DK Strážný
Soubor typových situací pro ústní/praktickou zkoušku:
PZN1: Uchazeč losuje dvě typové situace, vždy jednu z části A a jednu z části B. Tímto
způsobem budou ověřeny všechny definované kompetence. K tomuto souboru je
přiložen, výbor z legislativy. Cílem zkoušky je ověřit, jak je uchazeč schopen teoretické
znalosti uplatnit v praxi při řešení konkrétních situací.
PZN2: O každé události je nutno udělat zápis, každá z typových situací musí být tedy
ukončena záznamem. Z tohoto důvodu je kompetence „Vedení dokumentace o ostraze,
kontrolách a poskytnutých službách“ ověřována při řešení každé typové situace.

Část A:
1.

Při pochůzce po objektu, kde se nikdo již nemá vyskytovat jste nalezl neznámou
osobu ležící bez známek vědomí u rozvodny elektrické energie, která jiskří.
Popište svou činnost, způsob ověření životních funkcí, postup první pomoci.

2.

Vykonáváte službu na recepci. K recepci se blíží osoba, která se drží za pravou
horní končetinu. Mezi prsty prosakuje krev, která po povolení sevření ruky pulzně
vystřikuje. Definujte, o jaké zranění pravděpodobně jde, a popište svou činnost.

C
3.

Při Vykonáváte službu v herně, při kontrolní obchůzce narazíte na situaci, kdy dojde k
výtržnosti několika osob; na zemi zůstává jeden ze zákazníků s nožem zaraženým
v pravém boku. Zákazník začíná vykazovat známky šoku. Popište svou činnost.

4.

5.

Pracujete ve výrobním podniku. EZS nahlásila narušení ochranné zóny. Vzápětí EPS
nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás vyslal na místo provést kontrolu. Při
příchodu na místo zjistíte počínající požár a osobu, na které došlo ke vznícení
oděvu. Popište svou činnost.

Hlídáte administrativní centrum. V cca. 21.30 hodin dorazí uniformovaná Policie
ČR a žádá o předložení knihy návštěv a umožnění přístupu do kancelářských
prostorů jednoho z nájemců centra. Popište svou činnost a zdůvodněte svá
oprávnění.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Při vchodu do soukromého objektu se zvýšeným bezpečnostním opatřením
požaduje od Vás návštěvník zdůvodnění, proč by měl projít detekčním rámem,
proč by neměl vcházet se zbraní, proč by měl uvést své údaje (jméno, bydliště,
rodné číslo?). Podejte dané vysvětlení, popište Vaše oprávnění v případě, že Vám
(i po Vašem vysvětlení) dané údaje návštěvník odmítne sdělit.

Při odchodu zaměstnanců z objektu výrobního podniku jsou tito náhodně
kontrolováni. Náhodný výběr pro kontrolu určuje počítač. Zaměstnankyně, která
byla vybrána, nese s sebou velkou kabelu. Popište Vaši činnost, způsob provedení
kontroly, zásady této činnosti, právní náležitosti ke zmocnění pro tuto činnost.

Ve veřejně přístupné části banky se vyskytla osoba nevábného vzhledu, zřejmě
pod vlivem omamných látek, s několika igelitovými taškami a sedla si vedle lavičky
určené pro čekání klientů, kde setrvává již druhou hodinu na kartonech z krabic,
které si přinesla. Přepážkový zaměstnanec Vás na situaci upozorní a zástupce
klienta žádá o řešení. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.

Popište zásady bezpečného výkonu strážní služby se služebním psem, vysvětlete
na jakém základě bude posuzováno nasazení služebního psa, jestliže tento
napadne osobu, která na Vás jako na strážného zaútočila.

Z objektu, kde vykonáváte svou činnost, odjíždí naložený nákladní automobil. Mezi
povinnosti strážní služby patří náhodná kontrola nákladového prostoru. Požádáte
řidiče o umožnění kontroly nákladového prostoru. Na tuto žádost reaguje řidič
tím, že přidá plyn, začne ujíždět a poškodí závoru na vjezdu. Popište a zdůvodněte
svou činnost.

V objektu, v recepci objektu, kde vykonáváte svou činnost, hlásí čidlo v plynové
kotelně únik plynu. K Vašemu základnímu vybavení patří radiostanice,
teleskopický obušek, svítilna. Popište svou činnost a zdůvodněte ji.

12.

13.

Před administrativní budovou na žlutě vyznačené nástupní ploše zastaví automobil
zástupce ředitele této budovy. Zástupce ředitele vchází do budovy a protože
parkoviště je jinak obsazené, je evidentní, že zde automobil chce ponechat. Vy jej
slušně vyzvete, aby automobil přeparkoval. On Vás žádá o vysvětlení Vašeho
požadavku na opuštění této plochy.

Vykonáváte službu v recepci hotelu. Spatříte, jak zaměstnanec kurýrní služby při
spěchu porazí staršího muže, který s bolestivým výkřikem padá k zemi. Kurýr se
nezastaví a pospíchá dále k východu. Popište svou činnost a zdůvodněte svá
oprávnění.

14.

Vykonáváte sám službu v objektu v nočních hodinách. Z okna na protější straně
ulice spatříte šlehat plameny. Popište svou činnost, své povinnosti.

15.

Vykonáváte službu v administrativně – obchodním centru. V cca. 15.30 hodin
všedního dne zvoní telefon. Neznámý hlas Vám oznamuje, že v objektu je
umístěna bomba. Popište vedení rozhovoru a navazující činnost.

Část B:
16.

17.

Pracujete ve výrobním podniku. EPS nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás
vyslal na místo provést kontrolu. Při příchodu na místo zjistíte počínající požár a
osobu, na které došlo ke vznícení oděvu. Popište svou činnost.

Popište tři způsoby ověření životních funkcí, popište zásady a způsob základních
oživovacích postupů – dýchání z úst do úst a masáže srdce. Popište způsob
přivolání pomoci.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Popište použití přenosných hasicích přístrojů, jejich základní druhy a druhy požárů,
na které je možno tyto použít, popište jiné prostředky pro hašení, které se mohou
v objektech vyskytnout a jejich použití. Popište způsob uhašení hořící osoby. Lze
použít k uhašení hořící osoby hasicí přistroj? Popište zásady evakuace objektu.

Popište obsah základní dokumentace požární ochrany, kterou má být vybaven
objekt. Popište základní principy ohlášení požáru a základní postup při vzniku
požáru v objektu (i s ohledem na určitý typ objektu). Vyjmenujte a popište funkci
dalších věcných prostředků požární ochrany a zařízení, které se mohou v objektu
vyskytnout (min. 2 druhy).

Popište základní informace, se kterými se musí strážný při nástupu na nový objekt
seznámit. (Dokumenty, postupy, umístění zřízení a vybavení…..) Popište zásady
zajištění narušeného prostoru.

Při pochůzce ve střeženém objektu jste narazil na ženu, která se na žádost
k prokázání svého oprávnění k pobytu v objektu dala na útěk. Po jejím dostižení
se obrátila a použila proti Vám slzotvorný prostředek, kterému jste se vyhnul a
nebyl jste zasažen. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.

Na čáře obchodu v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, zaznělo signalizační
zařízení proti odcizení zboží. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.

Na čáře obchodu v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, jeden z návštěvníků
vozíkem srazil regál. Došlo k rozbití několika flakonů s drahou voňavkou. Popište
svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.

V objektu, kde vykonáváte službu, zazněl signál nouzového tlačítka signalizujícího
napadení v místnosti vedoucího odboru administrativy. Popište zásady své
činnosti a zdůvodněte svá oprávnění.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Popište rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí, popište oprávnění soukromé
bezpečnostní služby k zadržení osoby (kdy, kde, jak a následující povinnosti).
Definujte zbraň, definujte věcné bezpečnostní prostředky

Vykonáváte strážní službu při veřejné produkci hudební skupiny. Před Vámi dojde
k fyzickému napadení návštěvnice dvěma mladíky neurčitého věku. Popište svou
činnost a zdůvodněte své oprávnění.

Při Vaší pochůzce v hotelu, kde vykonáváte strážní službu, se ozve volání o pomoc.
Proti Vám, ze směru volání běží neznámá osoba. Popište svou činnost a
zdůvodněte svá oprávnění.

V obchodním domě, kde vykonáváte svou činnost se objeví muž, který hrubě uráží
okolojdoucí, pronáší sexuální poznámky na nakupující ženského pohlaví. Popište
svou činnost a Vysvětlete svá oprávnění.

V objektu, kde vykonáváte strážní službu jste v cca. 13.00 hodin ve všední den
našel násilím otevřenou místnost (sklad IT techniky). Popište svou činnost.

V objektu, kde je vykonávána služba se služebním psem došlo během výkonu Vaší
služby k tomu, že pes Vašeho spolupracovníka omylem napadl zaměstnance
klienta. Popište principy správného postupu řešení této situace.

