoliv rozruchy  

a rozptýlení, která mají za cíl odvrátit jeho pozornost od svěřeného úkolu. [6] 
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3. Být vždy připraven vrhnout se mezi klienta a potenciální hrozbu. 

Je žádoucí, aby byl bodyguard připraven v případě potřeby nastavit své vlastní tělo 

k ochraně svěřené osoby. Tato činnost se u osobních strážců často cvičí, aby se jim stala 

jakýmsi instinktem. [6] 

4. Připravovat se i mimo službu, informovat se o tom, co by mohlo klientovi potenciálně 

hrozit. 

Jako příklad bych uvedl, že dobrý osobní strážce musí vědět, že pro klienta trpícího 

alergií na včelí bodnutí může být včela stejně nebezpečná jako profesionální najatý vrah. [6] 

5. Být ostražitý před vším, co se jeví jako podezřelé. 

Podezíravost nutí k obezřetnosti a osobní strážce se neustále učí vyhodnocovat veškeré 

anomálie. Tato schopnost by se měla rozvíjet již při výcviku dobře volenými cvičeními. [6] 

6. Odrazovat svého klienta od rutinních činností a zvyků, které z něj mohou udělat 

snadný cíl. 

Obměna klientových zvyklostí nejen ztěžuje potenciálním útočníkům přípravu jejich 

akce, ale zároveň přispívá k tomu, že ochranný tým spíše udrží ve stavu vysoké ostražitosti. 

[6] 

7. Chovat se vždy nenápadně a nosit zbraně a další součásti výstroje tak, aby nebyly 

vidět. 

Členové ochranného týmu by se měli oblékat tak, aby byli, co nejméně nápadní 

v prostředí, v němž se budou pohybovat. Měli by se také chovat a pohybovat tak, aby na sebe, 

či klienta co nejméně upozorňovali. Tím přispějí nejen k dobrému pocitu klienta, ale také ztíží 

potenciálnímu útočníkovi možnost identifikace cíle. [6] 

8. Všemi možnými způsoby se snažit zamezit nepovolaným osobám přístup 

k informacím o klientovi. 

Je dobré uchovávat v tajnosti plány klientových cest, schůzek, návštěv divadel nebo 

sportovních podniků a podobné informace. Pomůckou může být provádění rezervací na jména 

osobních strážců či sekretářek. [6] 

9. Problémům je výhodnější se vyhýbat, než je potom řešit. 

Konfrontace se zda chlapská, ale vzhledem ke klientově pověsti a bezpečnosti je 

kontraproduktivní. Ano, je třeba bojovat a střílet, jsou-li to jediné prostředky jak účinně 
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hrozbě čelit, ale osobní strážce se musí vždy snažit najít jiné řešení a potencionální hrozbu 

předvídat. [6] 

10. Všeobecná připravenost. 

Je důležité být připraven nejen na situace spojené s útokem na klienta, ale také na řadu 

jiných nebezpečí. Je dobré, když členové ochranného týmu znají například zásady první 

pomoci, nebo jsou schopni svépomocí uhasit malý požár uvnitř klientova sídla. [6] 

11. Naučit se sledovat ruce všech osob, které se pohybují v klientově blízkosti nebo jeho 

okolí. 

Hodně mohou napovědět i oči, ale obecně lze říci, že ruce jsou nejlepším indikátorem 

nepřátelského záměru. Schopnost sledovat osoby v klientově blízkosti si lze částečně osvojit 

postupným získáváním zkušeností a částečně jejím cvičením. Je rovněž důležité mít na 

paměti, že cokoliv co zakrývá ruce, může také zakrývat zbraň. Například šos saka, složené 

noviny, sádrový nebo jiný obvaz, kamera nebo nějaký balíček. To všechno by mělo přimět 

členy ochranného týmu, aby takové osobě věnovali zvýšenou pozornost. [6] 

12. Jakmile se objeví první náznak problémů, musí se členové ochranného týmu snažit 

dostat klienta z místa pryč. 

Zvláště velitel týmu, který má na starosti pěší eskortu, by měl mít vždy představu  

o náhradních nebo únikových trasách. Stejně tak by měl řidič VIP znát všechny alternativní 

trasy a únikové možnosti, které se dají využít na frekventovaných komunikacích, na nichž se 

doprava pohybuje v kolonách. [6] 

13. Ochranný tým by měl znát zdravotní stav klienta a členů jeho rodiny a vědět, jakým 

způsobem lze navázat kontakt s jejich lékařem. 

Velitel ochranného týmu by si měl opatřit zdravotní dokumentaci klienta, členů jeho 

rodiny i nejbližších spolupracovníků a také členů samotného ochranného týmu. O jakýchkoliv 

možných komplikacích vycházejících z ní by měl velitel svůj tým informovat. [6] 

14. Osobní strážce vchází do dveří budovy, výtahu, toalet a podobně vždy před klientem. 

V případě, kdy je k dispozici tým o více strážcích projdou dveřmi ti, kteří jsou v čele 

eskorty a velitel týmu poté provede dveřmi VIP a zbývající strážci zajišťují týl eskorty. Když 

drží ochranou službu pouze jeden strážce, je vhodné, aby rychlým pohledem zkontroloval 

okolí dveří a teprve poté jimi klienta provedl. [6] 
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15. Být zvláště ostražitý v přítomnosti neznámých osob v těsné blízkosti klienta. 

Zvláště ve výtahu (kdykoliv je to možné, měl by se ochranný tým snažit, aby ve 

výtahu byl pouze klient, členové jeho doprovodu a osobní strážci), na chodbách, schodištích  

a podobně. Přítomnost cizích osob a uzavřené prostory vyžadují od osobních strážců vyšší 

bdělost než cokoli jiného. [6] 

16. Je dobré spolupracovat s místní policií, hotelovou bezpečnostní službou, letištní nebo 

železniční policií a ostatními bezpečnostními orgány, aby byl zajištěn co nejhladší 

průběh cesty. 

Čím lepší kontakty udržuje ochranný tým s místní policií, celními, imigračními  

a bezpečnostními orgány, tím snadnější je jeho činnost v místě návštěvy VIP. [6] 

17. Snažit se zajistit, aby vůz s klientem nepoutal přílišnou pozornost. 

Patrně nejlepší volbou je klasická nepříliš dlouhá limuzína nebo SUV, které je 

pancéřované a doplněné o výbavu vozu VIP. Ta nejlepší vozidla jsou schopna vydržet útok  

a zachovat si mobilitu i po zásahu, aby mohl řidič z místa přepadení ujet, a přesto se na první 

pohled ničím neliší od běžných limuzín či SUV. [6] 

18. Sestavit si plán pro krajní případy. 

Únikové trasy, trasy do nemocnic, čísla tísňových telefonních linek a podobně. Tento 

úkol má na starosti především předsunutý tým, který připravuje podklady pro návštěvu VIP 

v daném místě. [6] 

19. Mít na paměti, že úkolem osobního strážce není pouze starat se o klientovu 

bezpečnost, ale rovněž dbát o jeho soukromí a image na veřejnosti. 

Klient musí svému týmu důvěřovat a být si jistý, že jeho osobní strážci budou mlčet  

o všem, co případně uvidí nebo zaslechnou. Osobní strážce si také nesmí nikdy dovolit svého 

klienta pomlouvat či zlehčovat. [6] 

20. I když je nutné vykonávat svou práci precizně, je vhodné respektovat klientovo 

soukromí. 

Osobní strážce se musí zdržovat dostatečně blízko svého klienta, aby byl připraven 

v kteroukoli denní i noční dobu zabránit jeho ohrožení. Přesto musí mít na paměti, že klient 

také potřebuje být sám se svou rodinou, přáteli, kolegy a obchodními partnery. 
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Vystupuje-li osobní strážce jako stoprocentní profesionál, může očekávat, že jeho 

klient spíše uposlechne jeho rad. Ve službě musí být osobní strážce upravený a neustále 

bdělý. Musí vytvářet takový dojem, aby vzbuzoval v klientovi důvěru a odrazoval ty, kteří by 

chtěli jeho klienta ohrozit. [6] 

5.2 FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ TÝMU  

Známe-li základní zásady výkonu této nelehké profese, měli bychom si zmínit funkce 

jednotlivých členů ochranných týmu. Vzhledem k tomu, že může být mnoho variant, jak 

poskládat ochranný tým (jednu z takových variant se pokusím vytvořit v dalších částí mé 

práce) a prvků těchto týmů je opravdu mnoho, pokusil jsem se vyjmenovat, dle mého názoru 

ty základní, bez kterých se takový tým neobejde. 

5.2.1 VELITELSKÉ FUNKCE 

Aby mohl jakýkoliv tým dobře fungovat, musí v něm být někdo, kdo má pravomoc 

velet. U velkých ochranných týmů to bývá hlavně bezpečnostní velitel, kterému jsou 

podřízeni velitelé jednotlivých sekcí či směn. Velitelský post představuje základ pro 

shromažďování informací a hlavní komunikační uzel pro ochranný tým. Obvykle platí, že 

když se klient pohybuje nebo pobývá v místě návštěvy, nejméně dva členové ochranného 

týmu obsluhují velitelské stanoviště. Obvykle je to zástupce velitele týmu a specialista na 

komunikaci. Ve velkých týmech bývá také zpravodajský analytik, jehož úkolem je neustále 

dodávat aktuální informace týmu těsné ochrany. Obecně lze říct, že když tráví klient noc ve 

svém bydlišti, v hotelu, na ambasádě nebo jakémkoli jiném místě, obsluhuje velitelské 

stanoviště jeden muž. Avšak v hotelu je k němu přidělen ještě záložní strážce, který je 

v pohotovosti pro případ nutnosti. [6] 

5.2.2 TÝMY TĚSNÉ OCHRANY 

Nejčastějším počtem členů týmů těsné ochrany bývají založeny na násobcích čtyř. 

Jelikož z praxe vychází, že nejflexibilnější eskortní formací je takzvaný čtyřčlenný box 

doplněný velitelem týmu. Týmy, které pracují s větším počtem členů, mívají dokonce 

k dispozici dvě čtyřčlenné skupiny na jedné směně, aby se jeden tým mohl rozestavit kolem 

vozu při příjezdu nebo odjezdu a poskytl tak druhé eskortní skupině možnost nastoupit do 

vozů a připravit se k odjezdu. Tento pomocný tým také pomáhá předsunuté skupině 

vyhodnotit situaci v momentu příjezdu klienta a poskytuje mu dodatečnou ochranu, při 
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přemístění z auta do budovy. Tento pomocný tým je také k dispozici při klientově odjezdu. 

Existují také techniky využití sekundárního týmu jako jakýsi předvoj před týmem primárním, 

který doprovází klienta. Sekundární tým v takovýchto případech postupuje před primárním 

týmem a v případě nebezpečí jej varuje. Sekundární tým může být nápomocný při zajištění 

vstupních dveří, schodišť nebo jiných míst, kde lze očekávat útok na klienta. Tým těsné 

ochrany může být také doplněn mimo základní čtyřčlenný box o ochránce, který se pohybuje 

před nebo za týmem v civilním oblečení a varuje jej v případě nebezpečí. [6] 

5.2.3 JEDNOTKA PRO OCHRANU KLIENTOVY RODINY 

Nebezpečí, jemuž je vystaven VIP se vždy projeví i na jeho osobním životě a přenese 

se částečně i na jeho rodinu. V těchto případech je výhodné, ba někdy dokonce nutné sestavit 

jeden malý tým, který bude zajišťovat potřebnou bezpečnost klientově manželce a dětem. 

Primárním nebezpečím je zde únos těchto osob. Tomu mnohdy dokáže zabránit tým složený 

dvěma strážci. Je potřeba si uvědomit a dobře rozmyslet je-li takovéhoto týmu zapotřebí. 

Protože strážci, kteří by jej tvořili, by mohli zastávat jiné důležitější funkce v ochranném 

týmu klienta. Popřípadě by klient ušetřil finanční prostředky, které by tento tým jistě 

spotřeboval. [6] 

5.2.4 UTAJENÝ OCHRANNÝ TÝM 

Je velmi výhodné, jsou-li k dispozici další ochránci, kteří dovedou procovat v okolí 

klienta takzvaně inkognito. Bývají to specialisté na těsnou ochranu. Jsou li považování za 

klientovy tajemníky nebo blízké spolupracovníky, mohou klienta doprovázet na obchodní 

schůzku a jiné podobné akce aniž by byli považováni za nějakou ochranku. Zde je možné 

využit i vycvičenou členku ochranného týmu, která by se zhostila role sekretářky. Mohla by 

se tak účastnit klientových schůzek aniž by někdo měl podezření, že je s ním v místnosti  

i nějaký bodyguard. [6] 

5.2.5 ŘIDIČ VOZU VIP 

Ochranný tým se rovněž stará o bezpečnou přepravu klienta. Jestliže vykonává 

ochranu VIP pouze jeden osobní strážce, může vykonávat také pozici řidiče. V tom případě 

ovšem musí nejen výcvikem obranné a útočné jízdy, ale i dovedností nutných pro osobní 

těsnou ochranu klienta. Mnohem výhodnější je, když se řidič vozu VIP může zabývat pouze 

touto činností a na osobní ochranu jsou jiní strážci. Navíc je výhodné, když zůstane během 

akce ve vozidle a je schopen rychle reagovat a klienta v případě nutnosti odvést do bezpečí. 
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Vypadává zde také možnost, že by atentátník umístil na nebo do vozidla nálož během 

klientovy nepřítomnosti. I poměrně malý ochranný tým potřebuje nejméně dva řidiče. A to 

prvního pro vozidlo převážející klienta a druhého pro vozidlo doprovodné. Obecně platí, že 

čím větší týmy tím více řidičů. Ty největší týmy mají k dispozici dokonce i své vlastní 

mechaniky. U těch menších je za technický stav vozu zodpovědný pověřený řidič. [6] 

5.2.6 SPECIALISTÉ 

Velké ochranné týmy jako je třeba americká tajná služba mají několik speciálních 

pracovníku či strážců, kteří se specializují na činnosti, které jsou jakoby nad rámec běžného 

výkonu osobní ochrany. Jako první bych uvedl těžce ozbrojené speciální týmy, určeny 

k odolávání situací, kdy na VIP útočí po zuby ozbrojení teroristé. U americké tajné služby 

jsou to skupiny CAT, ve Velké Británii jsou to příslušníci SAS, kteří v případě nutnosti posílí 

tým těsné ochrany speciálně vyzbrojenými vozidly. V zemích třetího světa jsou běžné 

v konvojích doprovázejících VIP vozidla s těžkými kulomety na střeše. V případě menších 

týmů se tato situace řeší přidáním speciálního vybavení do vozidel s bodyguardy zajišťujícími 

běžnou ochranu. Toto vybavená tvoří především útočné a odstřelovací pušky, které slouží 

k tomu, aby byl tým alespoň částečně schopen odpovědět na možný útok teroristů. 

Další speciální složkou ochranných týmů je jednotka kontraodstřelovačů. Tvoří ji 

speciálně vycvičení a vyzbrojení ochránci, kteří zaujímají postavení, ve kterých mohou pátrat 

po případných odstřelovačích. Mohou rovněž varovat tým těsné ochrany o blížícím se 

nebezpečí. Chtěl bych podotknout, že malé týmy si nemohou dovolit disponovat touto 

jednotkou, ale je jistě výhodné když se na tuto práci vyčlení jeden či dva ochránci, kteří ji 

budou schopni v případě nutnosti vykonávat. [6] 

Poslední speciální jednotkou, kterou bych vyčlenil, je ostraha klientova sídla. Jsou to 

strážci, kteří jsou vyčleněni výhradně na tuto činnost. Jsou pověřeni obcházet a kontrolovat 

bezpečnost kolem střeženého sídla. V některých případech jsou k nim přiděleni speciálně 

vycvičení psi. Tato jednotka musí fungovat i v případě, že klient není ve svém sídle, aby 

zabránila možnému vniknutí útočníka a jeho pokusu o nástrahu například nástražného 

výbušného systému. Tato jednotka také odpovídá za nainstalování a správnou činnost 

elektronických poplachových a zabezpečovacích systémů. V době klientovy přítomnosti 

v sídle mohou tuto jednotku posílit strážci z týmu těsné ochrany. Ti poté zajišťují vnitřní 

prostory sídla a zbytek strážců zajišťuje vnější perimetr. Ve velkých ochranných týmech 

bychom nalezli daleko více specialistů od osob provádějících detekci kovů, specialisty na 
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výcvik strážců, na zpravodajskou činnost, techniky zajišťující technické zázemí týmu a další.  

Poslední skupinu, kterou bych si dovolil vytýčit, tvoří takzvaný předsunutý tým, který provádí 

průzkum na místě, které se klient chystá navštívit. Tento tým informuje ostatní týmy o situaci 

na místě a upozorní je na možná rizika a podobně. [6] 
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6 VÝBĚR VZORKU VIP  

Pro účely této práce jsem se rozhodl vytvořit imaginární osobu kontroverzního 

podnikatele, který se vzhledem ke svému značnému majetku a neustálému tlaku ze stran 

konkurence začal obávat o svou bezpečnost a život. Z tohoto důvodu se rozhodl kontaktovat 

jednu z firem nabízejících ochranu osob na českém trhu. Dovolil jsem si zaujmout pozici 

velitele ochranného týmu firmy, kterou si dotyčná osoba zvolila a vyjednat s ní podmínky 

služeb. Bylo dohodnuto, že agentura poskytne podnikateli ochranný tým a kompletní služby 

po dobu jeho večerní schůzky v jedné z restaurací. Na základě toho bude-li klient se službami 

spokojen, se rozhodne, zdali mu agentura poskytne plnohodnotnou celodenní ochranu po delší 

časové období. Chtěl bych znovu podotknout, že tato situace je pouze smyšlená a není řešena 

na žádnou konkrétní osobu. Také žádné z údajů o osobě nejsou založeny na pravdě a jsou 

zcela smyšlené. 

6.1 POPIS VIP OSOBY 

Jméno: Igor D. 

Věk: 52 let 

Výška: 168 cm 

Váha: 95 Kg 

Popis postavy klienta: silnější postava, mírně korpulentní, menšího vzrůstu, holohlavý 

Zvláštní nápadné znaky: klient často nosí bílý oblek, v davu je nepřehlédnutelný 

Místo bydliště: Havířov  

Profese, zaměstnání: podnikatel v oblasti pohonných hmot, majitel sítě čerpacích stanic 

Známé zdravotní problémy: klient nosí dioptrické brýle, jinak bez známých rizik 

Náboženská příslušnost: římskokatolická 

Politické názory: pravicové 

Členství ve společenských organizacích: ne 

Životní styl: kontroverzní/otevřený, klient se rád předvádí svým majetkem 

Nepřátelé, o nichž klient ví: konkurence v podnikání 

Setkal se klient někdy s výhružkami: ano, výhružky konkurence 
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Stal se klient někdy obětí útoku: ano 

Jaká byla povaha hrozeb: slovní výhružky 

Podnikl již klient nějaká opatření: ano, nechal nainstalovat ve svém sídle PZTS a zakoupil 

vozidlo s výbavou VIP 

6.2 POPIS OBJEKTU 

Klient si pro svou večerní schůzku vybral restauraci v centru města Havířova. Jedná se 

o jeden z lepší podniků s kvalitními službami. Je to dvoupodlažní objekt, ve kterém se nachází 

v prvním podlaží restaurace a ve druhém podlaží soukromá firma. Abych co nejpřesněji 

nasimuloval danou situaci, vydal jsem se v rámci předsunutého průzkumu do restaurace 

přesně v hodinu, kdy jí chce navštívit klient. Jelikož by se schůzka měla odehrávat cirka 

v devatenáct hodin, bylo okolí restaurace již poměrně klidné. A to i přesto že jihozápadně od 

restaurace stojí obchodní dům a severozápadně od budovy stojí asijská tržnice. Obchodní 

centrum se uzavírá ve dvacet hodin a na tržnici je zavřeno již v osmnáct hodin. V době 

návštěvy by tedy neměl hrozit žádný větší pohyb osob mezi těmito dvěma objekty. Z mého 

pohledu byla volba právě této restaurace trefou do černého. Je to solidní podnik, který 

navštěvuje vesměs vybraná společnost. Krom tohoto aspektu má i po technické stránce 

několik výhod. Ty si rozebereme v následující kapitole. Fotodokumentaci objektu nalezneme 

v příloze 1. 

 

Obrázek 1 
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7 ANALÝZA SITUACE  

Abych zkompletoval a vyhodnotil všechna možná nebezpečí, použil jsem metodu 

PHA což je z anglického (Preliminary Hazard Analysis) a v českém překladu to znamená 

předběžná analýza rizik. Základem je vyjmenování všech možných rizik, jejich možná 

příčina, následek, dále pravděpodobnost výskytu tohoto nebezpečí a stupeň daného nebezpečí. 

Výstupem je zjištění, která nebezpečí jsou nepřijatelná a pro která je třeba provést opatření. 

Tabulku k analýze PHA najdeme na následující stránce.  

Dalším krokem je vyčlenění nebezpečí dle následující tabulky a vytvoření 

preventivních opatření pro nebezpečí, pro která je to nutné. 

Pravděpodobnost Kategorie nebezpečí 

výskytu I Katastrofické 

II 

Kritické III Okrajové IV Zanedbatelné 

A - Zcela jisté 1A 2A 3A 4A 

B - Pravděpodobné 1B 2B 3B 4B 

C - Občasné 1C 2C 3C 4C 

D - Ojedinělé 1D 2D 3D 4D 

E - Nepravděpodobné 1E 2E 3E 4E 

Tabulka 1  

  
Závažnost - Pravděpodobnost Závažnost rizika 

      

 

1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 1C Neakceptovatelné 

      

 

3B, 2C, 3C, 1D, 2D Nežádoucí 

      

 

3D, 1E, 2E, 3E Přijatelné s přezkoumáním 

      

 

4C, 4D, 4E Přijatelné 

Tabulka 2 

Jelikož žádné z rizik není zanedbatelné je nutno věnovat pozornost všem rizikům 

vyjmenovaným v tabulce 3. Proto se nyní budeme blíže věnovat postupně každému riziku  

a stanovíme pro něj dané opatření, které by ho mělo buď značně snížit, nebo zcela odstranit.  
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 Tabulka 3 
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8 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OCHRANNÉHO TÝMU  

Než se pustíme do jednotlivých rizik tak by bylo dobré, abychom si řekli, jaké 

technické vybavení bude mít ochranný tým pro danou akci k dispozici. Při výběru je 

podstatné přihlížet v jaké společnosti a v jakém prostředí se klient pohybuje. Je jistě rozdílem 

ochrana klienta, který má své sídlo v horských oblastech nebo na venkově a ochrana klienta 

pohybujícího se pouze ve víru velkoměsta. 

8.1 TÝM 

Počet ochránců a složení celého ochranného týmu ovlivňuje hned několik faktorů. 

Těmi jsou jednak stupeň ochrany, který klient vyžaduje, rizika, která mohou nastat  

a v neposlední řadě jsou to samozřejmě finanční prostředky, které je klient za svou ochranu 

ochoten zaplatit. Pro tento případ jsem zvolil tým o sedmi členech. Jeden velitel týmu, dva 

řidiči VIP jeden pro vůz vezoucí VIP a druhý pro doprovodné vozidlo a čtyři osobní strážci 

pro vytvoření čtvercového boxu pro pěší eskortu. Výběru vozidel jsem věnoval další 

podkapitolu. Pokud se jedná o výbavu osobních strážců tak samozřejmě volím neprůstřelnou 

kevlarovou vestu. Každý osobní strážce včetně řidičů VIP bude vybaven pistolí CZ 75 BD 

POLICE ráže devět milimetrů LUGER a přenosnou radiostanicí MOTOROLA CP040 UHF 

se sluchátkem, tato je plně kompatibilní s radiostanicí v doprovodném voze. O dress codu 

budeme mluvit v jiné kapitole. 

8.2 VOZIDLO VIP 

Jako druhá na řadu přišla volba vozového parku. Pro danou situaci jsem zvolil 

kombinaci vozidla VIP a doprovodného vozu. Náklady jsou jistě vyšší než u jednoho vozidla, 

ovšem pro dosažení stupně ochrany, kterou klient vyžaduje, je nutné použití dvou vozů. 

Jelikož schůzka se bude odehrávat v městské zástavbě, nabízí se použití limuzíny, či 

kompaktního SUV. Vzhledem ke kvalitě silnic ve městě a okolí jsem zvolil právě sportovnější 

SUV, a to vozy Mercedes-Benz třídy G. Ovšem zde vznikl menší konflikt s klientem, který 

odmítá použití tohoto typu vozu a rozhodl se pro využití vlastního automobilu tovární značky 

Maybach 57, který je již upraven na nadstandardní výbavu VIP. Agentura tedy poskytne 

klientovi pouze řidiče vozu a doprovodný vůz Mercedes-Benz G. Technické parametry obou 

vozů nalezneme v příloze 2. 
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Obrázek 2 

Nevýhodou tohoto vozu může v dané situaci být jeho velká nápadnost. Jelikož těchto 

vozů je v České republice poskromnu, způsobí veliký zájem všech kolemjdoucích, kdekoliv 

se objeví. Tyto negativa ovšem mírně kompenzují bezpečnostní prvky vozu.

Obrázek 3 
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Doprovodné vozidlo taktéž nepatří mezi ty nejméně nápadné vozidla na trhu, ovšem 

vzhledem k tomu kolik velkých černých SUV se v posledních letech pohybuje, nejen na 

českých, ale i zahraničních silnicích nebude tento vůz budit až takový zájem. Ve vozidle 

najdeme vybavení potřebné pro činnost týmu. Patří sem především mobilní radiostanice 

MOTOROLA GM380 VHF pro spojení s týmem, dvě brokovnice REMINGTON 870 

EXPRESS TACTICAL, záchranářský batoh pro poskytnutí první pomoci a další nezbytné 

vybavení týmu. 

To, že klient zvolil pro přepravu své vozidlo, představuje pro bezpečnostní skupinu 

jistá rizika. Nejen, že toto vozidlo je velice nápadné a tudíž lehce identifikovatelné, také by 

bylo pro činnost týmu výhodnější použití dvou stejných vozidel, aby nebylo možné 

identifikovat, ve kterém jede klient. Také čím více vozidla splynou s prostředím tím lépe. 

Tyto nevýhody kompenzují oba vozy silnými technickými parametry, kterými jsou dostatečný 

výkon i přes velkou hmotnost způsobenou opancéřováním vozů, pevná stavba vozů a kvalitní 

provedení zaručená značkami vozů. 

9 SIMULACE AKCE 

K preciznímu provedení akce mi poslouží především výstup z analýzy PHA. Nyní se 

budeme snažit nasimulovat, jak by měla celá akce probíhat. Od klientova vyzvednutí v sídle 

až po jeho bezpečný návrat. Schůzka se má odehrávat v devatenáct hodin. Klient bude 

připraven již 18:30. V tuto dobu dorazí do klientova sídla ochranný tým. Velitel týmu má poté 

patnáct minut, aby doladil s klientem poslední detaily. V 18:45 opouští klient sídlo a usedá do 

přistaveného vozu. Zde může nastat první riziko. Je tedy třeba volit dobré rozestavení vozidel 

před sídlem, aby byl klient co nejvíce chráněn a případnému útočníkovi by bylo znemožněno 

na klienta zaútočit. Toto riziko je nepravděpodobné, protože klient má sídlo dobře zajištěno, 

ovšem precizní tým dbá na vše. Na obrázku níže je vyobrazena situace při nastupování. Před 

sídlem nestojí žádné objekty je tedy na všechny strany dobře vidět. Pozemek je ohraničen 2,5 

metrů vysokou zdí. Vozidla jsou ustavena před domem tak aby vyplňovala volný prostor 

vytvořený bránou. Řidiči jsou na svých místech a vozidla jsou nastartována, dva strážci 

zaujmou postavení u vjezdu, aby monitorovali obě strany silnice. Další strážce stojí u dveří, 

poslední stojí u zadní části vozu VIP a stíní klienta při přesunu do vozu. Velitel se pohybuje 

po celou dobu přesunu u klienta a otevírá a zavírá mu dveře od vozu. Ve chvíli, kdy je klient 

ve vozidle, nasedá velitel týmu, poté oba strážci uvnitř pozemku a poslední nasedají strážci  

u silnice. Vyjíždí doprovodný vůz a ihned před sebe pouští vozidlo s VIP. Je výhodnější, když 
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jede vozidlo VIP první a doprovodný vůz za ním, neboť při jakémkoli útoku na vůz VIP nebo 

při pokusu jej zastavit má posádka doprovodného vozu přehled. Kdyby jel eskortní vůz první, 

mohlo by se stát, že by místo útoku přejel. 

 

Obrázek 4 

Na přesun po trase má tým 15 minut. To by měla být dostatečné doba i v případě, že na 

křižovatkách bude kolona častěji stát na červenou. Plán trasy je zobrazen na mapě v příloze 3. 

Na obrázku níže můžeme vidět, jak se budou vozy po městě pohybovat.  

 

Obrázek 5 
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Volba trasy bude záležet výhradně na veliteli týmu. Ten ji bude volit pomocí tahání 

sirky. Vyhneme se tak tomu, aby byla trasa předem vyzrazena. Při přesunu přes město hrozí 

koloně, že se zdrží kvůli dopravní nehodě vozidel na komunikaci, kterou zrovna pro přesun 

využije. Tato situace se dá řešit vhodným flexibilním využitím jiné trasy, jelikož restaurace je 

v centru a město je ulicemi dosti prošpikováno. V žádném případě se kolona nesmí dostat do 

úzkých uliček mezi dvorky domů. V tom případě by byla odříznuta a hrozilo by velké 

nebezpečí pro VIP. Druhým rizikem při přesunu je možná nehoda samotné kolony VIP. Té se 

dá předcházet opatrnější jízdou. Ovšem ani menší nehoda nemůže zastavit vozidla s takovou 

výbavou. Každá situace takto vzniklá by se řešila individuálně. Největším rizikem při přesunu 

je napadení potencionálním útočníkem. Samozřejmě záleží opět na individuálnosti situace  

a výcviku týmu, který má takto vzniklé situace předem nacvičené. Pravděpodobnější 

variantou v tomto případě je, že bude vyřazen vůz vezoucí VIP, jelikož jede v čele a je více na 

ráně. Situace může být řešena jako na obrázku níže. Doprovodné vozidlo se posune na úroveň 

vozu VIP a je prioritou co nejdříve dostat VIP osobu do druhého vozu. K ní nastoupí velitel 

týmu a jeden strážce. Ostatní strážci poté již mohou zneškodnit útočníky. Mezitím než se 

uskuteční přesun tak již řidič doprovodného vozu kontaktuje pomocí vysílačky policii. Na 

všech obrázcích je VIP vyznačen červenou barvou, velitel týmu zelenou, řidiči modrou  

a ostatní strážci černou barvou. 

 

Obrázek 6 
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 Ať už dojede kolona na místo ze severovýchodu, či z jihozápadu, bude parkovat na 

malém, VIP parkovišti před objektem. To bylo po dohodě s vedením firmy, které objekt patří, 

na celý večer pronajato. Na obrázku 7 je zobrazeno, jak budou vozidla parkovat a jak bude 

probíhat vystoupení z vozidel.  

 

Obrázek 7 

Nejprve doprovodné vozidlo předjede VIP vozidlo a vystoupí všichni osobní strážci  

a vytvoří volnější box, poté doprovodné vozidlo popojede a na jeho místo se posune VIP vůz. 

Nejdříve vystoupí velitel týmu, který zkontroluje, zda jsou všichni na svých místech a až poté 

otevře dveře klientovi. Pro přesun ke vchodu do restaurace volím formaci box (obrázek 8) 

s velitelem týmu. Od vozidla ke vchodu do restaurace musí skupina překonat vzdálenost 23,8 

m. Obě vozidla zůstanou nastartována a dveře vozu VIP zůstanou pootevřeny, dokud nebude 

klient na svém místě v restauraci a to pro případ nutné okamžité evakuace. Aby bylo co 

nejvíce znemožněno identifikovat klienta, například odstřelovačem byly podniknuty určité 

kroky. Za prvé, klient byl přesvědčen, aby šel na večeři v černém obleku a ne v bílém, který 

využívá nejčastěji. Jelikož je klient holohlavý, dva strážci a velitel týmu jsou taktéž holohlaví. 

Ti stejní strážci a velitel mají rovněž nasazeny napodobeniny klientových dioptrických brýlí. 

Po vstupu do objektu se napadení odstřelovačem snižuje na minimum, jelikož výplně oken 

odrážejí obraz ulice a není přes ně vidět. A to ani v okamžiku kdy jsou rozsvícena světla. 
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Obrázek 8 

Způsob vchodu do restaurace je vyobrazen rovněž na obrázku 8. Přední dva strážci 

vstupují do dveří a kontrolují situaci, velitel poté podrží dveře VIP a provede ho dovnitř. 

Zadní dva strážci kryjí týl formace. Jelikož je vstup do prostorů restaurace cirka metr po pravé 

straně od vchodu do budovy ve vnitřní recepci, postup při zdolávání dveří do restaurace je 

stejný. Průchod restaurací bude v klasickém boxu.  

 

Obrázek 9 
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Ve chvíli, kdy bude klient usazen na místě, u zbylých dvou stolů v salónku zaujmou 

pozice velitel týmu a jeden strážce. Další dva strážci budou stát u vchodu do salónku. 

Poslední strážce se vrátí před vchod do restaurace. Až budou všichni strážci na svých místech, 

mohou do salónku vstoupit klientovi hosté. Při vstupu do salónku budou prohledáni osobními 

strážci, aby u nich byla vyloučena přítomnost zbraně. Nebudou-li souhlasit s prohlídkou, 

nebudou vpuštěni ke klientovi, ovšem dá se předpokládat, že s tímto faktem počítají a budou 

s prohlídkou souhlasit. Hosté by měli být dva muži, ale i v případě, že bude hostem žena, 

nebude na tento fakt brán zřetel. Nepodstoupí-li osobní prohlídku, nebude ke klientovi 

vpuštěna. Až budou usazeni i hosté, obě vozidla se přesunou k zadnímu nouzovému východu 

z restaurace. Viz obrázek 10. Mohly by zůstat na původním parkovišti před restaurací, ale 

v případě nutnosti je lepší variantou použít zadní únikový východ přes kuchyň a ten je v zadní 

části budovy. Když nebudou vozidla na očích před restaurací, nebude si také potenciální 

útočník jistý, zdali je klient vůbec v objektu. Motory budou vypnuty. Řidiči budou mít 

neustále zapnuté vysílačky a budou udržovat rádiové spojení. 

 

Obrázek 10 

Jelikož je možné, že se návštěva restaurace protáhne, je pravděpodobné, že klient bude 

chtít jít na toaletu. V tomto případě dá předem znamení veliteli týmu a ten vyšle na toaletu 

jednoho z ochránců stojících přede dveřmi. Tento až toaletu zkontroluje, dá signál veliteli 

týmu a ten klientovi, že je vše v pořádku a mohou vyrazit. Restaurací provede klienta 
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zbývající strážce od dveří a velitel týmu. V salónku zůstane jeden z ochránců a bude 

pozorovat klientovy hosty. Přesun je zobrazen na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 

 Až se dostane eskortní formace k prostorám toalety, přední strážce zůstane u vchodu 

do prostoru a velitel týmu provede VIP dveřmi toalet. Po vykonání potřeby se formace bude 

vracet na místo v trojúhelníku. V čele půjde velitel týmu za ním VIP a v týlu dva osobní 

strážci. Velitel týmu poté provede VIP dveřmi salónku a strážci se ustaví opět zpět na své 

pozice. 

 Aby nedošlo k útoku ze strany zaměstnanců, bude potřeba neustálé bdělosti strážců  

a jejich připravenost. Dalším rizikem je možná otrava jídlem. Abychom předešli tomuto 

problému, dopředu jsme si stáhli z webu jídelní lístek restaurace, aby si mohl VIP vybrat. 

Hosté si vyberou až na místě. Za celý salónek poté předá obsluze objednávku velitel týmu. 

Tímto se zamezí tomu, aby případný útočník zjistil, které jídlo bude určeno VIP. Opomenul 

jsem také na začátku zmínit, že celá rezervace salónku je vedena na smyšlené jméno. Tímto 

bylo dosaženo toho, že až do příjezdu VIP nebylo známo, o koho se jedná, a že tuto restauraci 

navštíví právě náš klient. Pokud bychom se zaměřili na riziko, že bude narušena psychická 

pohoda klienta nebo jeho hostů nějakým nepřizpůsobivým a agresivním hostem restaurace. Je 

nutné, aby se v takovém případě ochránci chovali jako profesionálové. To znamená, aby se 

nenechali takovýmto incidentem uvést do stavu, kdy by se přestali soustředit na svůj primární 

cíl, což je ochrana klienta. V takovém případě by bylo nejvhodnější doporučit personálu, aby 
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na agresora zavolal policii. Taková výhružka většinou postačí, aby se host zklidnil nebo 

popřípadě opustil restauraci. V případě, kdy by to bylo nezbytné, může jeden ze strážců 

zasáhnout. Ovšem zdůrazňuji, jen v případě nejvyšší nutnosti. Přepadení restaurace náhodným 

útočníkem také není zrovna pravděpodobné riziko, jelikož je restaurace nedaleko od policejní 

centrály a na frekventovaném a dobře viditelném místě. Případný podezřelý pohyb by ihned 

hlásil strážce stojící u vchodu do restaurace. 

 Dalším možným rizikem je například výpadek proudu. Na toto je restaurace 

připravena náhradním zdrojem energie. Pokud by výpadek trvale narušil chod schůzky nebo 

by trval delší dobu, opustí klient restauraci. A to nejlépe zadním vchodem. To samé nastává  

i v případě, že v budově nastane požár. Budova je ovšem vybavena EPS a sprinterovým 

hasicím zařízením. To tuto riziko značně snižuje. Pro každý případ je postup pro únikovou 

evakuaci následující. 

 

Obrázek 12 

Strážce stojící blíže u oken se přesouvá směrem do prostoru baru a kontroluje prostor 

restaurace, strážce blíže u baru vyráží směrem k únikovému východu a otevírá dveře a čistí 

cestu, velitel, VIP a strážce ze salónku utvoří formaci a přesunují se přes bar k únikovému 

východu, strážce u hlavního vchodu, není-li vyřazen, vstupuje do prostoru restaurace  

a likviduje hrozbu, jedná-li se o útok, pokud se o útok nejedná oba strážci, kteří jsou 

v restauraci poslední opouštějí prostor, vzápětí co VIP prochází zadními dveřmi taktéž 

únikovou cestou. U zadního vchodu již čekají nastartované vozy. Vše se děje v přiměřené 
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rychlosti. Kolona poté opouští prostor směrem k sídlu některou ze zvolených cest. Platba za 

útratu bude zaslána formou faktury. K tomu poslouží informace, které předá velitel týmu 

obsluze ve chvíli, kdy předává objednávku na jídlo.  

Toto by byl scénář v případě, kdy by se odehrála nějaká mimořádná událost. 

V případě, že se vše obejde bez problémů, dá klient vědět veliteli týmu, že je čas na odchod. 

Ten o této skutečnosti informuje všechny ostatní strážce a řidiče ve vozidlech. Ti přesunou 

vozidla opět na parkoviště před podnik. Také se postará o účet. Samozřejmě s přiměřeně 

vysokým spropitným pro obsluhu. Tím si zajistí přízeň obsluhy ve chvíli, když bude opět 

využívat služby restaurace. Až je toto splněno a všichni připraveni, nastává přesun k východu 

a vozidlům. K východu přes prostor restaurace se eskortní tým pohybuje v čtyřletém boxu. 

V čele jdou strážci stojící u vchodu do salónku, v týlu velitel týmu a strážce ze salónku. Ve 

chvíli, kdy se dostane skupina ke dveřím, strážce stojící u vchodu do budovy otvírá dveře, 

první vychází strážci z čela, poté velitel provádí VIP dveřmi a za ně se řadí strážce z týla  

a strážce, který držel dveře. K vozidlu se skupina pohybuje ve čtyřčlenném boxu, uvnitř je 

VIP a velitel. Když se dostane skupina k vozidlům, nastává přesně opačný postup jako u 

příjezdu. 

 

Obrázek 13 

 Ochránci z čela zaujmou pozice u silnice a strážci z týla zaujmou pozice směrem 

k restauraci, velitel týmu poté podrží dveře VIP. Ve chvíli, kdy klient nastoupí do vozidla, 
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nastupuje velitel týmu a vozidlo popojede dopředu tak, aby na jeho místo dojel doprovodný 

vůz. Poté nastupují strážci do doprovodného vozidla v co největší rychlosti. Doprovodné 

vozidlo předjíždí VIP vozidlo a kolona se vydává některou ze zvolených cest směrem zpět 

k sídlu. Na zpáteční cestě by již měl být minimální provoz. Očekává se, že se uskuteční cirka 

v 21:00 až 22:00. Tou dobou již bývají silnice ve městě prázdné. I přesto je potřeba, aby se 

strážci nenechali uspat a byli neustále ostražití, možná i ostražitější než po celou dobu akce. 

V sídle zajede vozidlo s klientem až do garáže a zavřou se za ním výsuvná vrata. Tímto by 

měl být klient chráněn. Zde úloha ochranného týmu končí. Velitel týmu a řidič z VIP vozu 

nastupují do předem připraveného automobilu agentury a obě vozidla odjíždějí z klientova 

sídla. Následně se již klient s vedením firmy dohodne, byl-li spokojen o dalším využívání 

těchto služeb agentury. 

10 ZÁVĚR  

Cílem mé práce bylo přiblížit způsoby zajišťování ochrany důležitých osob. 

K vypracování této práce mi posloužily především poznatky získané studiem odborných 

předmětů na Fakultě bezpečnostního inženýrství, dále také rady vedoucího práce a odborníků 

z oboru, kteří mi pomohli přiblížit některé aspekty této nelehké profese.  

Aby byl čtenář schopen porozumět mnou zpracovávanému tématu, byla první 

polovina práce věnována teoretickým základům ochrany VIP osob, zákonným předpisům  

a normám upravující tuto problematiku a byly mu představeny základní subjekty provádějící 

fyzickou ochranu VIP osob. Druhá polovina je zaměřena na konkrétní vymodelovanou 

situaci. Byla vytvořena imaginární osoba a na základě vstupních informací byla provedena 

analýza pomocí analytických metod a byla vytvořena simulace návštěvy restaurace v centru 

města Havířova. 

Jsem přesvědčen, že cíle, které byly stanoveny, byly dosaženy a výsledkem je jakýsi 

manuál určený ochrannému týmu pro provedení dané akce. I přesto, že jsem v mé práci 

pracoval s imaginární osobou a pouze simuloval danou situaci, myslím, že mnou navržený 

postup by byl aplikovatelný i v běžné praxi se skutečnou osobou a v reálných podmínkách.  
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