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univerzita Ostrava, 2013, 42 stran. Bakalářská práce, vedoucí Ing. Věra Holubová 

Tato práce se zabývá činností osobního strážce na poli osobní ochrany. V první část 

obsahuje souhrn právních předpisů, které se této problematiky dotýkají. Následuje popis 

profese osobního strážce. Ten zahrnuje popis přípravy pro výkon povolání, používané taktiky 

osobní ochrany, výstroj a výzbroj. Závěr práce tvoří modelová situace, na které je znázorněn 

postup při vytváření bezpečnostního plánu a analýza kritických míst na trase doprovodu 

klienta. 
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This bachelor's thesis deals with the activities of a bodyguard in the field of personal 

protection. The first section provides a summary of legislation that affect this issue. The 

description of  profession of personal bodyguard is following. This includes a description of 

the preparation of professional tactics used personal protection equipment and weaponry. The 

conclusion is model situation, which shows the process of creating a security plan and 

analysis of the critical points along the route accompanied by the client. 
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1 ÚVOD 

 Bakalářská práce řeší problematiku činnosti soukromých bezpečnostních služeb na 

poli osobní ochrany tedy bodyguardingu. Toto odvětví činnosti soukromých bezpečnostních 

služeb je v současné době stále vyhledávanější. Kvalita této služby se proto neustále zlepšuje 

a odborně školení lidé poskytují služby na velmi vysoké úrovni. Oproti minulým letům se 

profesionalita osobních strážců neustále zvyšuje. Jsou na ně kladeny velké formální a odborné 

požadavky. 

 V dnešním světě, kde narůstá lidská závist, se stává nebezpečné být bohatým, vlivným 

a úspěšným člověkem. Státní složky nejsou schopny zajistit osobní ochranu všem lidem, kteří 

pojmou podezření ohrožení jejich života, zdraví, rodin a majetku. S tohoto důvodu se takoví 

lidé obrací na specializované soukromé agentury, kterým svěří střežení výše uvedených 

zájmů. Proto jsem se rozhodl pro toto téma.  

 Cílem práce je navrhnout osobní ochranu s předchozí přípravou k zajištění 

bezpečnosti klienta osobním strážcem. Práce zahrnuje oblasti jako, co všechno musí osobní 

strážce zvládat, na jakém právním základě se jeho činnost zakládá, historii tohoto odvětví 

bezpečnosti. Práce rozebere samotnou osobu osobního strážce z hlediska fyzické, psychické 

a taktické přípravy dále jeho výstroj a výzbroj. 

 V praktické části práce vyřešíme konkrétní zakázku osobního strážce, kde bude 

rozebrán postup přípravy, zhodnocení rizik a návrh k vyřešení daného problému, v našem 

případě bezpečného přesunu klienta na jednání.  
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2 TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST 

Tato kapitola se zabývá právním základem, na kterém stojí a s kterého vychází osobní 

ochrana. Přibližuje důvod vzniku a právní předpisy, které jsou pro tuto činnost důležité a také 

rozvádí proč. 

2.1 Pozadí komerční bezpečnosti 

Takřka všechny činnosti provozované na území České republiky mají oporu ve vlastním 

právním předpise. Obor komerční bezpečnosti však nedisponuje žádným takovým 

konkrétním právním předpisem. Nikde nejsou určeny jasné hranice, postupy, práva 

a povinnosti. To však ve výsledku nemusí být na škodu. Neexistence přesných pravidel dává 

prostor pro flexibilní uvažování a takzvané balancování na hraně. V jakém smyslu? Tím, že 

konkrétní právní předpis upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb neexistuje, je 

třeba hledat cestičky a vyzobávat paragrafy s jiných právních předpisů, které na první pohled 

vůbec nemusí s komerční bezpečnostní souviset, ale ve výsledku upraví směr, kterým se při 

úvahách ubírat. Je proto potřeba mít abstraktní myšlení. Kde se ale vůbec tato profese 

objevila? Když se v 90. letech změnila společenská situace, vznikla možnost mít osobní 

vlastnictví. S tím, ale také právo svůj soukromý majetek chránit. Policie České republiky 

nebyla schopná dozorovat všechen osobní majetek všech občanů státu a to ani za pomoci 

obecní policie, která ovšem nebyla zřízena všude. Řídí se pouze tím, co jim udává zákon. Tak 

vznikla mezera na trhu a prostor pro nový druh podnikání, a to komerční bezpečnost. Ta se 

zabývá prevencí a ziskem s poskytovaných služeb. Vznik soukromých bezpečnostních služeb 

jako podnikatelského záměru upravuje živnostenský zákon. V České republice existuje 

,,Asociace osobních strážců České republiky o.s.“ kde se každý osobní strážce může stát jejím 

členem za splnění asociačních podmínek [5].  

2.2 Právní předpisy 

Jak již bylo výše uvedeno, neexistence právního předpisu upravující činnost 

soukromých bezpečnostních služeb, nutí jejich pracovníky, a to i osobní strážce, ke znalosti 

mnoha jiných právních předpisů, které se dotýkají výkonu jejich profese. Musí znát ty části 

právních předpisů, které jim říkají, kde se ve výkonu své profese mohou právně pohybovat. 

Jedná se především o tyto právní předpisy: 
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a) Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Udává základní práva a svobody občanů České republiky. K práci osobních strážců a celé 

komerční bezpečnosti se pak vztahuje především hlava druhá. Ta udává právo na život 

a jeho ochranu, také právo vlastnit a chránit osobní majetek. 

b) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Úpravy občansko-právních vztahů a jejich pochopení, napomáhá k naplňování práv 

a svobod občanů, a to zejména nedotknutelnosti majetku a ochrany osobnosti. 

c) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění změn pozdějších předpisů 

Zákon upravuje podmínky vzniku koncesované živnosti v oblasti ostrahy majetku a osob 

a služby soukromých detektivů. Konkrétně zmiňuji § 26 a § 27 citovaného zákona, které 

řeší problematiku odborné způsobilosti a podmínky provozování živnosti Ostraha majetku 

a osob a Služby soukromých detektivů. 

d) Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon udává podmínky pro posouzení jednání jako protiprávního. Také uvádí okolnosti 

vylučující protiprávnost, které jsou pro výkon povolání osobního strážce nezbytné, a to 

konkrétně v §28 krajní nouze, §29 nutná obrana   

e) Zákon č. 141/1961 sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákoně je pro činnost osobního strážce podstatný §76 odst. 2, který řeší možnost 

omezit osobu na osobní svobodě. 

f) Zákon č. 200/1990 sb., Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon popisuje jednání, které není v souladu se zákonem, a proto je pro osobní strážce 

důležité ho znát, aby se uměl pohybovat při vykonávání své profese v mezích zákona. 

g) Zákon č. 101/2000 sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon se zabývá ochranou osobních údajů fyzických osob, stanovuje práva a povinnosti 

při jejich zpracovávání. Osobní strážci pracují s osobními údaji svých klientů. 

h) Zákon č. 412/2005 sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon stanovuje pravidla pro přístup a nakládání s utajovanými informacemi. Také 

stanovuje citlivé činnosti a podmínky pro jejich vykonávání. Osobní strážci se mohou 

dostat do situace, kdy se po nich bude požadovat manipulace nebo dohled nad utajovanou 

informací a proto je i tento právní předpis třeba uvést. 
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i) Zákon č. 119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon upravuje podmínky získání povolení vlastnit, držet, nosit nebo užívat zbraň či 

střelivo. Dále pak uvádí povinnosti a práva držitelů zbraní. Pro výkon povolání osobního 

strážce je zbraň v některých případech nezbytná, a proto je důležité, aby tento právní 

předpis osoby vykonávající tuto profesi znaly.  

3 OSOBNÍ OCHRANA   

Kapitola přibližuje historický vývoj a výskyt profese osobních strážců a zabývá se 

důvody, proč v dnešní době je tato profese čím dál více žádaná a důležitá. 

3.1  Historie  

Jestli chceme pochopit pravý účel a smysl tohoto odvětví bezpečnosti, tak je nutné 

zaměřit na historický vývoj a souvislosti. Jakmile se lidská společnost začala seskupovat do 

kmenů, vesnic, měst a národů tak začala vznikat vládnoucí třída. Společnost se rozdělila na 

kasty a v tu chvíli si vládnoucí třída uvědomila potřebu chránit svůj majetek a své zdraví. 

Vládnoucí třídu zpočátku tvořili ti nejsilnější válečníci. Ti si uvědomovali vzrůstající 

nebezpečí a začali se svých nejloajálnějších podřízených bojovníků rekrutovat osobní družiny 

[1]. 

A tak byly položeny základy vzniku osobních strážců. Jak ubíhaly roky dějin tak se 

postupně formovaly speciální jednotky osobních stráží. Jedni z nejznámějších jsou japonští 

samurajové, kteří byli známí svou absolutní loajalitou svému pánu. Sami raději volili čestnou 

smrt (tzv. Seppuku) než zahanbující porážku. Pohrdali strachem ze smrti [24]. Další elitní 

jednotkou osobních strážců byla římská Pretoriánská garda, což byla osobní stráž císaře. Ta 

však později dosáhla takové moci, že sami dosazovali nebo sesazovali císaře s trůnu. 

Pretoriáni byli římskými občany a jejich plat byl, dvoj až trojnásobkem běžného platu 

legionářů. Roku 312 n.l. byla zrušena císařem Konstantinem [5]. Vypuknutí první světové 

války donutilo mnoho států reorganizovat své bezpečnostní sbory a založit speciální jednotky 

zaměřující se na ochranu vládních činitelů. Další zlom nastal vypuknutím II. světové války 

kdy nástup nových válečných technologií a jejich rychlý vývoj donutil také rychlý rozvoj 

jednotek osobních strážců. Do dějin osobních strážců se navždy zapíše datum 22. Listopadu 

1963 jako den velkého selhání, a to z důvodu zdařeného atentátů na tehdejšího nejmocnějšího 

muže planety, prezidenta Spojených států amerických, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Po této 
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události nastala nová éra osobních strážců (diplomka masarykova). Jedním s čistokrevných 

osobních strážců na plný úvazek byl Walter Henry Thompson, který s přestávkami 18 let 

(1921 – 1945) chránil anglického ministra kolonií Winstona Churchilla [4]. 

3.2  Důvody osobní ochrany 

Klima v dnešní lidské společnosti způsobuje, že být úspěšný, bohatý, vlivný nebo jen 

známý člověk je často nebezpečné. Lidská závist vede lidi k činům, které jsou mnohdy 

nepředstavitelé a nahánějí strach. Zpěváci, herci, hudebníci a mnozí další lidé ze světa 

showbusinessu jsou zahlcováni dopisy, balíčky a dalšími předměty od fanoušků. Náměty 

dopisů často vedou k závěru, že odesílatel trpí psychickou poruchou. Výhružky, vyznání 

lásky nebo dopisy plné zoufalství nejsou výjimkou a vedou člověka k logické obavě, jestli 

některý s dopisů není myšlen opravdu vážně a nehrozí jemu nebo jeho blízkým reálné 

nebezpečí [13]. 

Úspěšní lidé bývají terčem různých vychytralých nekalých živlů, kteří chtějí rychle 

a snadno přijít k penězům. Tak začnou zosnovat plány jak k těmto penězům přijít. Často se 

jedná o výhružky nebo i samotné únosy dětí těchto movitých lidí.  

Nesmíme také opomenout zmínit konkurenční boj v podnikatelské sféře. Zde se 

vzájemně spolu soupeřící korporace snaží vyřadit jedna druhou ze hry a to mnohdy za 

jakoukoli cenu. Je smutné, že lidská chamtivost a především nenasytnost po moci, penězích 

a vlivu vede k praktikám, kdy je ohroženo zdraví nevinných rodin důležitých zástupců 

daných společností. 

Z výše uvedených příkladů je vidět, že v dnešní době je mnohdy potřeba si svůj život 

a zdraví úzkostlivě chránit. Listina základních práv a svobod dává každému občanovi, jenž je 

obyvatelem státu, který takovou listinu přijal, právo na život a zajišťuje jistou nedotknutelnost 

osoby a jejího majetku. Deklaruje také, že stát je povinen takovou ochranu zajistit. Realita je 

bohužel, ale jiná. Stát je schopen poskytnout ochranu pomocí Policie České republiky pouze 

ve dvou případech. A to pouze pokud je občan schopen materiálně ovlivnit některé ze 

základních principů fungování společnosti, a to jsou volby, kultura nebo morálka. Druhou 

možností je samozřejmě to, že daný občan má jistou funkci státní důležitosti. V podstatě to 

znamená, že stát bude chránit jenom ty lidi, kteří jsou pro něho a jeho fungování důležití, 

nemusí se však nutně jednat pouze o osoby pracující ve státním sektoru. Stát není totiž 

schopen poskytnout osobní ochranu každému občanovi, může však působit pouze preventivě, 

a to zase jen v omezeném rozsahu. To všechno jsou důvody, které vedou občany, aby začali 
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hledat pomoc jinde než u státu. A zde nastupují na scénu soukromé bezpečnostní služby, 

popřípadě soukromé osoby. Soukromý sektor totiž poskytuje osobní ochranu rychleji, 

diskrétněji a také s osobnějším přístupem.  

4 PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PROFESE OSOBNÍHO STRÁŽCE 

Tato kapitola se zabývá předpoklady, které je třeba mít, aby člověk mohl usilovat        

o profesi osobního strážce. Zaměřuje se na právní stránku a také na odborné znalosti              

a dovednosti. 

4.1 Právní podmínky 

Aby člověk v České republice mohl vykonávat činnost osobního strážce, musí splnit 

požadavky: 

- získat koncesní listinu,  

- být starší 18 – ti le, 

- způsobilý k právním úkonům, 

- trestně bezúhonný, 

- doložit doklady o správném placení daní, pojistného na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

- dokončené úplné střední zdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání. 

 

Koncesní listina je minimum, které umožní každému, kdo jí vlastní, poskytovat služby 

osobního strážce. Osobní strážce se totiž nemusí prokazovat žádnými jinými certifikáty jako 

například v USA. V České republice existuje společnost CZECH INSTRUCTORS spol. 

s.r.o., která nabízí rekvalifikační kurz zaměřený speciálně na osobní ochranu. Jedná se           

o akreditované školicí středisko. Akreditaci mu udělilo Ministerstvo školství, mládeže            

a tělovýchovy ČR. Má tudíš oprávnění po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu 

vystavit osvědčení o rekvalifikaci, což je oficiální kvalifikační doklad [17]. 

4.2 Odborné znalosti a dovednosti 

Chce-li totiž tuto profesi vykonávat na úrovni, měl by absolvovat další kurzy a projít 

výcviky, které mu pomohou být dobrým osobním strážcem. Certifikáty, které obdrží po 

úspěšném absolvování těchto kurzů, dále slouží k lepší prezentaci vlastní osoby.    
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Mezi kurzy, kterým by měl osobní strážce věnovat pozornost, mohou patřit například 

tyto: 

- Kurz první pomoci (jedná se o rozšířený kurz první pomoci, kde se učí například také 

zašít menší rány a poskytovat kvalifikovanější pomoc než většina běžných občanů). 

- Kurzy řízení vozidla (jak jsme si již dříve řekli, tak zvládnutí automobilu na každém 

povrchu je nezbytné. Jedná se také o kurz řízení opancéřovaného vozidla). 

- Kurzy sebeobrany (osvojení si různých technik boje z blízka je neocenitelnou 

dovedností). 

- Kurzy střelby (osobní strážce není povinen vlastnit zbrojní průkaz a nosit u sebe zbraň) 

- Speciální kurzy pro osobní strážce. 

- Kurzy spojení (využití mobilních telefonů, vysílaček a jiných komunikačních prostředků 

specifickým způsobem). 

- Kurz zvládnutí PC (důraz na zisk informací a IT zabezpečení) a jiné. 

Je na každém osobním strážci individuálně na co svůj rozvoj zaměří a kterým kurzům 

se bude věnovat. 

V České republice je možnost absolvovat základní kurz pro osobní strážce. Tento kurz 

organizuje ASOCIACE OSOBNÍCH STRÁŽCŮ ČESKÉ REPUBLIKY o.s. a probíhá 

v Praze. Je to však začátek celého vzdělávacího procesu osobních strážců [6].  

4.3 Osoba osobního strážce 

Dostane-li se osobní strážce do krizové situace, tak je nezbytně nutné, aby ji správně 

vyhodnotil, rychle promyslel taktiku a hlavně zachoval chladnou hlavu. Ve většině případů 

bude nutné také uklidnit klienta. To znamená, že s cca 80 % záleží na psychické stabilnosti 

osobního strážce a těch zbylých 20 % tvoří samotné vyřešení situace s hlediska taktiky, 

strategie a síly. Z toho vyplývá, že aby se člověk mohl stát osobním strážcem, je zapotřebí, 

aby byl psychicky dostatečně odolný a stabilní. Umět zachovat v nestandardních a stresových 

situací chladnou hlavu a zdravý rozum. Umět takovou situaci rychle a hlavně správně 

vyhodnotit a rychle zareagovat. Umět svoje tělo a mysl přimět k pohybu a racionálnímu 

myšlení v situacích, kde by většina lidí dokázala tak maximálně stát a čekat co se stane. Tyto 

a další dovednosti s psychikou musí dobrý osobní strážce zvládat. V zahraničních zemích 

jsou proto pro osobní strážce pořádané různé kurzy psychologické přípravy a často musí 

projít řadou psychotestů. V naší republice však žádná specifická kvalifikace nebo proces, 



8 

 

kterými by uchazeči o tuto profesi museli projít, bohužel neexistuje a se sériemi testů             

a školení se setkáváme jen velmi zřídka [7].   

  

4.4 Základní příprava osobního strážce 

Do základní přípravy osobního strážce řadíme psychickou přípravu, fyzickou 

přípravu, profesní sebeobranu, taktickou a střeleckou přípravu a v neposlední řadě nesmíme 

opomenout velmi důležitou speciální řidičskou přípravu.   

4.4.1 Psychická příprava 

Psychika tvoří prioritní část přípravy osobního strážce. Jelikož je profese osobního 

strážce tak specifická, tak se osobní strážce jako jedinec musí stát specialistou na řešení 

nestandardních situací. Ty mohou nabývat spousty různých forem. Proto se i osobní 

psychická příprava dá rozdělit do pěti základních kategorií: 

- Kognitivní schopnosti 

Ty souvisejí s vnímáním reálného světa. Jsou nezbytné pro vykonání jakéhokoli úkolu, ať 

už se jedná o úkol zdánlivě banální nebo složitý. Můžeme zde zařadit ty myšlenkové 

procesy, které nám umožňují učit se, přizpůsobovat se neustále se měnícím situacím. 

Patří zde takzvané exekutivní funkce, kam spadá schopnost řešit problémy, organizovat 

nebo schopnost plánovat. [20]. 

- Emocionalita 

Tato vlastnost charakterizuje kvalitu schopnosti ovládat své emoce. Patří zde také 

mimika a schopnost oprostit se od emocí při řešení kritických situací [19]. 

- Osobnostní struktura 

Rozhoduje o individuálních požadavcích na činnosti, které jsou pro jedince řešitelné 

nebo, které naopak leží za hranicí řešitelnosti a jejich řešení se stává problematickým 

nebo dokonce nemožným. Jedná se o soubor vrozených a osvojených strategií, díky nimž 

je subjekt schopen v reálném životě dynamicky reagovat a řešit jakoukoli situaci. [10]. 

- Morální charakterové vlastnosti 

Soubor všech vlastností člověka. Záleží však na tom, které vlastnosti budou dominantní. 

- Komunikační dovednosti 

Komunikace je základem lidského soužití a rozvíjejí osobnost člověka. Spadá zde 

spousta dovednosti. Aby osobní strážce vykovával svou profesi na vysoké úrovni, vždy 

musí s klientem komunikovat a nesmí docházet k nedorozuměním.  
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4.4.2 Fyzická příprava 

Je to příprava zahrnující sportovní aktivity zlepšující fyzickou zdatnost osobního 

strážce. Mezi nejoblíbenější a často provozované patří například běhání, jak intervalové tak 

vytrvalostní, plavání, kalanetika nebo klasické fitness. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout 

propojením více činností najednou jako například intervalové běhání, které zajistí vysoký 

fyzický fond a tak i výdrž spolu s kalanetikou, která se zaměřuje na silovou část. Sériemi 

cviků, které jsou zaměřeny na zvýšení pružnosti a síly, dosáhne osobní strážce jistoty 

v ovládání svého těla. Je běžné, že do fyzické přípravy zapojují osobní strážci také klasické 

sportovní aktivity jako je například squash, tenis, kondiční box a jiné převážně individuální 

sporty, které budují fyzickou výdrž. Každému jedinci vyhovuje něco jiného, a proto nejde 

jednoznačně řící který sport nebo která kombinace činností je ideální.  

4.4.3 Profesní sebeobrana 

Zde jde především o získání znalostí a dovedností v technicko – taktických 

technikách, které se dále rozdělují podle jejich účelu. Rozdělení těchto technik z hlediska 

účelu je rozděleno na 3 kategorie, a to na techniky vyprošťovací, znehybňující a zadržovací. 

Při technice vyprošťovací jde o uvolnění se z nebezpečného sevření, které osobnímu strážci 

brání v další činnosti, nebo jej ohrožuje na životě a zdraví. Cílem znehybňující techniky je 

odrazit nepřátelský útok a útočníka znehybnit, aby byl zajištěn bezpečný únik klienta. Pokud 

vyvstane potřeba omezit útočníka na osobní svobodě a to v souladu s §76 zadržení osoby 

podezřelé odstavce 2 Zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění, pozdějších předpisů, bude 

nutné použít techniku zadržovací [7]. 

Tyto techniky pak na základě pohybů, které vedou k jejímu vykonání dále dělíme na 

techniky s použitím úderů nebo kopů, dále pak na podmety, porazy, chvaty a poslední třetí 

skupinou jsou páky a škrcení. 

Profesní sebeobrana zahrnuje: 

- Sebeobrana beze zbraně: využití hmatů, chvatů, kopů, úderů a páčení. 

- Sebeobrana se zbraní: zvládnutí bezchybné manipulace s hlavní a záložní zbraní, 

popřípadě s chladnou zbraní, což je převážně bojový nůž. Ne každý osobní strážce nosí 

střelnou zbraň tak zvládnutí této části sebeobrany není vždy pravidlem. 

- Sebeobrana s technickými obrannými prostředky: za technické obranné prostředky 

považujeme obrané spreje, elektrický paralyzér, teleskopický obušek a jim podobné 

předměty. 
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- Boj s využitím improvizovaných prostředků: improvizovanými prostředky máme na 

mysli předměty nahodile rozmístěné v oblasti, ve které se osobní strážce nachází a které 

by mohly být použity ke zvýšení účinnosti útoku či obrany. Jedná se například o svazek 

klíčů, skleněnou láhev, deštník a propisovací tužku. je na fantazii a dovednosti osobního 

strážce, které předměty bude schopen využít jako improvizovanou zbraň. 

4.4.4 Střelecká příprava 

I když jsme si již výše řekli, že střelná zbraň není vždy přítomna ve výstroji a výzbroji 

každého osobního strážce, je nutné podotknout, že pokud chce osobní strážce působit jako 

profesionál a své služby také provádět na vysoce profesionální úrovni, tak se bez ní neobejde. 

Aby ale byl schopen svou zbraň dokonale a jistě ovládat, je nutné, aby prošel střeleckou 

přípravou, ve které se naučí jak správně se zbraní zacházet. Nácvik střelby ve stižených 

a nestandardních podmínkách, nácvik taktik obranné a zadržovací střelby je nezbytnou 

součástí střelecké přípravy pro osobní strážce. 

4.4.5 Taktická příprava 

Správné zvládnutí kritické situace je nezbytné, aby práce osobního strážce byla 

odvedena kvalitně. Takovému zvládnutí nestandartních situací se věnuje taktická příprava, 

která zahrnuje pohotovou a včasnou reakci na vzniklý problém a čin, který ovlivní jak 

momentální situaci tak také situaci budoucí. Zvládnutí taktické přípravy je velmi náročné a to 

také z důvodu, že je nutné zapojení všech dovedností osobního strážce téměř v jeden 

okamžik. Taktikám osobních strážců budu věnovat zvláštní kapitolu, ve které se zaměřím na 

základní taktiky doprovodu klientů a pohybu osobního strážce [16].    

4.4.6 Speciální řidičská příprava 

Dokonalé zvládnutí automobilu je pro osobního strážce naprostou nutností, jelikož 

musí být schopen dostat klienta s nebezpečné situace co možná nejrychleji. V případě, že je 

klient s osobním strážcem sledován nenutné umět samotné sledování v prvé řadě odhalit 

a následně pronásledovatele setřást. 

Toto samozřejmě nejsou všechny dovednosti, které by měl osobní strážce zvládnout. 

Je to výčet takových hlavních a je na každém osobním strážci zda bude své dovednosti 

rozšiřovat. Jedná se především o znalosti společenského chování, psychologie, první pomoci, 

kriminalistiky, špionáže a jiné. Není na škodu, pokud má osobní strážce alespoň základní 

znalosti o každém s těchto oborů. 
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To ale znamená, že osobní strážce musí absolvovat celou řadu speciálních kurzů, které 

jsou jak časově tak také finančně velmi náročné. Je to profese jako každá jiná a je neustále 

nutné se zdokonalovat a vzdělávat, aby se osobní strážce udržel na vrcholu. Neznamená to 

však, že výcviky probíhají neustále. Bylo by bláhové myslet si, že když osobní strážce 

pracuje na případu, tak ve chvílích volna se věnuje takovým kurzům a tréninkům. Každou 

volnou chvíli musí využít k potřebné regeneraci a k odpočinku aby byl zase 100 % připravený 

na další den. Výcviky a speciální kurzy absolvuje v době, kdy nepracuje na žádné zakázce. Je 

samozřejmě možné, pokud to situace dovoluje, když klient pravidelně chodí například do 

fitness centra, nebo vykonává jinou sportovní aktivitu, aby se k němu osobní strážce připojil. 

V takovém případě je vždy nezbytně nutné analyzovat celou situaci a okolnosti aby takovým 

jednáním nedošlo ke snížení bezpečnosti klienta. 

5 VÝSTROJ A VÝZBROJ  

Aby osobní strážce byl schopen svému klientu zajistit maximální bezpečnost, nestačí 

jen dobrá psychická a fyzická příprava. Je nutné, aby disponoval a dokonale ovládal kvalitní 

výstroj a výzbroj. V této kapitole se zaměříme na možné vybavení osobního strážce. 

5.1 Výstroj 

Vedle výzbroje je pro osobního strážce velice důležitá také vlastní výstroj. Při výběru 

oblečení, by osobní strážce měl mít na mysli, že by se neměl příliš lišit od klienta 

a společnosti, ve které se bude pohybovat. Je proto nutné se vždy částečně přizpůsobit stylu 

klienta a prostředí kde bude osobní strážce vykonávat ochranu klienta. Například pokud klient 

chodí v obleku, tak si osobní strážce nesmí dovolit být oblečen ve sportovním oblečení. 

Osobní strážce mnohdy musí v jedné výstroji vydržet i dvacet čtyři hodin bez 

možnosti se převléct. Z tohoto důvodu je třeba vlastnit velice kvalitní a pohodlné oblečení, 

které nebude osobního strážce omezovat ve výkonu profese [16]. 

Osobní strážce musí u sebe neustále nosit poměrně velké množství výstroje a tu je 

nutno někam uschovat. Proto je oblečení pro osobní strážce speciálně upravováno. Oblečení 

obsahuje množství kapes a kapsiček pro uschování všech předmětů, které osobní strážce 

potřebuje pro výkon profese. Přesto že osobní strážce u sebe nosí celou řadu vybavení, tak 

oblečení musí zachovat přirozený tvar těla a nesmí omezovat v pohybu. Použití materiálů 

odolných vůči prořezání, roztrhání nebo probodnutí je žádoucí. 
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5.1.1 Neprůstřelná vesta 

Oficiální název pro neprůstřelné vesty zní, osobní balistické ochranné prostředky. 

Jejich cílem je snížit dopady na lidské tělo po zásahu kulkou. Jedná se v podstatě o její 

deformaci a rozprostření kinetické energie na co největší plochu. Vyrábí se s aramidových 

vláken což je chemické vlákno pětkrát odolnější než ocel. Obchodní název zní kevlar. 

Vlastnosti neprůstřelné vesty se nesmí měnit v rozsahu teplot aspoň -50 až + 50 
o
C. Vesta 

může být opatřena upínacími pásky, kapsami, zipy a dalšími možnostmi pro uchycení 

výzbroje. Na přání lze svrchní část vesty ušít z nehořlavých tkanin a zvolit libovolné 

vybarvení. Některé vesty disponují možností vložení keramických nebo slitinových plátů pro 

zesílení balistické odolnosti. 

Neprůstřelné vesty jsou neprůstřelné jen do určitého stupně energie. Nejlehčí vesty, 

které se využívají pro skryté nošení, a tedy jsou využívány i osobními strážci, chrání nositele 

před střelou o síle odpovídající náboji 9 mm Luger, a to pouze v oblasti hrudníku a zad po 

úroveň pasu. Jejich odolnost lze zvýšit přidáním destiček ale za cenu zvýšení hmotnosti, 

snížení pohyblivosti a jejího zvýraznění [21].  

5.1.2 Obuv 

Kvalitní a pohodlná obuv je nepostradatelná. Osobní strážce je většinu času na nohou 

a tak se musí cítit pohodlně. Boty by měli poskytovat oporu a zároveň by měli být lehké 

s podrážkou bránící podklouznutí. Osobní strážce nesmí opomenout fatk, že obuv musí 

korespondovat se zbývajícím oblečením. 

5.2   Výzbroj 

Do výzbroje spadá všechno, čím je člověk vybaven. Jedná se o souhrn předmětů, jisté 

praktické potřeby, které se vztahují k výkonu profese, v tomto případě osobního strážce. 

Výzbroj jako takovou můžeme rozdělit na základní vybavení a speciální. Do základní výbavy 

je vhodné zařadit zbraně, obrané technické prostředky, spojovací techniku a vybavení pro 

stav nouze. Říct, že je potřeba mít vždy to nejmodernější vybavení by bylo neprozíravé, 

jelikož v prvé řadě veškerou výstroj, kterou konkrétní osobní strážce disponuje, je potřeba 

znát, umět s ní manipulovat a hlavně musí osobnímu strážci plně vyhovovat. S tohoto důvodu 

nelze jednoznačně uvést konkrétní části výzbroje, ale vše co bude dále vyobrazeno a popsáno, 

jsou jenom možnosti výzbroje, kterými se osobní strážce může vybavit, ale nejedná se           

o jakýsi konkrétní seznam výzbroje.  
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5.2.1 Technické obrané prostředky 

Kromě zbraní využívají osobní strážci také mnohé technické obrané prostředky. Ty 

jim umožňují důsledně a s větší intenzitou, avšak bez větších následků, odrazit případný útok 

ohrožující život a zdraví klienta. Tyto technické obrané prostředky nelze použít jako náhradu 

za hlavní či záložní zbraň, ale i přes to je nezbytné, aby s nimi osobní strážce uměl výborně 

zacházet, věděl kdy je použít, a to pro dosažení maximální efektivnosti [6].  

Obranné spreje  

mezi nejčastěji využívané technické obranné prostředky sloužící k paralyzaci útočníka jsou 

tak zvané obranné spreje. Jedná se o chemické prostředky, které známe nejčastěji pod 

hovorovým názvem ,,slzák“. Náplň těchto sprejů tvoří chemická dráždivá látka. Sprej je 

účinný pouze po zásahu do obličeje útočníka a efekt se projeví se zpožděním jedné až dvou 

sekund a s tím je potřeba počítat. Podle typu dráždivé látky, kterou je sprej naplněn, 

rozdělujeme tyto spreje na:  

- CS 

Jde o tak zvaný slzný plyn. Okamžitý účinek odezní přibližně za 3 minuty a dlouhodobý 

do 3 týdnů. Účinnou látkou je 1%  Orthochlorobenzalmalonnitril. Tento typ obranného 

spreje je využíván především policií. 

- CN 

Účinnou látkou je Chloroacetopfenon, který zasahuje a dráždí dýchací cesty. Účinky po 

zásahu mohou trvat 1 až 3 týdny. Je využívám především jako obrana před útočícími 

zvířaty. 

- OC 

Znám též jako pepřový sprej. Účinnou látkou je 5% Oleoresin Capsicum. Tento sprej je 

nejvyužívanější, a to s jednoduchého důvodu. Nezanechává téměř žádné dlouhodobé 

následky a paralyzace trvá 20 až 35 minut. 

 

Elektrické paralyzéry 

Jedná se o elektronický přístroj generující vysoké napětí. Je charakteristický 

třaskavým zvukem a světelným efektem, který vytváří elektrický oblouk mezi dvěma 

elektrodami. Tyto elektrody vyčnívají ze samotného paralyzéru a slouží k přiložení na tělo 

útočníka. Velké elektrické napětí spolu s elektrickým odporem lidského těla generuje 

elektrický proud, který chvilkově naruší přirozený tok elektrické energie ve svalech a tím je 
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znehybní. To poskytne osobnímu strážci čas pro evakuaci chráněné osoby. Použití 

elektrického paralyzéru sebou nese, ale také rizika. Organismus každého člověka, reaguje na 

zásah elektrickým proudem jinak. To neznamená, že by se mohl elektrický paralyzér stát 

neúčinným, ale mohl by přivodit například infarkt myokardu. Je proto potřeba zvážit na koho 

a kdy jej použít a je rozumné se jeho použití vyhnout v případě starších osob, a nebo osob       

u kterých je viditelná špatná tělesná kondice. Nejefektivnější místa pro zásah jsou prsní svaly, 

podpaží, třísla, krk, ruce a obecně měkké tkáně [14].  

Dnešní moderní elektrické paralyzéry nabízí také možnost kombinace s pepřovým 

sprejem a to například paralyzér české výroby Scorpy MAX, viz obr 1. 

 

Obr. 1 Scorpy MAX 

Spojovací technika 

Jak již bylo řečeno, dobrá komunikace je jedním ze základních parametrů kvalitní 

osobní ochrany. Proto je vždy důležité zajistit spolehlivé spojení s ostatními členy 

ochranného týmu a s chráněnou osobou. Ochranný tým netvoří jen osobní strážci podílející se 

přímo na ochraně klienta, ale také specialisté, kteří tvoří ta zvaný podpůrný tým. 

Spojení se realizuje jak mobilními telefony, tak i upravenými vysílačkami. Jelikož je 

odposlech velice nežádoucí, bývá zvykem tuto techniku vybavit kódovacím a dekódovacím 

systémem.   
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Důležité je, aby přístroje zajišťovali kvalitní a stabilní spojení. Je rozumné být 

připraven na selhání a mít v po ruce také záložní prostředek k zajištění komunikace. Použití 

externího mikrofonu a sluchátky bývá samozřejmostí [16]. 

Vybavení pro stav nouze   

Osobní strážce musí být připraven na každou situaci. To zahrnuje také situaci, kdy 

ochrana selhala a klient je například zraněn nebo se nachází v bezvýchodné situaci. 

I v takovém případě musí nýt připraven přijmout vhodná opatření. Aby toho byl schopen, měl 

by být vybaven prostředky pro stav nouze. Jakými prostředky a jestli vůbec nějakými se 

vybaví, závisí na charakteru akce a na osobních zkušenostech. Vědomosti, které by osobní 

strážce měl mít, mohou některé části vybavení nahradit. Například na místo škrtidla lze použít 

opasek, obvaz nahradit kusem oblečení a podobně. Mezi vybavení pro stav nouze se řadí 

tísňové tlačítko, signalizační prostředky, lékárnička a prostředky pro přežití [6]. 

5.2.2 Střelné zbraně 

Zbraně jako takové představují až krajní řešení kritických situací. Při výběru střelné 

zbraně je nutné vybrat si takovou, která osobnímu strážci vyhovuje a zároveň se hodí pro 

výkon jeho profese. Zbraň jako taková musí být spolehlivá, přesná, musí osobnímu strážci 

vyhovovat svým tvarem a musí být snadno ovladatelná. Je potřeba dobře vybírat a zaměřovat 

se na zbraně vyrobené renomovanými firmami. Co se týče konstrukce, je vhodné použít 

samonabíjecí pistoli. Jestli s celokovovým rámem, rámem s polymeru popřípadě z lehkých 

slitin, to už bude záležet na každém osobním strážci. Měla by však disponovat možností 

použít rozšířený zásobník [6]. 

CZ 75 D COMPACT 

Jedná se o jednu z oblíbených hlavních zbraní, viz obr. 2. Zbraň je oblíbená nejen  

v České republice, ale také v zahraničí. Vyrábí jí Česká Zbrojovka a.s., Uherský Brod. Zbraň 

je konstruována tak, aby vyhovovala v situacích dnešní moderní ochrany života. Je využívána 

například také Policií České republiky. O kvalitách této zbraně svědčí také fakt, že byla 

prestižním americkým periodikem guns&ammo navržena na zbraň roku 2003 ve Spojených 

státech Amerických. Zbraň s vahou 800 gramů, se hodí pro dlouhodobé nošení. Oplývá také 

možností dokoupit k ní celou řadu příslušenství, kde je například rozšířený zásobník na 14 

ran. Využívá munici 9 mm Luger, což je nejpoužívanější munice v osobních zbraních na 

světě [18]. 
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Obr. 2 CZ 75 D COMPACT 

CZ 2075 D RAMI 

Jedná se o zbraň vycházející s konstrukce CZ 75 D COMPACT. Její malé rozměry 

spolu s vysokou spolehlivostí a přesností z ní činní oblíbenou záložní zbraň. Zbraň také 

využívá munice 9 mm Luger a váží pouhých 695 gramů [18].  

 

5.2.3 Chladné zbraně 

Spolu se střelnými zbraněmi patří k základní výbavě osobního strážce také chladné 

zbraně. Tyto technické obrané prostředky slouží ne jenom k eliminaci útočníka. Jsou také 

využívány, a to hojně, v řadě jiných případů. Nůž či dýka je víceúčelový nástroj. Osobní 

strážce se může dostat, a dostává, do situací kdy je potřeba něco přeříznout, například 

bezpečnostní pásy, uříznout, něco otevřít a spousty jiných situací, kdy je nůž naprosto 

nezbytný. Krom toho ho lze využít jako hlavní či záložní zbraň v situacích neumožňujících 

použití střelné zbraně. Je tedy nutné, aby osobní strážce uměl nůž velice dobře ovládat 

a vycvičen také v boji s nožem [16]. 

Spyderco Military 

Jedná se o zavírací nůž s hladkou čepelí, viz obr. 3. Je velice kompaktní, protože jeho 

délka v zavřeném stavu je pouze 139 mm a přesto nabízí čepel o délce 102 mm. Váží 

pouhých 120 gramů a je vyroben s velice kvalitní oceli [23]. 
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Obr. 3 Spyderco Military 

Spyderco Police – C07 

 Jedná se opět o zavírací nůž, tentokrát ale se zubatým ostřím. Je velice kompaktní, 

jeho délka činí v zavřeném stavu 135 mm a čepel má délku 104 mm. Váží 159 gramů a čepel 

je vyrobena s velice kvalitní oceli [23]. 

SwissTool Spirit plus 

Mezi chladné zbraně řadíme také takzvané multifunkční nože. Ty nabízí širokou 

paletu doplňků přímo na noži. Špičkou v tomto odvětví je Švýcarská firma Victorinox, která 

se specializuje na výrobu armádních multifunkčních nožů. Jedním takovým nožem je model 

SwissTool Spirit Plus, viz obr. 4. Ten nabízí 38 různých využití. Jedná se například 

o přípravek pro přeříznutí strun, šroubováky, dláto a také kleště, které musí obsahovat každý 

kvalitní multifunkční nůž [22]. 

 

Obr. 4 SwissTool Spirit Plus 
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6 VYBRANÉ TAKTIKY OSOBNÍ OCHRANY 

Tato kapitola se bude zabývat některými taktikami využívaných při osobní ochraně. 

Pro potřeby této práce bude rozebrána taktika pěší eskorty, ochrana v automobilu. Správná 

velikost týmu je mnohdy rozhodující, a proto se kapitola bude věnovat také této problematice. 

6.1 Velikost ochranného týmu 

Velikosti ochranných týmů se liší v závislosti na charakteru zakázky. Špičky v oboru 

osobní ochrany tvrdí, že pro pěší eskortu je nutno mít alespoň pět osobních strážců. Takový 

počet však kolikrát není k dispozici a ochranné týmy tvoří menší počet osobních strážců. 

Počtu osobních strážců v ochranném týmu se přizpůsobují eskortní formace. Čím menším 

počtem osobních strážců tým disponuje, tím větší nároky jsou na ně kladeny. Musejí být 

ostražití a schopni flexibilně reagovat na vzniklé situace. Tří členný ochranný tým je 

o mnohých velice oblíbený, protože je flexibilní a přes to neustále poskytuje dostatečnou 

ochranu [16]. 

6.2 Taktiky pěší eskorty 

Pěší eskorta patří k nejdůležitější a nejzákladnější dovedností osobního strážce. Je 

totiž naprosto nutné zajistit bezpečnost klienta při pěším přesunu z místa na místo. Správná 

volba formace pro pěší eskortu je nezbytná. Klient nesmí o své osobní strážce zachovávat 

a musí mít pocit volného pohybu. Přesto musí být formace flexibilní, aby byla schopna 

reagovat ne změny terénu, provozu na pozemních komunikacích, hustotě davu a mnoha 

dalším překážkám, které se v reálném světě vyskytují. Zároveň nesmí osobní strážci vyčnívat 

z davu, ale snaží se s ním splynout a být takřka neviditelní aby se klient necítil nepříjemně 

[16]. 

Informovanost klienta je klíčová pro úspěšné splnění úkolů osobní ochrany. Je totiž 

potřeba, aby klient nebyl překvapen změnou situace nebo směru chůze, ale aby v takovém 

případě dobře spolupracoval s ochranným týmem. Klient musí znát postupy, které následují 

po vzniku situace ohrožující jeho bezpečnost. Ve většině případů se bude jednat o evakuaci 

a odvoz klienta pryč.  Není však povinností klienta přizpůsobovat osobním strážcům, ale 

osobní strážci se musí přizpůsobit klientovi, je to jejich práce [16]. 

6.2.1 Formace BOX 

Ve formaci box zujímají osobní strážci pozici v rozích pomyslného čtverce, kdy klient 

se nachází uprostřed mezi nimi, jak je znázorněno na obr. 5. Velitel týmu většinou zaujímá 
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místo po boku klienta. Ze které strany vedle klienta bude, si vybírá podle charakteru oblasti, 

kterou prochází. Vždy se staví mezi klienta a potencionální nebezpečí. Například pokud 

eskorta prochází kolem skupiny lidí, tak velitel zaujme pozici mezi klientem a skupinou. 

Formace na první pohled působí poměrně volně, ale v případě možného vzniku ohrožení 

klienta, výstup s postranní uličky, přiblížení se ke skupině lidí, je nutno formaci kolem klienta 

okamžitě sevřít [16].  

 

Obr. 5 Formace BOX 

6.2.2 Formace V  

Při této formaci se klient nachází uprostřed útvaru, kdy špice míří dozadu, jak je 

znázorněno na obr. 6. Mnozí jí dávají přednost před formací box, protože poskytuje větší 

volnost klientovi a ten nemívá tak klaustrofobní pocity. Velitel týmu spolu s jedním osobním 

strážcem tvoří jedno rameno formace a další dva osobní strážci druhé. Poslední osobní strážce 

uzavírá formaci a kryje klientovi záda. Tato formace je nejčastěji využívána při pohybu 

otevřeným prostorem [16]. 
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Obr. 6 Formace V 

6.2.3 Formace Dláto 

Formace využívána pro prorážení davu. Opět jí tvoří pět osobních strážců. Dva stojí 

po jeho bocích a dva před ním blízko u sebe a tvoří jakýsi hrot. Tento hrot tvoří dva 

nejmohutnější členové ochranného týmu a snaží se prorazit cestu davem. Velitel hlídá 

klientovi záda, jak je vidět na obr. 7 [16]. 

 

Obr. 7 Formace Dláto 

6.3 Ochrana v automobilu 

Při cestě automobilem je klient velice zranitelný. Je proto třeba klást na bezpečnost 

během jízdy, nástupu do vozidla a výstupu z něj velký důraz. Počet selhání osobní ochrany, 

důsledkem únosu nebo dokonce smrti klienta je bohužel velký [16]. 

Správné posouzení situace je klíčové. Osobní strážce musí být schopen rozpoznat 

náhodné ohrožení od úmyslného a přijmout v takových situacích potřebná opatření. Pokud 

klient hodně cestuje autem tak se tato činnost může stát rutinní a toho by případný útočník 

mohl využít. Proto osobní strážce musí být vždy plně soustředěn i na činnosti které vykonává 

po několikáté a neslevit s bezpečnostních postupů a opatřeních [11]. 

I samotný automobil je speciálně upraven, aby poskytoval klientovi ochranu. Jedná se 

především o balistickou ochranu a v takovém případě mluvíme o tak zvaných 

opancéřovaných vozech. Nejpoužívanější způsob útoků na klienta ve vozidle je totiž veden 

střelnými zbraněmi popřípadě za pomocí nástražného výbušného systému. Podobně jako 

u neprůstřelných vest tak i u opancéřovaných vozidel rozlišujeme stupně odolnosti. Balistická 
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ochrana musí pokrýt celé vozidlo a je rozdělena do tříd B1 až B7. Rozděluje se podle 

odolnosti proti použité zbrani. Podrobnější informace viz. tabulka 1 [8]. 

Tab. 1 Třídy balistické ochrany vozidla 

stupeň odolnosti typ zbraně ráže 

B1 Karabina 22 LR 

B2 + B3 Pistole 9 mm Luger 

  Revolver SW .357 Magnum 

B4 Revolver 6" SW .44 Magnum 

  Brokovnice CAL 12/70 BRENNEK 

B4 + Renforced Revolver 8" SW .44 Magnum 

  AK 47 7.62 x 39 

B5 + B6 Karabina FAL 7,62 x 51 NATO 

  FAMAS 5.56 x 51 SS109 

  AK 74 5,45 x 39 

B6+ FAMAS 5,56 x 45 

B7 Karabina FAL 7,62 x 51 

 

6.3.1 Nastupování 

Vozidlo zaparkuje vždy na parkovacím místě, které je umístěno tak, aby se k němu 

klient vždy dostal co možná nejbezpečněji. Část ochranného týmu provede obhlídku okolí, 

aby vyloučili možnost ohrožení klienta. Poté dva členové týmu zaujmou místo před předním 

a zadním oknem automobilu na stranně řidiče. Tímto krokem stíží případnému střelci 

možnost zasáhnout klienta popřípadě řidiče. Řidič totiž musí být vždy v pohotovosti 

a připraven kdykoli odvézt klienta do bezpečí. Pokud ochranný tým tvoří pět osobních 

strážců, tak dva z nich zaujmou pozici před a za zadními dveřmi, do kterých bude klient 

nastupovat, jak je znárodněno na obr. 8. Velitel týmu potom přivádí klienta a otevírá mu 

dveře. Potom velitel usedá do stejného vozidla jako klient a zavelí k odjezdu. Doprovodný 

vůz se zatím neustále drží za vozem, kterým pojede klient a nasednou do něj osobní strážci 

[16]. 
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Obr. 8 Formace při náspupu 

6.3.2 Vystupování 

Vystupování je v podstatě otočený postup jako při nastupování. První na místo drazí 

doprovodné vozidlo, ze kterého vystoupí čtyři osobní strážci (v případě pěti členného 

ochranného týmu) a zaujmou formaci box. Mezi ně zajede automobil s klientem a osobní 

strážci se kolem něho semknou, jak je vidět s obr. 9. Jako první vystupuje velitel týmu a poté 

co se ujistí o zajištění bezpečnosti pro klienta, otevírá jeho dveře a vyvádí ho z vozu ven. 

Osobní strážci, kteří stáli na druhé straně vodidla se přesunou ke klientovi, zaujmou formaci 

box kolem klienta a dále postupují pěší eskortou, jak znázorňuje obr. 10. Běžné je, že dveře 

od vozidla zůstávají otevřené, dokud klient nevstoupí do budovy, a to pro případ nutné rychlé 

evakuace [16]. 

 

Obr. 9 počáteční formace při výstupu 
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Obr. 10 přeskupení do formace BOX  

6.3.3 Průjezd trasy  

Ať už jede klient domů s kanceláře, jede n jednání nebo například do hotelu, tak 

členové ochranného týmu vždy trasu prověří a provedou její obhlídku. Během obhlídky se 

osobní strážce zaměřuje na: 

- šířku ulic, po kterých trasa vede, 

- počet semaforů, 

- nebezpečná místa (dálniční nájezdy, tunely, práce na silnici a jiné), 

- osvětlení ulic, 

- zaparkovaná vozidla, 

- hluché úseky bez možnosti komunikačního spojení, 

- ostré zatáčky, 

- oblasti s velkou zločinností, 

- úseky lemované lesem nebo křovinami, 

- železniční přejezdy, 

- jednosměrné úseky, 

- a jakékoli další informace, které mohou být užitečné při plánování trasy. 

Když jsou informace sesbírány, probíhá jejich zpracování. Osobní strážce nakreslí 

přibližný plán trasy, který je naznačen na obr. 11, kde zaznačí možnost odklonu od trasy, 

důležité body jako jsou policejní stanice, nemocnice, orientační body a kritická místa kde by 

mohlo dojit k přepadení.  
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Během transportu jsou všichni členové ochranného týmu neustále v pohotovosti 

a jejich pozornost je plně soustředěna na dění kolem nich. V případě vzniku jakéhokoli 

ohrožení bezpečnosti klienta je nutno okamžitě reagovat a postupovat podle předem 

připravených variant, které vyplynuly s obhlídky trasy. Prioritní je vždy bezpečnost klienta 

[16]. 

 

Obr. 11 plán trasy 

7 NÁVRH OSOBNÍ OCHRANY  

Tato kapitola rozebírá celý postup vypracování návrhu osobní ochrany. V první části 

bude přiblížena modelová situace, na které bude demonstrován proces zajištění osobní 

ochrany. V další části bude rozebrán postup při kontaktování osobního strážce, vypracování 

návrhu trasy a způsobu přesunu spolu s analýzou možných rizik. V poslední části bude 

konkretizována taktika, která bude použita v tomto případě. 



25 

 

7.1 Základní informace 

Základem kvalitně odvedené práce v oblasti osobní ochrany jsou přesné a věcné 

informace.  

7.1.1 Klient 

Informace jsou přehledně uspořádány v dokumentu, který je znázorněn tabulkou 2. 

 Tab. 2 Základní informace o klientovi  

  Klient 

Jméno Jakub 

Příjmení Stulík 

Titul bc. 

Datum narození 16.3.1978 

Rodné číslo  780316/3465 

Státní příslušnost ČR 

Národnost Česká 

Adresa  Hlohová 14a, Ostrava – Lhotka, 725 28 

Telefonní číslo 608867676 

E-mail Jakub.Stulik@gmail.com  

Dosažené vzdělání 
bakalářské studium na ekonomické fakultě 

VŠB-TUO 

Řidičský průkaz ano, skupina A, B 

Zaměstnání Developer 

Zájmy 
Četba, sport (fitness, hokej, lyžování, bojové 

sporty, golf), kultura, motocykly 

Rodinný stav Svobodný 

Děti Žádné 

Zdravotní stav Dobrý 

Jména rodičů Pavel Stulík, Ivana Stulíková 

Typ automobilu Audi A7 

 

7.1.2 Firma 

Společnost, pro kterou klient pracuje, blíže popisuje tabulka 3. 

Tab. 3 Popis firmy 

Název firmy DEVELOPERS group, a.s. 

Adresa firmy 28. Října, komplex Karolina 

Předmět činnosti 

Firma se zabývá výstavbou 

velkých stavebních projektů ať 

už se jedná o obytné či 

průmyslové objekty.  

Majitel firmy Ing. Petr Novák 

mailto:Jakub.Stulik@gmail.com
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7.1.3 Pozadí 

Firma DEVELOPERS group, a.s. se angažuje ve výstavbě nového komerčního centra. 

Klient je hlavní developer, který domlouvá všechny podmínky kontraktu. Přibližná provize 

pro klienta za úspěšné uzavření kontraktu je přibližně 5 000 000 korun českých a výdělek pro 

společnost DEVELOPERS group, a.s. je 50 000 000 korun českých.  

7.1.4 Situace 

Jednání se blíží ke konci a klient už domluvil závěrečnou schůzku, kde se podepíše 

smlouva o uzavření kontraktu. Komerční centrum ovšem má stát v blízkosti rodinných domů 

a bude jim stát ve výhledu na přírodu. Proto se obyvatelé bouří. Klient obdržel výhružné 

dopisy a sms správy. Jednou měl proříznuty pneumatiky u svého osobního automobilu, když 

stál před kanceláří. Když ale našel přímo na dveřích svého domu další výhružný dopis 

a v noci ho probudil zvuk tříštícího se skla z rozbitého okna kamenem, tak se začal obávat 

svou bezpečnost. Proto se po domluvě s majitelem firmy rozhodl využít služeb osobního 

strážce, který ho bude doprovázet na výše zmíněné jednání. Na toto jednání se totiž 

odkazoval výhružný dopis na dveřích jeho domu. 

7.2 Realizace situace 

První kontakt s osobním strážcem, popis situace, při které bude klient chtít osobní 

ochranu, popis a analýza trasy.  

7.2.1 První kontakt 

Firma již v minulosti více krát využila služeb bezpečností agentury Personal security 

s.r.o., a proto se s nimi kontaktovala i v tomto případě. Došlo k osobnímu setkání obou 

zainteresovaných stran za účelem předání informací a prvotní prohlídky okolí klientova 

bydliště. 

7.2.2 Trasa 

Pro klienta přijede vozidlo bezpečnostní agentury, Škoda Superb přizpůsobený 

potřebám osobní ochrany. Klient bude vyjíždět ze svého bydliště v Ostravě Lhotce. Cílem 

jeho cesty je advokátní kancelář v centru Ostravy. 
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Dům klienta 

Klient bydlí ve vesnici Lhotka. Lhotka se nachází přibližně 7,2 km od centra města 

Ostrava. Jeho rodinný dům stojí na ulici Hlohová jak je vidět na obrázku 12. Je situován 

v nové výstavbě a na okraji vesnice. Dům je vzdálen od hlavní cesty 338 metrů a má vlastní 

příjezdovou cestu dlouhou 63 metrů. 

 

Obr. 12 bydliště klienta 

Advokátní kancelář 

Advokátní kancelář kde se výše zmíněné jednání se nachází na Smetanově náměstí 

v centru Ostravy. Na obrázku 13 je vidět přesné umístění kanceláře. Vchod je přístupný 

s jednosměrné cesty. Je možné přijet až před vchod do budovy. Klient bude pěšky absolvovat 

vzdálenost do 50-ti metrů. 
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Obr. 13 advokátní kancelář 

Popis trasy 

Běžná trasa mezi těmito dvěma místy měří 7,6 km. Trasa vede centrem města, a proto 

se na ní nachází 5 semaforů, nespočet zastávek, na kterých je třeba zůstat stát, aby chodci 

mohli nastoupit na městskou hromadnou dopravu, přejezdy bočními uličkami s malým 

provozem a spousta bočních připojujících se uliček jak můžeme vidět na obrázku 14. Toto 

všechno jsou potencionálně rizikové místa, kterým je potřeba se vyhnout a minimalizovat 

pravděpodobnost ohrožení bezpečnosti klienta.  
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Obr. 14 trasa 

7.3 Bezpečnostní plán trasy 

Na trase se nachází určitá místa, kde je zvýšené bezpečnostní riziko. Tyto místa je 

třeba označit, a pokud je to možné vyhnout se jim. Ne vždy nejkratší cesta je ta 

nejbezpečnější. Osobní strážce musí myslet na možnou nutnost odbočení s trasy, a proto musí 

být s oblastí dobře seznámen. Musí vědět, kde jsou záchytné body jako služebny policie české 

republiky, městské policie, nemocnice a další strategická místa. Není dobré, aby trasa vedla 

opuštěnými ulicemi a cestami. Jízda by měla být plynulá a počet možných zastavení co 

nejmenší. Jízda v malých uličkách nebo po cestě s mnoha připojujícími se ulicemi, také 

zvyšuje případné riziko ohrožení bezpečí klienta. Proto je potřeba trasu vést po větších tazích, 

kde je dobrá viditelnost okolí, plynulý provoz a osobní strážce může lépe předvídat. Je velice 

vhodné, aby si osobní strážce plánovanou trasu minimálně jednou projel a získal přehled        

v okolí podél trasy. Poté totiž bude schopen pružně reagovat při případných komplikacích.  
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7.3.1 Analýza a identifikace rizik 

V první řadě byla vypracována analýza možných ohrožení klienta na úsecích               

a místech trasy, kterým se nebude možné vyhnout, a mohou ohrozit bezpečnost klienta. Pro 

tuto analýzu byla použita metoda tak zvané Rybí kosti, neboli Ishikawův diagram. Tento 

diagram je sestaven tak, že základ neboli páteř tvoří následek, kterému se chceme vyhnout. 

V tomto případě, bylo jako následek vybráno znemožnění schůzky. K tak zvané páteři  

diagramu se připojují možná ohrožení a místa jejich možného uskutečnění. Tyto ohrožení      

a jejich lokalizace navrhují osobní strážci na společné poradě. Celý diagram je vidět na 

obrázku 15. 

 

Obr. 15 stálá ohrožení 

Po sestavení diagramu probíhá jeho ohodnocení. Mezi příčiny bylo rozděleno 10 bodů 

podle závažnosti a pravděpodobnosti vzniku. Tyto body také přidělují osobní strážci přítomni 

na poradě. Přidělují je podle svých zkušeností z praxe. Po rozdělení bodů, se všechny 

ohodnocené příčiny seřadí podle závažnosti, kdy čím větší počet bodů, tím větší závažnost. 

Po zanesení do tabulky se navrhnou protiopatření. Jak taková tabulka vypadá, ilustruje 

tabulka 4. Tento diagram a tabulka řeší stálá ohrožení na trase, neboli ohrožení, která jsou 

společná pro všechny navržení trasy doprovodu. 
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Tab. 4 Stálá ohrožení na trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1 
Osobní útok 

na klienta 
při vystupování 4 

zastavení co nejblíže vchodu do budovy, 

rychlý presun s klientem dovnitr a 

pozorování podezdrelého chování v okolí 

2 Zátaras příjezdová cesta k domu 2 

brzký príjezd osobních strážcu a dohled nad 

prujezdností príjezdové cesty, poprípade 

zavolání policie ceské repubkliky. 

3 
Poškození 

vozidla 
před domem klienta 2 jeden osobní strážce neustále streží vozidlo 

4 
Nastražení 

hřebů 
před domem klienta 1 

dohled nad príjezdovou cestou a prohlídka 

cesty pred akcí 

5 
zinscenovaná 

nehoda 
ul. Petřkovická 1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

   

Taková to analýza se provede pro všechny trasy vedoucí na místo jednání. Zbylé tři 

diagramy a jejich vyhodnocení jsou potom obsaženy v příloze 1. 

7.4 Trasa na místo jednání 

 Trasa se co nejvíce vyhýbá centru města. Vede po dálničních přivaděčích. Tím je 

zajištěna plynulost jízdy. Trasa je dlouhá 10 km a zabere přibližně 15 minut. Na obrázku 15 

je trasa zanesena na mapě. 
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Obr. 16 trasa na místo jednání 

7.4.1 Itinerář 

Plánovaný odjezd:  9:30 

Čas začátku jednání:  10:00 

Předpokládaný čas cesty: 15 minut 

Hlohová 373/14A, 725 28 Ostrava, Česká republika 

1. Jízda na jihovýchod po Hlohová, směr Petřkovická - 260 m 

2. Odbočit doleva na Petřkovická - 900 m 

3. Pokračovat po silnici 01137 - 1,1 km 

4. Odbočit doprava na Hlučínská/silnice 56 - 1,2 km 

5. Odbočit doprava na Slovenská/silnice 56 - 700 m 

6. Z kruhového objezdu vyjed 1. výjezdem na nájezd D1/56 na Brno/Bohumín/Frýdek-Místek 

- 140 m 

7. Z kruhového objezdu vyjed 3. výjezdem na silnici 56 - 2,1 km 

8. Z kruhového objezdu vyjed 2. výjezdem a zůstaňte na silnici 56 - 2,5 km 

9. Z kruhového objezdu vyjed 2. výjezdem - 79 m 

10. Odbočit doprava na Vítkovická - 190 m 

11. Pokračovat po 28. října - 150 m 

12. Pokračovat rovně po 28. října - 650 m 

Odbočit doprava na Smetanovo náměstí 
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7.4.2 Ohrožení na hlavní trase 

Na mapě jsou očíslovanými křížky znázorněna riziková místa na trase a v tabulce 5 je 

uveden jejich přehledný výčet spolu s navrhovaným proti opatřením. 

Tab. 5 Ohrožení na hlavní trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1a 
zinscenovaná 

nehoda 
Silnice 56, druhý úsek 4 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

2a 
zinscenovaná 

nehoda 
Dálniční kruhový objezd 3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

3a 
zinscenovaná 

nehoda 

výjezd s ul. Místecká na ul. 

Vítkovická 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

4a 
Poškození 

vozidla 

semafor na znamení u 

Obchodního centra Forum 

nová Karolína 

1 
zvýšená kontrola podezdrelého chování v 

okolí, zastavit na prehledném míste 

 

7.4.3 Strategické místa na trase 

Na mapě jsou zaznačeny černým číselným označením v červeném kroužku. Tabulka 6 

uvádí, o jaké strategické místa se jedná. 

Tab. 6 Strategická místa trasy na jednání 

Strategické místo Adresa Kontakt 

1 PČR, Dálniční oddělení Ostrava 
Slovenská 1149/5, Ostrava-Přívoz,  

702 00  
+420 974 722 769 

2 Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 20, Ostrava, 728 80  +420 596 191 111 

 

7.4.4 Objízdné trasy 

 Silniční provoz je nevyzpytatelný, a proto je potřeba mít naplánované objízdné trasy. 

Může se také dojít v útoku na vozidlo s klientem a tak mít naplánovanou přesnou únikovou 

objízdnou trasu je velice vhodné. 

Objízná trasa č.1 

Ostravská část dálnice D1 je známá svým nekvalitním zpracováním a neustálou 

údržbou, což se týká i jejich přivaděčů, tak první objízdná trasa vede mimo dálnici a vyhýbá se 

nejrušnější části města jinak. Jak je vidět na obrázku 16. Trasa je dlouhá 8,8 km. 
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Obr. 17 objízdná trasa číslo 1 

 

Plánovaný odjezd: 9:30 

Čas začátku jednání: 10:00 

Předpokládaný čas cesty: 14 minut 

Hlohová 373/14a 725 28 Ostrava, Česká republika 

1. Jízdae na jihovýchod po Hlohová směrem na Petřkovická - 260 m 

2. Odbočit doleva na Petřkovická - 900 m 

3. Pokračovat po silnici 01137 - 1,1 km 

4. Odbočit doprava na Hlučínská/silnici 56 Pokračujte po Hlučínská - 2,1 km 

5. Pokračovat po Sokolská tř. Průjezd kruhovým objezdem - 2,0 km 

6. Odbočit doleva na Českobratrská/silnici 479 - 230 m 

7. Zařadit se v pravo na Bohumínská/silnici 477 směrem na Frýdek-Místek/Letištĕ - 1,3 km 

8. Mírně doprava na nájezd Centrum - 200 m 

9. Zařadit se na silnici 4793 - 300 m 

10. Odbočit doprava na Žofinská - 220 m 

11. Na 2. odbočce odbočit doprava na Smetanovo nám. - 42 m 

Odbočit doprava a na Smetanovo nám. 

 

V tabulce 7 jsou uvedena ohrožení na 1. objízdné trase spolu s navrhovanými 

protiopatřeními. 
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Tab. 7 Ohrožení na 1. objízdné trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1b 
zinscenovaná 

nehoda 

Sjezd s ul. Frýdecná na ul. 

Na Karolíně 
3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

2b 
Poškození 

vozidla 

semafor na znamení na ul. 

Hlučínská 
3 

zvýšená kontrola podezdrelého chování v 

okolí, zastavit na prehledném míste 

3b 
zinscenovaná 

nehoda 

sjezd s ul. Českobratrská na 

ul. Bohumínská 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

4b 
zinscenovaná 

nehoda 

křižovatka ul. Hlučísnké a 

ul. Palackého 
1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

5b 
zinscenovaná 

nehoda 

v průjezdu pod železničním 

mostem na ul. Hlučísnká 
1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

 

V tabulce 8 se nachází seznam strategických míst na trase. 

Tab. 8 Strategická místa 1. objízdné trasy  

Strategické místo Adresa Kontakt 

1 
PČR, Městské ředitelství policie 

Ostrava 
30. dubna 1682/24,702 00 Ostrava-město +420 974 721 111 

2 
Diagnostické centrum, městská 

poliklinika 
Sokolská tř. 49, 702 00 Ostrava-město +420 597 349 111 

3 Hornická poliklinika, s.r.o. 
Sokolská třída 2587/81, 702 00 Ostrava-

město 
+420 597 454 111 

 

Objízdná trasa číslo 2 

Objízdná trasa číslo 2 je dlouhá 12 km, a navržena pro případnou komplikaci po cestě. 

Nebo pro případný útok na vůz s klientem během cesty po dálničním přivaděči. Trasa je 

znázorněna na obrázku 17. 
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Obr. 18 objízdná trasa číslo 2 

 

Plánovaný odjezd: 9:20 

Čas začátku jednání: 10:00 

Předpokládaný čas cesty: 18 minut 

Hlohová 373/14A, 725 28 Ostrava, Česká republika 

1. Jízda na jihovýchod po Hlohová směrem na Petřkovická - 260 m 

2. Odbočit doleva na Petřkovická - 900 m 

3. Pokračovat po silnici 01137 - 1,1 km 

4. Odbočit doprava na Hlučínská/silnici 56 - 1,2 km 

5. Odbočit doprava na Slovenská/silnici 56 - 700 m 

6. Z kruhového objezdu vyjed 1. výjezdem na nájezd D1/56 na Brno/Bohumín - 140 m 

7. Z kruhového objezdu vyjed 3. výjezdem na silnici 56 - 2,1 km 

8. Z kruhového objezdu vyjed 2. výjezdem a zůstaňte na silnici 56 - 1,7 km 

9. Odbočit doprava na Českobratrská/silnici 479 Pokračovat po silnici 479 - 160 m 

10. Odbočit doprava na Hornopolní/silnici 479 - 110 m 

11. Odbočit doprava na Českobratrská/silnici 479 - 1,5 km 

12. Zařadit se v pravo na Bohumínská/silnici 477 směrem na Frýdek-Místek/Letištĕ - 1,3 km 

13. Zařadit se v pravo na nájezd Centrum - 200 m 

14. Zařadit se na silnici 4793 - 300 m 

15. Odbočit doprava na Žofinská - 220 m 

16. Na 2. odbočce odbočit doprava na Smetanovo nám. - 42 m 

Odbočit doprava a na Smetanovo nám. 
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Tabulka 9 uvádí ohrožení na 2. objízdné trase a obsahuje také výčet doporučených 

protiopatření. 

Tab. 9 Ohrožení na 2. objízdné trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1c 
zinscenovaná 

nehoda 

Sjezd s ul. Frýdecná na ul. 

Na Karolíně 
3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního 

provozu 

2c 
zinscenovaná 

nehoda 
Dálniční kruhový objezd 2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního 

provozu 

3c 
zinscenovaná 

nehoda 
ul. Českobratrská 2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního 

provozu 

4c 
zinscenovaná 

nehoda 

sjezd s ul. Českobratrská na 

ul. Bohumínská 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního 

provozu 

5c 
poškození 

vozidla 

semafor na znamení, ul. 

Českobratrská 
1 

zvýšená kontrola podezdrelého 

chování v okolí, zastavit na 

prehledném míste 

 

Tabulka 10 obsahuje seznam strategických míst po trase. 

Tab. 10 Strategická místa objízdné trasy 2 

Strategické místo Adresa Kontakt 

1 
PČR, Městské ředitelství policie 

Ostrava 
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava-město +420 974 721 111 

2 Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 20, Ostrava, 728 80  +420 596 191 111 

3 PČR, Dálniční oddělení Ostrava 
Slovenská 1149/5, Ostrava-Přívoz,  

702 00  
+420 974 722 769 

 

7.5 Trasa zpět z jednání do bydliště klienta 

Klient si po ukončení jednání přeje odvézt zpět do místa bydliště, z kterého na jednání 

vyjížděl. Po ukončení jednání, na kterém byl kontrakt uzavřen   Průběh trasy je znázorněn na 

obrázku 18. Trasa je dlouhá 8,7 km. 
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Obr. 19 cesta z jednání 

7.5.1 Itinerář cesty zpět 

Předpokládaný odjezd z jednání: 11:00 

Odhadovaný čas cesty: 14 minut 

Smetanovo náměstí, Ostrava, Česká republika 

1. Jízda na jih po Smetanovo nám. - 70 m 

2. Odbočit doprava a pokračovat po Smetanovo nám. - 63 m 

3. Odbočit doprava na Žofinská - 170 m 

4. Odbočit doleva na 28. října - 500 m 

5. Mírně doprava směrem na Místecká/silnici 56 - 160 m  

6. Nájezd na Stodolní ul. - 88 m 

7. Zařadit se na Místecká/silnici 56 

    Pokračovat po silnici 56 

    Projet jeden kruhový objezd - 3,3 km 

8. Odbočit Z kruhového objezdu 1. výjezdem na nájezd 56 na Opava/Hlučín/Přívoz - 190 m 

9. Z kruhového objezdu 3. výjezdem na Slovenská/silnici 56 - 800 m 

10. Odbočit doleva na Hlučínská/silnici 56 - 1,2 km 

11. Odbočit doleva na Petřkovická - 650 m 

12. Pokračovat po silnici 01137 - 1,3 km 

13. Odbočit doprava na Hlohová - 260 m 

Hlohová 373/14A, 725 28 Ostrava, Česká republika 
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7.5.2 Strategické místa na trase zpět 

Tab. 11 Strategické místa na trase zpět 

Strategické místo Adresa Kontakt 

1 PČR, Dálniční oddělení Ostrava 
Slovenská 1149/5, Ostrava-Přívoz,  

702 00  
+420 974 722 769 

2 Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 20, Ostrava, 728 80  +420 596 191 111 

 

7.6 Ochranný tým 

Po naplánování tras a rozboru celé situace je potřeba sestavit ochranný tým, stanovit 

taktiku a výstroj osobních strážců. Tímto se bude zabývat tato podkapitola. 

7.6.1 Počet osobních strážců 

Jako ideální řešení se v tomto případě jeví použití tří členného ochranného týmu. 

Jeden osobní strážce bude zastávat roli řidiče a druhý osobního strážce a třetí bude velitel 

týmu. Tří členný tým je velice kompaktní, není příliš nápadný a přesto je schopen velice 

dobře reagovat na vzniklé situace a tak poskytnou vysokou úroveň ochrany. Klient si navíc 

nepřipadá jako ve vězení, ale pořád má pocit volnosti. 

7.6.2 Taktiky doprovodu 

Aby osobní strážci zajistili maximální míru bezpečnosti klientovi, je potřeba mít 

naučené a naprosto dokonal zvládnuté taktiky doprovodu. Pro tento konkrétní případ se jedná 

o taktiku nasednutí do vozidla, správné rozmístění posádky, výstup s vozidla a doprovod 

klienta k vozidlu a odvozila. 

Přístup k vozidlu 

Řidič (OS1) nacouvá automobilem příjezdovou cestou tak že zadní částí auta hraničí 

s cestičkou vedoucí ke dveřím domu klienta. Nechává běžet motor s sleduje okolí neustále 

připraven odjed. Druhý osobní strážce (OS2) se postaví k zadním dveřím, kterými bude klient 

nastupovat a pozoruje okolí. Vedoucí týmu (VT) se vypraví k domu pro klienta (K). Zde 

vyzvedává klienta a jde s ním k vozidlu. Po celou cestu se drží kousek za ním, aby měl 

neustále přehled o klientovi, okolí a byl schopen rychle klienta chránit při případné hrozbě. 

Když doráží k autu, jde klient co nejblíže u vozidla a osobní strážce vedle něj a tvoří jakousi 

bariéru svým tělem. Druhý osobní strážce otevírá dveře a klient nastupuje do vozidla zatím, 

co osobní strážci neustále pozorují okolí. Klient si sedá dozadu za spolujezdce, na jehož místě 



40 

 

bude sedět velitel týmu. Ten si sedá hned po klientovi a zároveň s ním zaujímá vedle klienta, 

za řidičem místo poslední osobní strážce. Pozice v automobilu je znázorněna na obrázku 19. 

 

Obr. 20 Usazení ve vozidle 

Jízda ve vozidle 

Po celou dobu jízdy po předem naplánované a projeté trase dávají osobní strážci pozor 

na dění kolem. Při důvodném podezření s útoku na jejich klienta, jsou připraveni aplikovat 

záložní plán trasy. A to především využití předem naplánovaných objízdných trap popřípadě 

jízda ke strategickým pozicím, což v případě útoku jsou služebny policie České republiky. 

Záleží však pouze na jemnocitu a zkušenostem osobních strážců, co budou opovažovat za 

útok a co za pouhé  minely řidičů osobních vozidel kolem nich. 

Vystupování 

Aplikace opačného postupu jako při nastupování. Osobní strážce (OS2) vystoupí        

a přesouvá se ke dveřím klienta, tak aby je mohl pravou rukou otevřít a přitom sledovat okolí. 

Velitel týmu (VT) vystupuje a jde ke dveřím klienta z druhé strany. Osobní strážce OS2 

otevírá dveře a Velitel týmu pomáhá klientovi vystoupit a vytváří přirozenou hradbu svým 

tělem. Když klient vystoupí tak jej velitel týmů doprovází ke vchodu do budovy. Auto je stále 

nastartované a dveře klientova místa otevřené pro případ nutnosti rychlé evakuace. Po té co 

klient vstoupí do budovy tak osobní strážce (OS2) zavírá dveře, odchází do budovy za 

klientem a velitelem, Řidič odváží auto na parkoviště a čeká v něm, než bude přivolán zpět. 
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Pro názornost se v příloze 2 nachází ilustrační fotodokumentace, kde je přiblížen 

průběh akce a taktiky osobní ochrany. 

Výstroj a výzbroj 

Vybavení, které osobní strážci zvolili pro tuto zakázku je přehledně uvedeno v tabulce 

12. 

Tab. 12 Výbava osobních strážců 

  osobní strážce klient 

střelná zbraň CZ 75D COMPAKT NE 

chladná zbraň Spyderco Military NE 

komunikace Vysílačka + handsfree mobilní telefon 

neprůstřelná vesta ANO ANO 

obranný sprej NE NE 

elektrický paralyzér ANO NE 

lékárnička ANO NE 

 

7.7 Instruktáž klienta 

Klient musí být seznámen s celým bezpečnostním plánem. Musí vědět jak se po celou 

dobu ochrany chovat. Klient byl instruován, že se nemá osobnímu strážci vzdalovat. Když mu 

bude dána ruka na rameno tak po něm osobní strážce chce, aby zastavil. Bylo mu vysvětleno, 

jak bude probíhat nastupování i vystupování s automobilu, kde bude sedět a jak se při 

případném útoku na jeho osobu chovat.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této práce je ukázat jak se plánuje osobní ochrana. Co všechno probíhá před 

samotnou realizací osobní ochrany a jaké jsou vůbec podmínky pro to, aby se člověk vůbec 

osobním strážcem mohl stát. Je v ní také ukázka některých taktik využívaných osobními 

strážci pro zajištění bezpečnosti klienta a několik dalších informací spojených s touto profesí. 

Úvodní část se zabývá právními předpisy, které tuto profesi ovlivňují a jsou pro ni 

důležité. Na to navazuje historický vývoj této profese a odvětví bezpečnosti. Další kapitola se 

celá věnuje předpokladům, které by člověk měl splňovat, aby tuto náročnou profesi mohl 

vykonávat. Rozebírá právní podmínky, znalosti a dovednosti potřebné k výkonu povolání 

osobního strážce. Neopomíná však ani jistou základní přípravu. Nedílnou a nepostradatelnou 

je pro osobního strážce jeho výbava. Té je také věnována celá kapitola a teoretická část práce 

je zakončena kapitolou popisující taktiky osobní ochrany. 

V další části své práce, jsem se zabýval konkrétní modelovou situací. Tu jsem 

vymyslel jako osobní ochranu člověka, který je v situaci, kdy ho obyvatelé jedné obce 

vnímají jako ,,hrozbu“ a tak se odhodlali mu vyhrožovat. Došlo dokonce i k poškození jeho 

majetku a potom co doma našel výhružný dopis, se rozhodl využít služeb osobních strážců. 

Po setkání s osobním strážcem a vylíčení jeho situace začíná samotné posouzení. Po 

naplánování trasy doprovodu klienta bylo nutné identifikovat rizika na trase a určit jejich 

závažnost. K tomu jsem použil Ishikawova diagramu. Rizika jsem rozdělil do čtyř skupin a to 

na hrozby stálé, což jsou hrozby, které se týkají všech naplánovaných tras. Další tři skupiny 

jsou rozděleny podle tras. To znamená, že hlavní trasa, první objízdná tak i druhá objízdná 

má vlastní graf a vlastní hrozby. Po zjištění těchto hrozeb a jejich následného zanesení do 

map bylo nutné navrhnout protiopatření. Výsledky této analýzy, byl zaznamenány do tabulek 

a přiřazeny k příslušným trasám. 

Jak se ale píše v knihách o osobní ochraně, že každý případ je jiný a není možné 

napsat univerzální mustr. Tak i tato práce je pouze ilustrační, jak každý případ je jiný tak        

i každý osobní strážce je jiný a preferuje jiné metody či postupy. Proto je tato profese tak 

krásná, ale zároveň náročná. Vyžaduje velké množství znalostí a dovedností, velkou 

flexibilitu uvažování a dokonalou koncentraci.  

Troufám si tvrdit, že při současném vývoji lidské společnosti a kultury, bude 

v budoucnu po službách osobních strážců mnohem větší poptávka. Lidská závit neustále 
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narůstá a agresivita se zvyšuje. Nestabilita některých vládních systémů spolu s prohlubující se 

propastí mezi společenskými vrstvami povede dle mého názoru k pokusům o útoky na lidi, 

kteří budou disponovat jistým větším majetkem nebo vlivem.  
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Příloha 1: Analýza rizikových míst na trase 

Tato příloha obsahuje analýzu a identifikaci rizik na trase doprovodu. Nachází se zde 

čtyři Ishikawovy diagramy a čtyři vyhodnocovací tabulky spolu s navrhovanými 

protiopatřeními.  

Ishikawův diagram 

Stálá ohrožení 
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Ohrožení na hlavní trase 

 

Ohrožení na 1. objízdné trase 
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Ohrožení na 2. Objízdné trase 

 

Vyhodnoceni 

Po obodování se všechny nejrizikovější typy ohrožení vloží do tabulek a navrhnou se 

příslušná protiopatření. 

Stálá ohrožení 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1 
Osobní útok 

na klienta 
při vystupování 4 

zastavení co nejblíže vchodu do budovy, 

rychlý presun s klientem dovnitr a 

pozorování podezdrelého chování v 

okolí 

2 Zátaras příjezdová cesta k domu 2 

brzký príjezd osobních strážcu a dohled 

nad prujezdností príjezdové cesty, 

poprípade zavolání policie ceské 

repubkliky. 

3 
Poškození 

vozidla 
před domem klienta 2 

jeden osobní strážce neustále streží 

vozidlo 

4 
Nastražení 

hřebů 
před domem klienta 1 

dohled nad príjezdovou cestou a 

prohlídka cesty pred akcí 

5 
zinscenovaná 

nehoda 
ul. Petřkovická 1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 
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Ohrožení na hlavní trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1 
zinscenovaná 

nehoda 
Silnice 56, druhý úsek 4 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

2 
zinscenovaná 

nehoda 
Dálniční kruhový objezd 3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

3 
zinscenovaná 

nehoda 
výjezd s ul. Mástecká na 

ul. Vítkovická 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

4 
Poškození 

vozidla 

semafor na znamení u 

Obchodního centra 

Forum nová Karolína 
1 

zvýšená kontrola podezdrelého chování 

v okolí, zastavit na prehledném míste 

 

Ohrožení na 1. objízdné trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1 
zinscenovaná 

nehoda 
Sjezd s ul. Frýdecná na 

ul. Na Karolíně 
3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

2 
Poškození 

vozidla 
semafor na znamení na 

ul. Hlučínská 
3 

zvýšená kontrola podezdrelého chování 

v okolí, zastavit na prehledném míste 

3 
zinscenovaná 

nehoda 
sjezd s ul. Českobratrská 

na ul. Bohumínská 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

4 
zinscenovaná 

nehoda 
křižovatka ul. Hlučísnké 

a ul. Palackého 
1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

5 
zinscenovaná 

nehoda 

v průjezdu pod 

železničním mostem na 

ul. Hlučísnká 
1 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

 

Ohrožení na 2. objízdné trase 

  Typ ohrožení Místo ohrožení závažnost Navrhovaný postup 

1 
zinscenovaná 

nehoda 
Sjezd s ul. Frýdecná na 

ul. Na Karolíně 
3 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

2 
zinscenovaná 

nehoda 
Dálniční kruhový objezd 2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

3 
zinscenovaná 

nehoda 
ul. Českobratrská 2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 

4 
zinscenovaná 

nehoda 
sjezd s ul. Českobratrská 

na ul. Bohumínská 
2 

Udržování odstupových vzdáleností a 

dusledné pozorování okolního provozu 
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5 
poškození 

vozidla 
semafor na znamení, ul. 

Českobratrská 
1 

zvýšená kontrola podezdrelého chování 

v okolí, zastavit na prehledném míste 
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Příloha 2: Ilustrační fotografie 

Pro ilustraci a představu, jak taková ochrana probíhá, slouží toto fotoalbum. 
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