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PŘÍLOHA Č. 1: FOTODOKUMENTACE RESTAURACE 

ADAM MAJTNER – ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VIP OSOB 

Tato příloha je věnována fotodokumentaci místa, kde se schůzka uskuteční. Je zde 

vyobrazen interiér i exteriér budovy, okolí i okolní stavby, které by mohli dění při akci 

ovlivnit. Všechny fotografie jsou pořízeny mnou při předsunutém průzkumu místa.  

 

Obrázek P1-1 – interiér restaurace z pohledu od vchodu do restaurace 
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Obrázek P1-2 – interiér restaurace z pohledu od vchodu do VIP salónku 

 

Obrázek P1-3 – salónek VIP 
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Obrázek P1-4 – pohled na budovu restaurace ze západní strany, z čela 

 

Obrázek P1-5 – výplně oken odrážejí obraz 
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Obrázek P1-6 - vysoký obytný dům naproti restaurace, možná pozice odstřelovače 

 

Obrázek P1-7 – obchodní centrum na jih od restaurace, vzdálenost od budovy 36 m 



5 

 

 

Obrázek P1-8 – jižní stěna restaurace + vjez na východní parkoviště 

 

Obrázek P1-9 – místo za restaurací, únikový zadní východ, místo pro vozidla 
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PŘÍLOHA Č. 2:  TECHNICKÉ PARAMETRY VOZŮ 

ADAM MAJTNER – ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VIP OSOB 

Příloha slouží k přiblížení vozidel, které budou při akci použity. Uvedl jsem pouze 

údaje z mého pohledu důležité pro ochranný tým. Například jak rychle může vozidlo jet, jak 

velkou má spotřebu a nádrž, palivo na které vozidlo jede a rozměry. 

1.1 VOZIDLO VIP 

Tovární značka: Maybach 

Modelové označení: 57 

Typ motoru: 5513 cmm 

Maximální výkon motoru: 405 KW/5250 ot/min 

Maximální rychlost: 250 km/h 

Palivo: benzín 

Kombinovaná spotřeba: 15 l/100 km 

Objem nádrže: 110/14 

Barva: bílá 

Poznámka: Vozidlo je majetkem klienta, je vybaveno nadstandardní výbavou VIP, kterou 

tvoří odolnější pneumatiky, zesílený rám vozidla, neprůstřelná zatemněná skla, tlačítko 

emergency napojené na centrálu Policie České republiky. 

Fotodokumentace vozidla:  
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Obrázek P2-1 - pohledy na vůz 

 

Obrázek P2-2 - zpevnění spodní části vozidla 
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Obrázek P2-3 - zpevněný rám vozidla

 

Obrázek P2-4 - 3D řez vozidlem 
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1.2 VOZIDLO AGENTURY: DOPROVODNÉ VOZIDLO  

Tovární značka: Mercedes-Benz 

Modelové označení: Třídy G 

Typ motoru: 5561cmm 

Maximální výkon motoru: 285 KW/6000 ot/min 

Maximální rychlost: 210 km/h 

Palivo: benzín 

Kombinovaná spotřeba: 14,9 l/100 km 

Objem nádrže: 96/14 

Barva: černá 

Poznámka: Vozidlo je majetkem agentury. Je to velké SUV, které plně vyhovuje činnosti 

týmu. Nadstandardní výbavou je vyšší stavba, lepší průchodnost terénu. Opancéřování, tmavá 

neprůstřelná skla, Technické vybavení je uloženo v zavazadlovém prostoru vozidla i uvnitř 

vozidla. 

Fotodokumentace vozidla: 

 

Obrázek P2-5 – prostupnost Mercedesu terénem 
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Obrázek P2-6 – pohledy na vůz 
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Obrázek P2-7 – úprava zadní části vozidla 

 

Obrázek P2-8 – vozidlo Mercedes před úpravou na doprovodné vozidlo 
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PŘÍLOHA Č. 3: TRASY PŘESUNU 

ADAM MAJTNER – ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VIP OSOB 

Tato příloha se zabývá možnými trasami přesunu z klientova sídlo do restaurace. 

Možností je několik, jelikož Havířov je poměrně velké město s hustou sítí ulic. Celý přesun je 

rozdělen do tří sektorů. Sektor A je na mapě vyznačen červenou barvou a to je oblast, kde 

není jiná možná cesta. Dále je tu sektor B, ten je vyznačen modrou barvou a to jsou možné 

trasy přes centrum města. Zelenou barvou jsou vyznačeny alternativy C v případě nečekané 

události. Jako například nehody, úpravy silnice nebo jiných. 

Nejrychlejší trasa: 

Nejrychlejší trasou je varianta A2-B3 

Délka: 4,2 km 

Čas přesunu: 7 min 

Riziková místa: kruhový objezd na bludovickém kopci, křižovatka pod bludovickým kopcem, 

křižovatka u autobusového nádraží, křižovatka střed, křižovatka náměstí republiky.  

Popis: rychlá cesta, kromě úseku od vily na bludovický kopec se jedná o jízdu po dostatečně 

široké silnici pro manévrování. 

Nejkratší trasa: 

Nejkratší trasou je varianta A1-B2 

Délka: 3,6 km 

Čas přesunu: 9 min 

Riziková místa: křižovatka hotel Merkur, zúžení trasy podél obchodního centra Permon, 

křižovatka telecom, křižovatka jitřenka, křižovatka střed, křižovatka náměstí republiky  

Popis: nejkratší varianta, které má ovšem svá rizika. Vozidla jsou celou cestu velmi dobře 

viditelná, velký pohyb chodců, jedná se o hlavní třídu městem 

Výběr trasy bude záležet na náhodě při tahání sirek před odjezdem ze sídla  
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