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ANOTACE 

HRADILOVÁ, Lucie. Realizace vyrozumění v rámci areálu/objektu s více 

subjekty. [Diplomová práce]. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

Bezpečnostního inženýrství. 2013. 73s. 

Tato Diplomová práce se zabývá způsobem vyrozumění v objektu, kde sídlí více 

firem. V jejím úvodu jsou popsány procesy systému varování a vyrozumění z pohledu 

teorie. V další části práce je zpracován návrh procesu vyrozumění pro konkrétní objekt.  

Klíčová slova: varování, vyrozumění, subjekt, plán,  

 

ANNOTATION 

HRADILOVÁ, Lucie. Implementation of the notification process within the 

multi-entity area/building. [Thesis]. VSB – Technical university Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering. 2013. 73p. 

This thesis deals with the way of the notification within the building, the place of the 

business for more companies. At the beginning processes of warning and notification 

system are described in terms of theory. The next part of the thesis describes a concept 

of the notification process for a specific building. 
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ÚVOD 

Proces vyrozumění je nedílnou součástí krizové dokumentace a havarijních 

plánů všech velkých podniků, které nakládají s nebezpečnými látkami nebo je skladují. 

Zákon ukládá povinnost zpracovat plán vyrozumění i podnikům, jejichž činnost by 

mohla vést při mimořádné události k ohrožení obyvatelstva na životech. Tyto plány jsou 

pak zařazeny v krizových či havarijních plánech obcí, popřípadě krajů. Plány jsou 

uloženy na příslušných stanicích hasičského záchranného sboru.  Při vzniku mimořádné 

události se hasičský záchranný sbor těmito plány řídí.  

Velké podniky zpracovávají plány vyrozumění ze zákona a při vzniku 

mimořádné situace se tímto procesem řídí. Ovšem malé a střední firmy, které 

nenakládají s nebezpečnou látkou, proces vyrozumění nezpracovávají. 

V předem navrženém toku informací se o mimořádné události dozví v co 

nejkratší době dané subjekty a díky tomuto procesu mohou co nejrychleji zareagovat. 

Z mého pohledu je tento proces velmi efektivní, proto se ve své práci budu zabývat 

procesem vyrozumění v objektu, kde sídlí více firem. Vzhledem ke skutečnosti, že 

subjekty, nacházející se v posuzované budově,  nemají zpracován žádný plán, který by 

jim při vzniku události usnadnil přenos informací jak mezi sebou, tak směrem ke 

složkám integrovaného záchranného systému, mohly by jim výsledky mojí práce být 

užitečné. 

Cíle práce: 

 posouzení objektu, umístění jednotlivých subjektů a vyhodnocení 

možných rizik 

 určení subjektů, které budou do procesu vyrozumění zařazeny 

 výběr jednotlivých mimořádných událostí pro návrh plánu vyrozumění 

 návrh optimálního plánu vyrozumění pro jednotlivé mimořádné události 
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REŠERŠE ZDROJŮ 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 138 s. SPBI SPEKTRUM. 

ISBN 80-86634-70-1. [1] 

Tato publikace pojednává o ochraně obyvatelstva a to od jejího počátku tzn. 

roku 1935, kdy byl přijat zákon č. 82 Sb., o ochraně proti leteckým útokům, kdy byla 

zřízena civilní protiletecká ochrana, až po současnost, kdy se událo mnoho změn. Kniha 

pojednává také o vyrozumění a vzhledem k tomu, že se problematikou vyrozumění ve 

své diplomové práci zabývám, byla mi tato publikace velmi užitečná.  

SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše ml., KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše. Havarijní plánování: Varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 

1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 165 s. ISBN: 978-80-251-2989-0. [8] 

Kniha se zabývá problematikou vzniku průmyslové havárie. Je zde popsán 

podrobný postup při následném řešení průmyslových havárií a to od nahlášení 

průmyslové havárie, přes evakuaci, až po záchranné a likvidační práce. Mimo jiné, tato 

publikace popisuje systém vyrozumění v případě podniku, který nenakládá 

s nebezpečnou látkou, tato část publikace mi byla ku prospěchu při psaní diplomové 

práce. 

MARTÍNEK, B., Ochrana obyvatelstva I. 1. Vydání. Praha: Policejní akademie 

České republiky, 2009. 129 s. ISBN: 978-80-7251-298-0. [11] 

Publikace popisuje celý systém s ohledem na ochranu životů, zdraví a 

majetkových hodnot. Zahrnuje soubor činností a postupů, včetně postupů příslušných 

orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, 

prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí 

a krizových situací na zdraví, životy lidí a jejich životní podmínky. Systém vyrozumění 

je v publikaci popsán od platné legislativy až po jednotný systém varování a 

vyrozumění.  Tato kapitola mi poskytla cenné zdroje potřebné pro mou práci. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V první kapitole se zabývám popisem základních pojmů, protože pochopení těchto 

pojmů je základem pro porozumění problematiky celého procesu vyrozumění. Dále zde 

uvádím jednotlivé právní předpisy, které se rovněž k problematice vztahují. 

1.1 Právní úprava řešené oblasti 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné  události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. [2] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli, tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. Upravuje rovněž právní 

vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 

závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními. [18] 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární 

ochrany. [19] 
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1.2 Základní pojmy 

Vyrozumění 

Komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících nebo krizové situace (dále jen KS) orgánům krizového řízení, orgánům 

státní správy a samosprávy, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle 

havarijních nebo krizových plánů. [1]včasné předání informací o hrozící či již vzniklé 

mimořádné události (dále jen MU)  

Mimořádná událost  

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a 

také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Krizová situace  

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému
 
(Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů).  [2], narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen 

„krizový stav“). (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů).  [3] 

Záchranné práce  

Činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. (Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).  [2] 

Likvidační práce 

Činnosti směřující k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

(Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů).  [2]  

Integrovaný záchranný systém  

Integrovaným záchranným systémem (dále jen IZS) je koordinovaný postup 

základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému při přípravě na MU a 
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při provádění záchranných a likvidačních prací (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů).  [2] 
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2 VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ JAKO PROCESY 

2.1 Varování 

Včasné a správné zahájení realizace varování při ohrožení obyvatelstva je jedním 

ze základních pilířů při předcházení poškození zdraví či úmrtí obyvatelstva.  Důležitým 

aspektem je také fakt, zda je obyvatelstvo informováno o způsobu varování. Ne vždy se 

obyvatelstvo nachází v oblasti s místními rozhlasy a není možno zaručit předání 

verbální informace. V tomto případě obyvatelé mnohdy netuší, že jsou varováni.  

Pro zabezpečení varování a vyrozumění je na území České republiky budován a 

provozován jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen JSVV). Je nezbytné 

zmínit, že za provozní, technické, organizační zabezpečení odpovídá Hasičský 

záchranný sbor České republiky v souladu se zákonem o integrovaném záchranném 

systému. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů). 

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící 

nebo již vzniklé MU nebo KS obyvatelstvu. [1] 

Varovná informace může mít charakter akustický, verbální či optický, tyto 

informace mají často formu předem stanoveného signálu. Po provedení varovného 

signálu je neprodleně realizováno verbální tísňové informování obyvatelstva a to 

prostřednictvím rozhlasu, televize, mobilními rozhlašovacími prostředky což jsou 

zpravidla rozhlasové vozy, megafony. 

Varovné signály 

Česká Republika využívá na svém území pro aktivaci koncových prvků varování 

celkem tří signálů, tyto signály jsou dané Vyhláškou MV 380/2002 Sb., (Vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) 

 všeobecná výstraha 

 požární poplach 

 zkušební tón 
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 Signál Všeobecná výstraha 

Tento signál je jediný platný na území České republiky pro varování obyvatelstva. 

Je charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény 

(viz. kapitola 2.2.1) opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. 

Elektronická siréna (viz. kapitola 2.2.2) a místní rozhlasy (viz. kapitola 2.2.3) vytváří 

signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz elektronickým generováním nebo reprodukcí 

zvukového souboru. [1] 

 

Obrázek č. 1 – Rotační siréna [9] 

Na rozdíl od rotační sirény je varovný signál na elektronické siréně po skončení 

signálu doplněn o verbální informaci, která obyvatelstvo informuje o upřesnění 

ohrožení.  

 

 

Obrázek č. 2 – Elektronická siréna [9] 

 Signál Požární poplach 

Signál je určen pro svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Je 

charakterizován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund, kde motor rotační sirény je 

25 sekund zapnutý a na 10 sekund se vypíná, poté se opět na 25 sekund zapíná. 

Elektronická siréna vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz 

v intervalu 2 sekund a může být doplněn o verbální informaci. [1] 
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Obrázek č. 3 – Rotační siréna [10] 

 

Obrázek č. 4 – Elektronická siréna [9] 

Na obrázcích můžeme vidět schematický průběh signálu požární poplach. 

 Zkušební tón  

Tento signál je určen na přezkušování JSVV v souladu s vyhláškou MV 380/2002 

Sb. (Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva), kde je uvedeno, že se přezkušování zkušebního tónu provádí 

každou první středu v měsíci a to přesně v poledne tzn. ve 12:00 hodin. Na 

elektronických sirénách a místních rozhlasech je po jeho skončení doplněn o verbální 

informaci. [1] 
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Obrázek č. 5 – Rotační siréna [9] 

 Verbální informace 

Jak bylo zmiňováno v předchozím odstavci, tato verbální informace doplňuje 

elektronickou sirénu nebo rozhlas o krátkou 20-ti sekundovou informaci, která je 

přehrána na počátku signálu a také po jejím konci. Verbální informace mohou být 

generovány po zaznění signálu nebo i samostatně. Celkem je používáno 7 informací, 

které jsou uloženy v paměti elektronických sirén. [1] 

Verbální informace: 

 „Zkouška sirén“ 

 „Všeobecná výstraha“ 

 „Nebezpečí zátopové vlny“ 

 „Chemická havárie“ 

 „Radiační havárie“ 

 „Konec poplachu“ 

 „Požární poplach“ 

2.2 Koncové prvky varování 

Koncové prvky varování jsou taková zařízení, která jsou schopna generovat 

stanovené zvukové varovné signály a vysílat verbální informace. Jejich aktivace je 

možná dálkově a to prostřednictvím zadávacích terminálů. [1] 

Koncové prvky dělíme: 

 rotační sirény 

 elektronické sirény 

 místní informační systémy (místní rozhlasy) 
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2.2.1 Rotační sirény 

U rotačních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické 

části, poháněné elektrickým motorem. Do JSVV jsou začleňovány sirény o minimálním 

výkonu 3kW. Tyto sirény mají z hlediska současných požadavků nízké užitné 

vlastnosti. Rotační sirény jsou ovládány dálkově, pomocí přijímačů dálkového ovládání, 

tlačítky místního ovládání či jde o kombinaci obou způsobů. Velkou nevýhodou těchto 

sirén je jejich závislost na dodávce elektrické energie. Tyto sirény tvoří absolutně 

nejpočetnější typ koncových prvků varovaní. Počítá se, že rotační sirény budou 

v časovém horizontu let 2006 až 2015 postupně nahrazovány elektronickými 

koncovými prvky varování s ohledem na finanční rozpočet sátu, krajů. Tyto sirény při 

správné údržbě dosahují poměrně dlouhé funkční životnosti. Rotační sirény mohou být 

dále využívány pro svolávání jednotek požární ochrany, či v lokalitách s nízkou úrovní 

rizika. [1,4] 

 

Obrázek č. 6 – Rotační siréna [5] 

2.2.2 Elektronické sirény 

U elektronických sirén je signál generován v tónovém generátoru řídící jednotky 

nebo je reprodukován z audiopaměti (verbální informace), zesílen výkonovými 

zesilovači a na zvuk přeměněn v elektroakustických měničích (tlakových 

reproduktorech). Elektronické sirény jsou řízeny příkazy pro dálkové ovládání, které 

přijímač předá řídící jednotce sirény a ta je zpracuje dle vlastního programu. Sirénu lze 

také ovládat místně ovládacími prvky na řídící jednotce (ovládací panel) nebo tlačítkem 

místního ovládání, které aktivuje spuštění přednastavitelného signálu. Elektronické 

sirény jsou moderní a kompaktní, tudíž provozně spolehlivé zařízení s vysokými 

užitnými vlastnostmi. Jak už jsem uvedla v předchozí podkapitole, těmito sirénami by 

měly být výhledově nahrazeny sirény rotační. Do JSVV patří v České republice 900 

sirén.[1,4] 
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Elektronické sirény mají řadu příznivých vlastností, zejména: [4] 

 nezávislost na elektrorozvodné síti, k tomu využívají vestavěné 

akumulátory jako záložní zdroj napájení 

 nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost 

 možnost integrace s jinými systémy a zařízeními (např. místní rozhlasy) 

 

Obrázek č. 7 – Elektronická siréna [6] 

2.2.3 Místní informační systémy  

Jednou z dalších možností k zabezpečení varování a vyrozumění obyvatel je 

využití místních informačních systémů (místních rozhlasů), tyto systémy jsou přijímači 

dálkového ovládání systém selektivního rádiového návěštění připojovány do JSVV. 

Místní informační systémy jsou schopny odbavit všechny používané varovné signály, 

včetně naprogramovaných verbálních informací. Principem místních informačních 

systémů je, že signál se elektronicky generuje v tónovém generátoru nebo je 

reprodukován ze zvukových souborů řídícího počítače, distribuován příslušnou 

technologií a na zvuk přeměněn v tlakových reproduktorech. Od doby zavedení do 

současnosti procházely určitým vývojem na úrovni technického i programového 

vybavení, takže většina z nich je zaváděna v druhé i vyšší verzi a zároveň došlo 

k rozšíření původní podstaty tak, že dnes prakticky všichni výrobci nabízejí více 
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možností řešení, a to zpravidla kombinace bezdrátového a 100 voltového rozhlasu, 

případně různý stupeň integrace s elektronickými sirénami. [1,4] 

 

Obrázek č. 8 – Obecní rozhlas [7] 

 

2.3 Vyrozumění 

Riziko vzniku MU či KS na území České republiky musíme brát v potaz. 

Nejpravděpodobněji jsou zapříčiněné působením škodlivých a ničivých faktorů. 

Zdrojem rizika jsou často vodní toky, síť silnic a železnic, produktovody a chemické 

provozy. Při vzniku MU či KS musí vzniknout informace, která se neprodleně šíří 

k orgánům krizového řízení, podílejících se na řešení nastalé situace. Takto předané 

informace se nazývají vyrozumění. 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události a to složkám IZS, orgánům územní samosprávy a státní správy, 

právnických osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijního nebo 

krizového plánu. Hlavním účelem vyrozumění je co nejrychleji předat zprávu o nastalé 

či hrozící MU a zaktivovat osoby určené pro řízení a provádění preventivních opatření 

nebo opatření k odstraňování následků. [11,1] 
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Odpovědnost za zabezpečení vyrozumění základních i ostatních složek IZS a 

vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků mají v souladu se 

zákonem č. 239/2000 Sb., (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů) operační a informační střediska IZS, kterými jsou 

operační střediska kraje, operační a informační středisko generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru. [1] 

 

Obrázek č. 9 – Schéma znázornění problematiky vyrozumění [8] 

 

Můžeme definovat tyto typy vyrozumění: [1] 

 vyrozumění a povolání složek IZS k provedení konkrétního zásahu 

 vyrozumění osob jakožto členů krizového štábu 

 vyrozumění orgánů a organizací  

 

Vyrozumívány jsou obvykle:  

 orgány územních samosprávných celků 

 významné státní instituce 

 příslušné složky IZS 

 významné ohrožující objekty 

 další významné objekty zabezpečující plnění úkolů vyplývajících 

z havarijního nebo krizového plánu 



17 

Pro zabezpečení vyrozumění se používají komunikační prostředky: [8] 

 telefonní spojení v pevné síti 

 telefonní spojení v sítích mobilních operátorů tzv. krizové mobilní 

telefony 

 rádiové spojení tzv. rádiové sítě IZS 

 elektronická pošta 

 datové přenosy 

 osobní přijímače 

Jako nejdostupnější a nejoperativnější prostředek se jeví mobilní telefon. Ten se 

stal základem šíření informací, které nesnesou odkladu. Vyrozumění je možné 

realizovat běžným hovorem, zasláním krátké textové zprávy a zároveň umožňuje 

přístup k wapovým i webovým serverům.  

V roce 2002 byl realizován ministerstvem vnitra projekt krizových mobilních 

telefonů (dále jen KMT). Společnost, tehdy Eurotel Praha s.r.o., distribuovala pro 

účastníky krizového řízení 19 tisíc sad KMT. Tyto umožňují v krizových situacích 

přednostní volání na tzv. krizových číslech. Tato volání pak nejsou zpoplatněna. Dále  

projekt zahrnoval i rozšíření infrastruktury operátora v zájmových oblastech krizového 

řízení a v neposlední řadě i možnost posílení sítě mobilními základnovými stanicemi 

v postižených oblastech. [12] 

V dalších částech mé diplomové práce budu věnovat pozornost plánu vyrozumění 

na různých úrovních. Následující kapitoly mají za účel upozornit čtenáře na to, že plán 

vyrozumění nezpracovává pouze zpracovatel havarijních plánů, jemuž to ukládá zákon. 

Vzhledem k tomu, že se zabývám způsobem vyrozumění v areálu, ve kterém sídlí více 

subjektů, budu se dále věnovat vyrozumění jakožto procesu. 

2.4 Proces vyrozumění 

Proces vyrozumění zajišťuje předání informací o vzniklé nebo již hrozící 

mimořádné události uvnitř organizace, směrem ke složkám IZS a dalším partnerům. 

Tento proces obsahuje popis komunikačních proudů vedoucích od místa mimořádné 

události k vybraným subjektům. Těmito subjekty mohou být ředitel společnosti, krizový 

štáb společnosti, technolog, integrovaný záchranný systém.  
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3 PLÁN VYROZUMĚNÍ 

Jak bylo zmiňováno, vyrozumění je souhrnem organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo nastalé 

MU a to složkám IZS, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zařazeny do plánu vyrozumění v rámci 

havarijních plánů. [8] 

Plán vyrozumění patří k základním plánům konkrétních činností, zpracovateli jsou 

vždy všichni zpracovatelé havarijních pánů a to jak vnitřních tak i vnějších, dále také 

zpracovatelé požární dokumentace. 

Plán vyrozumění obsahuje: [13] 

 způsob předání prvotní informace o MU 

 jména a názvy dotčených složek, adresy a způsoby kontaktního spojení, 

vyrozumění a povolání ostatních složek a to zejména: 

- operační střediska IZS působící na území kraje 

- příslušné zaměstnance ostatních složek IZS 

- příslušné pověřené zaměstnance krajských úřadů, dotčeného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností a dotčeného obecního úřadu, 

v jejichž správních obvodech se nachází objekt provozovatele 

- další krajské nebo obecní úřady s působností v zóně havarijního plánu a 

dotčená operační střediska na jejich území, případně další krajské nebo 

obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními 

3.1 Účel zpracování plánu vyrozumění 

Pro určení jednotlivých činností při provádění záchranných a likvidačních prací na 

území kraje se zpracovávají plány konkrétních činností. Plán vyrozumění je jedním 

z nich. Účelem je rychlá aktivace osob určených pro řízení a provádění preventivních 

opatření nebo opatření k odstraňování následků mimořádné události, řešení krizových 

stavů a provádění záchranných a likvidačních prací a úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zavedením jednotného systému vyrozumění dojde ke snížení chyb a zvýšení variability 

řešení. [8] 
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Plán vyrozumění se zpracovává na úrovních: 

 kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) 

 subjektu, který zpracovává havarijní plán (např. subjekty, které nakládají 

s nebezpečnou látkou) 

 ostatních právnických a podnikajících fyzických osob 

 Pro zabezpečení vyrozumění se používají komunikační prostředky: [8] 

 telefonní spojení v pevné síti 

 telefonní spojení v sítích mobilních operátorů tzv. krizové mobilní 

telefony 

 rádiové spojení tzv. rádiové sítě IZS 

 elektronická pošta 

 datové přenosy 

 osobní přijímače 

3.2 Vyrozumění na úrovni kraje, ORP 

Zpracovatel plánu vyrozumění na této úrovni je hasičský záchranný sbor 

příslušného kraje, nebo krajský úřad a to na úrovni kraje v zóně havarijního plánování. 

[8] 

Právní základ: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření, také atomový zákon, a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, a o změně 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 
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 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky IZS a pověřených zaměstnanců 

krajských a jiných územně správních úřadů uvede základní činnost prováděná po 

vyrozumění. [8] Kontaktní údaje jsou zpracovávány nejčastěji formou tabulek a to 

z důvodů přehlednosti v případě použití plánu vyrozumění.  

3.3 Vyrozumění subjektu zpracovávajícího vnitřní havarijní plán 

Zpracovatelé plánu vyrozumění na této úrovni jsou právnické a podnikající 

fyzické osoby.  Na úrovni objektů jsou zpracovateli právnické a podnikající fyzické 

osoby. [8] 

Právní základ: 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření, také atomový zákon, a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní 

připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a 

požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve 

znění vyhlášky č. 2/2004 Sb. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky, a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií 
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V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba spadá pod dikci zákona, 

je zapotřebí v první fázi určit příjemce informací. Pro vyrozumívání rozeznáváme 

subjekty vnitřní (v rámci jednoho objektu) a vnější (směrem k dalším subjektům). 

Všechny subjekty, které jsou zařazeny do procesu vyrozumívání, jsou zahrnuty na 

základě jejich vazeb a postavení. [8] 

Kategorie subjektů: 

 subjekty stanovené zákonem 

 subjekty z managementu podniku (ředitel) 

 pracovníci krizového štábu (havarijní komise) 

 pracovníci na zainteresovaných postech (bezpečnostní technik) 

 smluvní a obchodní partneři 

Podstatným a hodnotícím faktorem pro úspěšné vyrozumění je rychlost předání 

zprávy. Další významnou roli hraje úplnost předání informace o vzniklé MU všem 

potřebným subjektům a v neposlední řadě také odolnost při nestandardních stavech a to 

např. při nedostupnosti některého z klíčových pracovišť. 

3.4 Vyrozumění ostatních právnických a podnikajících fyzických 

osob 

Zpracovatelé plánu vyrozumění na této úrovni jsou právnické a podnikající 

fyzické osoby.  Na úrovni vnitropodnikových předpisů / objektů jsou zpracovateli 

právnické a podnikající fyzické osoby. [8] 

Právní základ: 

 Zákon č. 262/206 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Právnickou a podnikající fyzickou osobou v tomto případě může být výrobní i 

nevýrobní podnik, jakákoliv organizace a to např. školka, škola, která zpracovává plán 

vyrozumění. V tomto případě plán vyrozumění řeší průnik informace o vzniklé události 

přes strukturu organizace a do jejího okolí. [8] 
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V další části diplomové práce se budu zabývat způsobem vyrozumění v objektu 

s více podnikatelskými subjekty. Vzhledem k tomu, že vlastníku objektu, ani 

společnostem v něm sídlícím, neukládá zákon povinnost zpracovat plán vyrozumění a 

vlastník jej zpracovaný nemá, rozhodla jsem se tuto problematiku zpracovat.  Je 

důležité, aby každý subjekt věděl, jak se chovat při vzniku mimořádné události. Proto se 

domnívám, že zpracování plánu vyrozumění je na místě. Nejen z důvodu vyrozumění 

složek IZS, ale také informovanosti jednotlivých subjektů vzájemně.  
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4 ANALÝZA RIZIK 

Pro zpracování plánu vyrozumění je důležité stanovit  rizika, pro která bude 

proces vyrozumění zpracován. K tomu slouží různé metody a grafy, pro svou práci jsem 

vybrala následující. 

Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a 

následků, diagram rybí kosti, nebo Ishikawa,  je jednoduchá analytická technika pro 

zobrazení a následnou analýzu příčin a následků, jejímž duchovním otcem je Kaoru 

Ishikawa. Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek 

(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Vzhledem ke své univerzálnosti 

nachází Ishikawův diagram  uplatnění v oblasti kvality při hledání příčin nekvality, ale 

také v oblasti rizik či řešení problémů. Často je používán při týmových technikách 

hledání řešení, jako je například brainstorming. Při řešení problému se v diskusi nebo 

pomocí jiné analytické techniky systematicky hledají jeho možné příčiny a znázorňují 

se formou rybí kostry. [24] 

Paretova analýza 

Paretova nebo také ABC analýza je velice jednoduchým, ale přesto efektivním 

nástrojem, který umožňuje firmám se matematicky exaktně soustředit na to, co je pro ně 

skutečně důležité. Použít lze přitom na zákazníky, vlastní výrobky a služby či třeba na 

skladové zásoby. Paretova analýza je založena na vztahu mezi příčinami a jejich 

následky. Analýze se také říká pravidlo 80/20. Znamená to, že 80% problémů je 

způsobeno 20% příčin. 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/kaoru-ishikawa
https://managementmania.com/cs/kaoru-ishikawa
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/brainstorming
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
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5 POPIS VYBRANÉHO OBJEKTU 

Mnou vybraný objekt se nachází v městské části Ostrava - Zábřeh. Tato 

městská část je od 24. listopadu roku 1990 zařazena jako městský obvod ve středu 

moravské části statutárního města Ostravy a má rozlohu 1631 ha. Téměř celé území 

městského obvodu se nachází mezi řekami Odrou a Ostravicí. Objekt se nachází 

nedaleko průmyslové oblasti Vítkovic a je obklopen panelovou výstavbou i 

rodinnými domky.  

Budova byla postavena před 35 léty. Cca před 9 léty byla provedena její 

rekonstrukce a nová přístavba.  

 

 Adresa:  Starobělská 3040/56 

                           700 30 Ostrava-Zábřeh 

                           Česká republika 

 GPS Souřadnice:   49°48'7.323"N, 18°14'52.731"E 

 

Obrázek č. 10 – Foto budovy [14] 
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Společnost, která areál nyní vlastní požádala o změnu užívání pro vybrané 

místnosti v prvním nadzemním podlaží (NP). V této souvislosti byly posuzovány 

zejména požární a hygienické podmínky. Z hlediska hygieny sem patří například 

kvalita osvětlení, míra generovaného hluku, dimenzování ventilace, existence šatny, 

sprch, WC, studené a teplé vody, odpočinkové místnosti. 

V budově sídlí firma Taurid Ostrava  s.r.o. jako vlastník nemovitosti. Objekt 

je čtyřpodlažní. Pro firmu v její současné velikosti je budova velká, proto z důvodů i 

ekonomických jsou volné prostory pronajaty dalším subjektům.viz kapitoly 4.1-4.12. 

   

 

Obrázek č. 11 – Letecká mapa objektu [16] 

5.1 Subjekty podnikající v objektu 

Taurid Ostrava s.r.o. 

Společnost Taurid Ostrava s.r.o. byla založena v roce 2003. Svým zákazníkům 

již 10 let poskytuje služby v oboru průmyslové automatizace. Zaměstnává 

projektanty elektrických zařízení, programátory řídicích systémů a IT specialisty, 

elektroinženýry se specializací na elektrické regulované pohony a v neposlední 

řadě také elektromontéry, kteří v upravených prostorách společnosti kompletují a 

testují elektrické skříně. 
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 Převažující činnost - projekční a programátorské práce (kancelářská práce na 

PC), lehká montáž – manuální práce používání elektrického ručního nářadí 

 Počet osob, který daný subjekt zaměstnává: 35 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Majitel budovy 
Taurid Ostrava .s.r.o. Tel:+420 599 507 800 

 

Ředitel 
Ing. Jiří Siegmund Tel:+420 599 507 800 

GSM: +420 736 643 081 

Jednatel 
Ing. Robert Hofman Tel: +420 599 507 800 

GSM: 736 602 722 

Vedoucí realizace 
Patrik Simerský  Tel: +420 599 507 801 

GSM: +420 736 602 522 

Pracovník BOZP, PO 
Alena Stašová GSM: +420 731 522 867 

Vedoucí IT 
Ing. Petr Ségl Tel: +420 599 507 802 

GSM: +420 602 778 259 

Vrátnice 
Jana Musilová Tel: +420 605 125 198 

GSM: +420 739 513 973 

 

Projekční kancelář Lubomír CARBOL – CARTIS 

Tato projekční kancelář byla zřízena a je provozována fyzickou osobou, 

Lubomír CARBOL Ing.arch., absolvent VÚT Brno, specializace urbanismus, stavba 

měst, od srpna roku 1990. Navazuje na 12-ti letou praxi v oddělení projekce ČSAD 

Ostrava s celokrajovou, ve vybraných činnostech s celostátní působností. Výkonným 

sídlem je kancelář v areálu budovy společnosti Taurid Ostrava Ostrava s.r.o. na ulici 

Starobělské, viz. obrázek č. 11. 

 V současné době je hlavní oblastí působnosti firmy projekční a inženýrská 

činnost v investiční výstavbě bez omezení specializace, okrajově spolupracuje při 

realizaci staveb, navrhování a provádění interiérů, v reklamní a realizační činnosti, 

odborné zastupování jiných firem ve stavební činnosti, fotorealistické 3D modely vč. 

osazení do aplikace Google Earth. Práce jsou prováděny na základě autorizace 

(autorizovaný architekt bez vymezení specializace-široká autorizace), živnostenského 
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listu v předmětu podnikání: projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb včetně 

jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 

 

 Převažující činnost v objektu – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, který daný subjekt zaměstnává: 2 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Arch.Lubomír Carbol Tel: +420 599 507 901 

GSM: +420 777 258 963 

 

AF Projekt s.r.o., Architektonický ateliér, Ing. Arch. Dušan Ferenc 

 Převažující činnost v objektu – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 4 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Arch. Dušan Ferenc Tel: +420 599 312 952 

GSM: +420 777 993 157 

 

FOX sanace, Ing. Vladimír Matušů 

Tato firma se zabývá stavebním dozorem při výstavbě ať už rodinných domů tak 

i budov, sloužící pro podnikatelskou činnost. Dále se FOX sanace zabývá vysušováním 

zdiva, likvidací dřevokazného hmyzu, hub a plísní pomocí mikrovlnné technologie. 

Díky své šetrnosti k objektům a konstrukcím lze mikrovlnnou technologii využít např. 

při vysušování zdiva všech druhů staveb (od novostaveb po historické objekty), jako 

preventivní ochranu vzácného dřeva před skladováním (umělecké předměty i materiály 

pro jejich výrobu).  

 Převažující činnost v objektu – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, který daný subjekt zaměstnává: 1 

 Kontakt 
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Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Vladimír Matušů Tel: +420 599 507 101 

GSM: +420 736 598 712 

 

SILSCRAP a.s.  

Silscrap je akciová společnost, která se zabývá prodejem a výrobou zařízení 

sloužících k manipulaci s kovovým odpadem.  

Navrhují, vyrábí, opravují a svařují ocelové konstrukce a komponenty pro 

manipulační techniku. Provádí poloautomatická svařování kovů v ochranné atmosféře 

aktivního plynu (MAG). Jako ochranný plyn používá společnost směs Argonu + CO2. 

Dále se společnost zabývá obráběním kovů a to konkrétně soustružením, frézováním, 

vrtáním, broušením. V neposlední řadě ohýbáním plechů.   

Kancelář v posuzovaného objektu využívá ke své práci místopředseda 

představenstva. 

 Převažující činnost v objektu – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Místopředseda 

představenstva 

Ing. Miroslav Kostelník Tel: +420 599 685 123 

GSM: +420 772 598 632 

 

SOPROK,  projekční kancelář, Ing. Vlastimil Čimbura 

Soprok je architektonická a projekční kancelář zabývající se projektovou a 

inženýrskou činností ve výstavbě. Nabízí kompletní projekční služby při všech 

výkonových fázích s možností inženýrinku, autorského a technického dozoru, včetně 

realizace staveb. Firma se zabývá: návrhy/studiemi stavby, stavebních úprav, interiéru, 

veřejných prostor. Dále zpracovává dokumentaci skutečného stavu, dokumentaci pro 

územní  a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentaci pro výběr 

dodavatele. 
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 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Vlastimil Čimbura Tel: +420 599 895 361 

GSM: +420 777 998 016 

 

DM – PROJEKT, Marie Dostálová 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 2 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Marie Dostálová Tel: +420 599 531 825 

GSM: +420 731 297 258 

 

Architektonická kancelář, Ing. Arch. Pavel Sedlecký 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Arch. Pavel Sedlecký Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

 

Projekční kancelář, Ing. Elena Čimburová 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 
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Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Elena Čimburová Tel: +420 599 319 843 

GSM: +420 605 993 152 

 

Projekty VZT, Ing. Jana Gřundělová 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Jana Gřundělová Tel: +420 599 371 548 

GSM: +420 776 913 852 

 

NOVEL, Ing. Zdeněk Novák 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Zdeněk Novák Tel: +420 599 193 745 

GSM: +420 725 413 941 

 

Ing. Milan Černocký 

 Převažující činnost – kancelářská práce na PC 

 Počet osob, které v kanceláři pracují: 1 

 Kontakt 

Funkce Jméno Kontakt 

Odpovědná osoba 
Ing. Milan Černocký Tel: +420 599 123 753 

GSM: +420 721 963 852 
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Kromě firmy Taurid Ostrava s.r.o. všechny zmíněné subjekty podnikají jakožto 

jedinci a až na výjimky nezaměstnávají další osoby. Tyto subjekty provádějí 

kancelářskou práci. Ani jeden ze zmiňovaných subjektů nic nevyrábí ani neskladuje 

nebezpečné látky. Firma Taurid Ostrava s.r.o. má skladem pouze materiál k montáži 

elektrických skříní v množství potřebném v daný termín.  

5.2 Bezpečnostní služba IBEX 

Soukromá bezpečnostní služba IBEX Ostrava je profesionální bezpečnostní 

agentura s činností od roku 1996. Tato bezpečnostní služba má bohaté zkušenosti v 

oblasti ochrany osob, majetku a s ostrahou nejrůznějších typů staveb, budov i 

průmyslových areálů. Kvalitu služeb zaručuje tým specialistů a kvalifikovaných 

zaměstnanců, kteří mají požadované bezpečnostní vzdělání, nebo osvědčení o odborné 

způsobilosti pro potřebnou dílčí kvalifikaci. Značná pozornost je věnována jak 

vlastnímu výběru zaměstnanců, kde samozřejmostí je čistý trestní rejstřík, tak jejich 

dalšímu vzdělávání a odbornému růstu. [21] 

5.3 Současný stav vyrozumění 

Žádný z výše jmenovaných subjektů nemá zpracován plán vyrozumění. 

Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází 12 firem, doporučuji jeho zpracování.  

Domnívám se, že při množství subjektů je důležité, aby každý z nich znal kontaktní 

údaje na ostatní a věděl, jak se chovat při vzniku mimořádné události, v jakém sledu a 

koho informovat. Vlastníku objektu, ani společnostem v něm sídlícím, neukládá zákon 

povinnost plán zpracovat, přesto jsem se rozhodla tuto problematiku, pro její užitečnost, 

zpracovat.  
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6 PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK 

Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Tento 

proces, analýza rizik,  je jedním ze základních předpokladů k předcházení možných 

nebezpečných událostí. Analýzu vždy zpracovává tým zkušených specialistů 

v dostatečném časovém prostoru, jde totiž o vysoce náročnou specializovanou činnost, 

jejíž nekvalifikované provedení může vést k malé účinnosti stanovených opatření. Při 

analýze rizik musí být věnována zvýšená pozornost výběru vhodné metody nebo 

kombinaci různých metod. [17] 

Vzhledem k tomu, že objekt ani jednotlivé subjekty nemají zpracovanou analýzu 

rizik, kterou bych mohla použít a pracovat dále s těmito daty, rozhodla jsem se této 

problematice okrajově věnovat. Zpracovaná analýza mi poslouží k rozhodnutí, pro 

kterou událost dále zpracovat vyrozumění subjektů v konkrétním objektu.  

 Hodnocený objekt má 4 nadzemní podlaží (NP). Umístění subjektů zde 

působících je detailně rozepsáno níže: 

 I. NP:    Taurid Ostrava s.r.o. – realizace zakázek, příjem zboží (kancelář č. 

101) 

 
Taurid Ostrava s.r.o.– správa budovy (kancelář č. 109) 

 
Taurid Ostrava s.r.o.– dílna (prostor č. 116) 

 
 

 II. NP:    Taurid Ostrava s.r.o.– vývoj software PLC (kanceláře č. 206-210) 

 
Taurid Ostrava s.r.o.– projekce elektrických zařízení (kanceláře č. 

212-213) 

 
Taurid Ostrava s.r.o.– vedení společnosti (kancelář č. 202) 

 
 

 III. NP Taurid Ostrava s.r.o.– vývoj software PC (kanceláře č. 302-305) 

 
Projekční kancelář Lubomír CARBOL – CARTIS (kancelář č. 306) 

 
Marie Dostálová DM – PROJEKT (kancelář č. 307) 

 
Ing. arch. Pavel Sedlecký – Architektonická kancelář (kancelář č. 

308) 

 
Ing. Vlastislav Čimbura – SOPROK, projekční kancelář (kancelář č. 
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309) 

 Ing. Elena Čimburová – Projekční kancelář (kancelář č. 310) 

 IV. NP:   Taurid Ostrava s.r.o.– technické zázemí (kanceláře č. 408a, 408b) 

 

 
Ing. Vladimír Matušů – FOX Sanace (kanceláře č. 401) 

 
Ing. Jana Gřundělová – Projekty VZT (kancelář č. 404) 

 
AF Projekt s.r.o. - Ing. arch. Dušan Ferenc – (kancelář č. 405) 

 
Ing. Zdeněk Novák – NOVEL (kancelář č. 406) 

 
Ing. Milan Černocký (kancelář č. 407) 

 
SILSCRAP a.s. (kancelář č. 409) 

 

Schéma nadzemního patra se zakreslením subjektů zpracuji pro každé NP. 

Umístění subjektů v jednotlivých kancelářích je podrobně popsáno výše.  

I. NP: 

 

Obrázek č. 12 – Schéma I. NP 
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II. NP:  

 

Obrázek č. 13 – Schéma II. NP 

 

III. NP: 

 

Obrázek č. 14 – Schéma III. NP   
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IV. NP: 

 

Obrázek č. 15 – Schéma IV. NP 

 

 

Z hlediska umístění objektu v zástavbě je vidět, že budově nehrozí riziko povodní, 

není ani ohrožena zemětřesením.. Také blízkost silně vytížené komunikace není 
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potenciálním  rizikem v případě havárie, vzhledem  k umístění dalších objektů  mezi 

posuzovanou budovou a hlavní silnicí viz. obrázek č. 11.  

Obě již zmiňované analýzy aplikuji na dvě hrozby, které z mého pohledu mohou  

posuzovaný objekt reálně ohrozit: 

 Požár 

 Krádež/Vloupání  
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 Požár 

Pro hrozbu vzniku požáru jsem zvolila čtyři příčiny, což je patrné z obrázku č. 

16 viz níže. Tyto příčiny jsme následně ohodnotili podle míry pravděpodobnosti 

číslicemi 1 až 10, kde 1 znamená nejmenší a číslo 10 naopak nejvyšší pravděpodobnost. 

Toto ohodnocení bylo provedeno ve spolupráci s p. Ing. Robertem Hofmanem a s p. 

Ing. Jiřím Siegmundem. Přidělené hodnoty byly následně sečteny a zapracovány do 

Paretovy analýzy, kde jsem s těmito daty dále pracovala. Tento princip byl použit u 

všech zkoumaných hrozeb. 

 

 

Obrázek č. 16 – Ishikawův diagram – Požár 

Tabulka č. 1 – Paretova analýza – Požár  

  PŘÍČINA PŘIŘAZENÁ HODNOTA KUMULATIVNÍ HODNOTA PROCENTA 

1 Nedbalost 18 18 35,29 

2 Chyba na elektroinstalaci 16 34 66,67 

3 Vadný stav materiálu 7 41 80,45 

4 Nezpůsobilost stroje 4 45 88,5 

5 Vada materiálu 3 48 94,07 

6 Úmysl 3 51 100 

 

        V této analýze vidíme hodnotu jednotlivých příčin, dále byla vypočítána 

kumulativní hodnota z hodnoty přidělené a přiřazeno procentuální ohodnocení.  Z 

těchto hodnot jsem sestavila následující graf. 
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POŽÁR  

 

Graf č. 1 – Paretův diagram – Požár 

       Z tohoto grafu je možné vypozorovat, že hodnoty založení požáru vlivem 

nepozornosti člověka nebo chybou elektroinstalace se jeví jako nejvíce pravděpodobné 

pro vznik požáru. Chybou na elektroinstalaci se dále zabývat nebudu, vzhledem k tomu, 

že tato příčina je eliminována pravidelně prováděnými revizemi. Pro založení požáru 

lidskou nepozorností dále zpracuji schéma vyrozumění. 

 

6.1 Krádež/Vloupání 

Pro tuto hrozbu jsem si zvolila opět tři hlavní příčiny, kterým jsou dále přiřazeny  

podpříčiny, tyto jsou dále ohodnoceny a použity v Paretově analýze.  
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Obrázek č. 17 – Ishikawův diagram – Krádež/Vloupání 

 

Tabulka č. 2 – Paretova analýza – Krádež/Vloupání 

  PŘÍČINA PŘIŘAZENÁ HODNOTA KUMULATIVNÍ HODNOTA PROCENTA 

1 Krádež cizí osobou 23 23 41,07 

2 Nezaopatřenost EZS 15 38 67,85 

3 Nezabezpečené dveře 8 46 82,14 

4 Nezabezpečená okna 4 50 89,29 

5 Nezaopatřenost KS 3 53 94,64 

6 Krádež zaměstnancem 3 56 100 
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Krádež/Vloupání 

 

Graf č. 2 – Paretův diagram – Krádež/Vloupání 

 

Z grafu č. 2 Paretovy analýzy je patrné, že nejvýznamnější příčinou je krádež či 

vloupání cizí osobou, následuje nezaopatřenost budovy elektrickým zabezpečovacím 

systémem (dále jen EZS). Vzhledem k tomu, že EZS by minimalizoval ostatní příčiny, 

rozhodla jsem se ve své  práci tento systém pro posuzovaný objekt navrhnout. Schéma 

vyrozumění bude zpracováno na zvolené příčiny z předcházející analýzy. Je důležité 

zdůraznit, že všechna tato schémata vyrozumění budou zpracována na základě 

předpokladu, že se v budově někdo nachází. Stejně tak se mi jeví jako důležité 

zpracovat schéma vyrozumění i pro případ, že se v budově nikdo nenachází a 

mimořádná událost nastane např. v nočních hodinách. 

6.2 Seznam příčin k vyrozumění 

Na základě analýz rizik zpracuji následná schémata vyrozumění: 

 Vznik požáru lidskou nepozorností v denních hodinách 

 Schéma vyrozumění pro zmíněnou příčinu bude vypracováno s ohledem na 

přítomnost některé osoby v objektu. Zůstalo by však nepokryto období, kdy je objekt 

prázdný. Pokud by v budově byla nepřetržitá služba, s vysokou pravděpodobností by to 

stačilo. Ale pokud dojde ke vloupání v nočních hodinách nebo přes víkend, o události 
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by se vědělo až se značným zpožděním. Proto jsem se rozhodla navrhnout systém EZS, 

který dokáže zachytit MU a zaslat tuto informaci pomocí signálu na dispečink 

bezpečnostní služby. Zřízení EZS vychází v analýze rizik jako důležitý prvek pro 

předcházení nebo alespoň zmírnění dopadů krádeže/loupeže.  

 Krádež/Vloupání v nočních hodinách 
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7 SEZNAM VYBRANÝCH SUBJEKTŮ PRO NÁSLEDNÉ 

VYROZUMĚNÍ 

Jedním z hlavních účelů plánu vyrozumění je včasné předání informace o hrozící 

nebo již nastalé mimořádné situaci k okamžité aktivaci osob, určených pro provádění 

záchranných a likvidačních prací a úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k systému 

provozu navrhuji dvě schémata a to pro den a noc. 

Tato kapitola se zabývá stanovením subjektů, které budou příjemci informací. 

Z tohoto pohledu rozeznáváme subjekty vnitřní (v rámci podniku) a vnější (směrem 

k dalším informacím). Je možno odvodit tyto kategorie a následně konkrétní subjekty: 

- subjekty stanovené zákonným rámcem 

- subjekty stanovené managementem podniku 

- smluvní a obchodní partneři 

 

 Subjekty stanovené zákonným rámcem 

Vzhledem k tomu, že společnost nezpracovává havarijní plán ani nenakládá 

s žádnými nebezpečnými látkami, nejsou zde žádné subjekty stanovené zákonným 

rámcem.  

 Subjekty stanovené managementem podniku 

- recepční 

- majitel objektu 

- ředitel společnosti 

- jednatel společnosti 

- vedoucí realizace 

- pracovník BOZP a PO 

- vedoucí IT pracovník 

 Nájemníci prostor 

- Lubomír Carbol 

- Ing.Vladimír Matušů 

- Ing. Miroslav Kostelník 

- Ing. Vlastimil Čimbura 
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- Marie Dostálová 

- Ing. Arch. Pavel Sedlecký 

- Ing. Elena Čimburová 

- Ing. Jana Gřundělová 

- Ing. Arch. Dušan Ferenc 

- Ing. Zdeněk Novák 

- Ing. Milan Černocký 

 IZS 

- Hasičský záchranný sbor 

- Zdravotní záchranná služba 

- Policie České republiky 

Všechny tyto subjekty budou začleněny do systému vyrozumění na základě určení 

managementu společnosti. Jako podstatné se jeví určení důležitosti jednotlivých 

subjektů. V případě, že nastane mimořádná událost, je hlavním cílem v co nejkratší 

době poslat tuto informaci osobám, které budou mít vliv na zásah proti nepříznivé 

situaci. 

Zdroje a cesty  

Pro zabezpečení úkolu vyrozumění se používají dostupné prostředky spojovací 

techniky, které souhrnně nazýváme komunikační prostředky. [1] Mezi tyto prostředky 

patří: 

 telefonní spojení v sítích mobilních operátorů – tato spojení používají všechny 

subjekty v posuzovaném objektu při zjištění mimořádné události 

 telefonní spojení v pevné síti – každý subjekt v posuzovaném objektu vlastní 

pevnou linku, kterou používá pro vyřizování svých pracovních záležitostí, dále 

může být tato linka používána při zjištění mimořádné události a to zejména vždy 

při přetížené síti mobilních operátorů 

Tyto komunikační prostředky jsou účinnou cestou předání informace, ale jen 

v tom případě, nachází-li se subjekt v době vzniku mimořádné události v posuzovaném 

areálu. Pro případ, že se v budově nenachází ani jeden ze subjektů viz kapitola 5.1, 

slouží tyto prostředky: 

 signál elektronického zabezpečovacího systému 
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8 NAVRHOVANÝ SYSTÉM PRO NÁSLEDNÉ VYROZUMĚNÍ 

Jak už jsem zmiňovala výše ve své práci zohledním i skutečnost, že se v budově 

při vzniku MU nikdo nenachází. Na základě analýzy rizik jsem se rozhodla ve své práci 

navrhnout posuzovanému objektu rozmístění čidel. Tato čidla dokáží zachytit 

mimořádnou událost a poslat tuto skutečnost signálem na pult centralizované ochrany. 

Vzhledem k tomu, že budova není obsazena subjekty dvacetčtyři hodin denně jeví se mi 

toto zaopatření budovy jako účinné při následném vyrozumění. 

8.1 Návrh rozmístění pohybových a zvukových čidel 

Systémy elektrické zabezpečovací signalizace dále jen (EZS) se stávají 

standardním vybavením bytů a domů. U EZS se nejedná o jedno zařízení, ale o celou 

řadu jednotlivých čidel viz příloha č. 7, které jsou propojeny v jeden funkční celek. 

Takové zařízení může hlídat okna a dveře do objektu, neoprávněný pohyb v 

místnostech, rozbití okna, ale i únik plynu či vznik požáru. 

Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází 12. subjektů, rozdělila jsem si objekt 

na VII. zón (viz schémata níže), seznam rozložení jednotlivých subjektů v kancelářích 

je popsáno v kapitole 6. Rozčlenění do zón bude při instalaci EZS velmi účinné a to i 

z hlediska následného vyrozumění. Subjekty, které se v budově nacházejí, nemají 

stejnou pracovní dobu, tudíž na sobě nejsou závislé, každý subjekt odkóduje pouze svou 

zónu, zbytek budovy je dále napojen na pult centralizované ochrany, tudíž bezpečně 

chráněn. 

 Rozdělení do zón  

Na obrázku č. 18-21 je návrh rozdělení do jednotlivých zón. Členění na 

jednotlivé subjekty by zvýšilo ekonomickou náročnost zabezpečovacího systému aniž 

by zefektivnilo systém samotný.  



45 

 

Obrázek č. 18 – Schéma rozložení zón I. NP 

Legenda:  čidla reagující na zvuk 

                čidla reagující na pohyb 

 

 

 

Obrázek č. 19 – Schéma rozložení zón II. NP 

Legenda:  čidla reagující na zvuk 

                čidla reagující na pohyb 
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Obrázek č. 20 – Schéma rozdělení zón III. NP 

Legenda: čidla reagující na pohyb 

 

 

Obrázek č. 21 – Schéma rozložení zón IV. NP 

Legenda: čidla reagující na pohyb 

 

Ve schématech vidíme návrh rozmístění pohybových a zvukových čidel. V první 

a páté zóně jsou rozmístěna také zvuková čidla, v ostatních zónách se tato čidla, 

zaznamenávající zvuk, nenachází. Vycházím z předpokladu, že zaopatřením první a 

páté zóny zvukovými čidly což je vlastně hlavní vchod a přízemí, případně vedení 

společnosti, bude ochrana dostatečná. Závěrem této kapitoly bych chtěla zdůraznit 

skutečnost, že všechna tato čidla jsou napojena na jeden komunikátor, který 

vyhodnocuje situaci a dále vyhlašuje poplach. 
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8.2 Přenos signálu při vyhlášení poplachu 

Komunikátory jsou zařízení umožňující příjem zpráv a událostí ze 

zabezpečovacích ústředen EZS a jejich následný přenos různými přenosovými kanály 

na pult centralizované ochrany bezpečnostní služby. Příjem zpráv z ústředen EZS se 

uskutečňuje přes telefonní linku. Komunikátory generují několik událostí podle 

nastavení vnitřních stavů. Zprávy jsou pak dále na pult centralizované ochrany 

přenesené kanálem GPRS. GPRS neboli General Packet Radio Services je technologie 

na přenos, která pracuje formou tzn paketového přenosu dat. Připojení GPRS jednoduše 

využívá volné místo (místo=slot) v síti GSM. 

8.3 Činnost bezpečnostní služby IBEX  

Při přijetí poplachu na dispečink bezpečnostní služby IBEX, kde sedí nepřetržitě 

24/7 dispečer vyhodnocující situaci. Tyto situace mohou být dvojího typu. [22] 

I. TYP - dispečer přijímá poplach a to signálem z instalovaného elektrického 

bezpečnostního zabezpečení. Po přijetí poplachu dispečer okamžitě volá subjektu 

prostřednictvím mobilního telefonu, který je v systému pultu centralizované ochrany 

uveden jako subjekt, který se má vyrozumět. Dotčená osoba, která má tento telefon 

předem uložen, potvrdí, že jde o falešný poplach, kdy při příchodu do objektu zapomněl 

odkódovat budovu. V tomto případě dispečer ze systému poplach odstraní a zapíše 

skutečnost do denního protokolu. Tento protokol vede každý dispečer po celou dobu své 

pracovní doby. 

II. TYP – dispečer přijímá poplach a to opět signálem z instalovaného elektrického 

bezpečnostního zabezpečení. Po přijetí opět volá prostřednictvím mobilního telefonu 

danému subjektu, uvedenému v systému pultu centralizované ochrany, jakožto osoba, 

která se má vyrozumět při přijetí poplachu. Tato osoba má taktéž uloženo telefonní 

spojení na bezpečnostní službu. V případě, že se dotyčná osoba v objektu nenachází a 

není si vědoma, že by se v objektu někdo mohl nacházet, dispečer vyhodnotí situaci 

jako vloupání či vniknutí cizí osoby do objektu. V takovém případě dispečer ihned 

povolává zásahovou jednotku, která sídlí ve stejné budově jako pult centralizované 

ochrany. Zásahová jednotka má povinnost být na daném místě do 5 minut od skončení 

hovoru se subjektem. Tato doba je smluvně vázána se subjektem. Po příjezdu zásahové 

jednotky je vypracován protokol o výjezdu. 
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9 PLÁN VYROZUMĚNÍ POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

Účelem plánu vyrozumění je co nejrychlejší aktivace osob určených pro řešení 

nastalých mimořádných událostí.  

Prvním krokem tohoto plánu je určení daných subjektů, které budou příjemci 

informací. Tyto subjekty jsou uvedeny v kapitole č. 7. Plán obsahuje pouze subjekty, 

které jsou aktuální při vyrozumění posuzované budovy: 

 Subjekty stanovené managementem podniku 

- recepční 

- majitel objektu 

- ředitel společnosti 

- jednatel společnosti 

- vedoucí realizace 

- pracovník BOZP a PO 

- vedoucí IT pracovník 

 Nájemníci prostor 

- Lubomír Carbol 

- Ing.Vladimír Matušů 

- Ing. Miroslav Kostelník 

- Ing. Vlastimil Čimbura 

- Marie Dostálová 

- Ing. Arch. Pavel Sedlecký 

- Ing. Elena Čimburová 

- Ing. Jana Gřundělová 

- Ing. Arch. Dušan Ferenc 

- Ing. Zdeněk Novák 

- Ing. Milan Černocký 

 IZS 

- hasičský záchranný sbor 

- zdravotní záchranná služba 

- policie České republiky 
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9.1 Obecné schéma vyrozumění pro denní dobu 

Zdůrazňuji, že jsem obecná schémata vyrozumění rozdělila na dvě hlavní části. 

A to obecné schéma vyrozumění při mimořádné události nastalé v denních hodinách, 

kdy se v posuzované budově někdo nachází a dokáže detekovat mimořádnou událost viz 

obrázek č. 22., a schéma vyrozumění v hodinách, kdy se v objektu nikdo nenachází a 

mimořádnou událost tedy nemůže detekovat. Pro tento případ jsem ve své práci navrhla 

systém zaopatření budovy EZS viz kapitola č. 8. Schéma vyrozumění pro tento případ 

viz obrázek č. 26. 

Níže uvedené schéma vyrozumění je pouze obecné, schéma vyrozumění pro 

jednotlivé mimořádné události zpracuji v následující kapitole.  

Ze schématu obecného vyrozumění je patrné, že při jakékoliv mimořádné 

události zjištěné zaměstnancem, tento zaměstnanec danou skutečnost oznámí recepční, 

která je v pohotovosti denně po celou pracovní dobu. Recepční skutečnost předává dál 

dle obecného schématu. Poté skutečnost oznámí majiteli objektu, jenž je současně také 

ředitel společnosti Taurid Ostrava s.r.o., ten posléze předává informaci dalším 

subjektům podle struktury uvedené níže dle potřeby a rozsahu mimořádné události. 
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Obrázek č. 22 – Obecné schéma vyrozumění 

Karta vyrozumění pro obecné schéma v denních hodinách 

Níže uvedená tabulka uvádí kontaktní údaje na management podniku Taurid 

Ostrava s.r.o. jakožto vlastníka budovy. Dále jsou zde uvedeny kontakty na osoby, které 

jsou v objektu v pronájmu. Těmto subjektům je rovněž nutné předat informaci při 

mimořádné situaci. Všechny uvedené subjekty jsou stanoveny na základě rozhodnutí 

managementu podniku k vyrozumění. Karty vyrozumění jsou zpracovány pro obecná 

schémata vyrozumění, pro ostatní jsou součástí přílohy. Karty budou uloženy na recepci 

pro jejich použití, kopii vlastní majitel objektu. 
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Tabulka č. 3 – Karta vyrozumění pro obecné schéma 

FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

Ředitel Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Ing. Jiří Siegmund Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

Jednatel Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Ing. Robert Hofman hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

Recepce Jana Doležalová dolezalova@taurid.cz Tel: +420 599 507 805 

Vedoucí realizace Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Patrik Simerský simersky@taurid .cz Tel: +420 599 507 801 

GSM: +420 736 602 522 

Pracovník BOZP, PO Alena Stašová stasova@bozp.cz GSM: +420 731 522 867 

Vedoucí IT Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Petr Ségl segl@taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM: +420 739 513 973 

NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

CARTIS, projekční 

kancelář – odpovědná 

sosba 

Lubomír Carbol carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM: +420 777 258 963 

FOX sanace – odpovědná 

osoba 

Ing. Vladimír 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM: +420 736 598 712 

SILSCRAP a.s. – 

místopředseda 

představemstva 

Ing. Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.cz Tel: +420 599 685 123 

GSM: +420 772 598 632 

SOPROK, projekční 

kancelář – odpovědná 

osoba 

Ing. Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM: +420 777 998 016 

DM PROJEKT – 

odpovědná osoba 

Marie Dostálová dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM: +420 731 297 258 

ARCHITEKTONICKÁ 

KANCELÁŘ – 

odpovědná osoba 

Ing. Arch. Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

Projekční kancelář – 

odpovědná osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 319 843 

GSM: +420 605 993 152 

mailto:Sigmund@taurid.cz
mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
mailto:kostelnik@silcrap.cz
mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
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Projekty VZT – 

odpovědná osoba 

Ing. Jana 

Gřundělová 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM: +420 776 913 852 

AF Projekt s.r.o. 

ARCHITEKTONICKÝ 

ATELIÉR – odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM: +777 420 993 157 

NOVEL – odpovědná 

osoba 

Ing. Zdeněk Novák novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM: +420 776 913 852 

Odpovědná osoba Ing. Milan Černocký cernocky@seznam.cz Tel: +420 599 123 753 

GSM: +420 721 963 852 

Policie ČR   158 

HZS MSK   150 

ZZS – centrální dispečink   155 

 

9.1.1 Schéma vyrozumění při nedostupnosti některého pracoviště 

Důležité je také řešení procesu vyrozumění při nedostupnosti jednoho 

z pracovišť. Příkladem může být nedostupnost recepční zaměstnancem. Pokud by došlo 

k této skutečnosti zaměstnanec je povinen postupovat podle schématu níže. To 

znamená, že při nedostupnosti již zmiňované recepční je zaměstnanec povinen oznámit 

tuto skutečnost přímo integrovanému záchrannému systému. Nebude tedy čekat až se 

recepční vrátí na své pracoviště, protože prodlení by mohlo znamenat katastrofu. 
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Obrázek č. 23 – Schéma vyrozumění při nedostupnosti pracoviště 

9.2 Schéma vyrozumění pro jednotlivé  MU 

Schémata procesu vyrozumění je nutno zpracovat pro různé události, protože 

postup vyrozumívání se může razantně lišit. Není pravidlem, že při každé události jsou 

vyrozumívány totožné subjekty. Příčina vzniku dané události se také může nacházet 

v jiném místě, může se také jinak vyvíjet. 

9.2.1 Založení požáru vlivem nepozornosti lidského činitele 

Založení požáru vlivem nepozornosti lidského činitele může nastat 

v kterémkoliv místě posuzovaného objektu. Přestože budova je prohlášena za 

nekuřáckou, lidský činitel je nevyzpytatelný. Vzhledem k tomu, že objekt je 

Zaměstnanec 

Vedoucí IT 

Pracovník 

BOZP,PO 

Vedoucí 

realizace 

PČR 

ZZS 

HZS 

Nejbližší 

nadřízený (Dle 

úvahy 

zaměstnance) 

CARTIS DM-

PROJEKT 

Ing. P. 

Sedlecký SOPROK 

Ing. E. 

Čimburová 

SILSCRAP 

a.s. 

Projekty VZT 

FOX Sanace 

NOVEL 

 

AF Projekt 

s.r.o. 

Ing. M. 

Černocký 

Majitel 

objektu 

Recepce 

Jednatel 



54 

čtyřpodlažní zůstává nutnost vyrozumět všechny subjekty při vzniku požáru 

v kterémkoliv podlaží, tudíž se bude postupovat podle obecného schématu vyrozumění 

viz obrázek č. 22. 

V případě, že dojde k požáru v dílně, která je nově přistavěna a je od budovy 

oddělena protipožárními dveřmi a stavebním matriálem odolným vůči žáru viz obrázek 

č. 24, bude se při vyrozumění postupovat dle schématu vyrozumění viz obrázek č. 25. 

Obrázek č. 24 – Vznik požáru v dílně 
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Obrázek č. 25 – Schéma vyrozumění pro požár v dílně 

 

Pokud by vznikl požár v prostoru dílny, není zapotřebí, aby byly vyrozuměny 

ostatní subjekty, které jsou v posuzovaném objektu nájemci. Jak už jsem zmínila, tento 

prostor je od ostatních nájemníků oddělen protipožárními dveřmi a stavebním 

materiálem odolným proti žáru, taktéž je v případě nutnosti druhý únikový východ z 

budovy. Dále nemusí být informován o události vzniku požáru v dílně vedoucí IT 

pracovník.  
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9.3 Obecné schéma vyrozumění pro noční dobu 

Tato část mé práce se zabývá schématy vyrozumění pro případ, kdy se v budově 

nikdo nenachází a událost tedy nemůže zjistit zaměstnanec. V tomto případě nelze 

postupovat podle obecného schématu vyrozumění viz obrázek č. 22. Mnoho firem tuto 

skutečnost zanedbává a předpokládá, že se v objektu, kdy je prázdný, k žádné MU 

nedojde. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat schémata vyrozumění pro tento 

případ. V případě, že se MU vyskytne v noci, jsou uvedeny v kartách vyrozumění 

kontakty na mobilní telefony, pevné linky by zjevně nebyly účinné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26 – Obecné schéma vyrozumění pro případ noci 
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Z obecného schématu vyrozumění pro případ, kdy se v objektu nikdo nenachází, 

je patrné, že událost nezjišťuje zaměstnanec, ale čidlo navržené v kapitole č. 8. Toto 

událost zachytí, pošle informaci pomocí signálu viz kapitola č. 8.2., na pult 

centralizované ochrany a dispečink bezpečnostní služby. Dispečink zprávu předá 

majiteli budovy, který dále předává informaci dle schématu výše. Dispečink dále 

informuje subjekty dle zóny, ve které MU vznikla a dále postupuje dle obecného 

schématu vyrozumění viz obrázek č. 26.  

Karta vyrozumění pro obecné schéma v nočních hodinách 

Níže uvedená tabulka uvádí kontaktní údaje na management podniku Taurid 

Ostrava s.r.o. jakožto vlastníka budovy. Dále jsou zde uvedeny kontakty na osoby, které 

jsou v objektu v pronájmu tak jako v kartě pro případ vzniku požáru. Karta je uložena 

na dispečinku bezpečnostní služby, podle ní dispečer předává informaci příslušným 

subjektům. 

 

Tabulka č. 4 – Karta vyrozumění pro obecné schéma 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.cz Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí realizace 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid .cz Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník BOZP, 

PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

mailto:Sigmund@taurid.cz
mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
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ZÓNA NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční kancelář 

– odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace – 

odpovědná osoba 

Ing. 

Vladimír 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP a.s. – 

místopředseda 

představenstva 

Ing. 

Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.cz Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

III. SOPROK, 

projekční kancelář 

– odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

III. DM PROJEKT – 

odpovědná osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEKTON

ICKÁ 

KANCELÁŘ – 

odpovědná osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty VZT – 

odpovědná osoba 

Ing. Jana 

Gřundělov

á 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt s.r.o. 

ARCHITEKTON

ICKÝ ATELIÉR 

– odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná osoba 

Ing. 

Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
mailto:kostelnik@silcrap.cz
mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz


59 

IV. Odpovědná osoba Ing. Milan 

Černocký 

cernocky@seznam.cz Tel: +420 599 123 753 

GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,

VI,VII 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,

VI,VII 

HZS MSK   150 

I,II,III,IV,V,

VI,VII 

ZZS – centrální 

dispečink 

  155 

 

9.3.1 Krádež/Vloupání v jednotlivých zónách posuzovaného objektu 

V této kapitole se budu zabývat konkrétními schématy při vloupání či krádeži 

v jednotlivých patrech posuzovaného objektu. Protože budova je vícepodlažní, 

nemůžeme zanedbat možnost vloupání ve vyšších patrech. Na obrázku č. 27 je 

znázorněné schéma I. NP s návrhem rozmístění čidel viz kapitola 8.1. V tomto případě 

budu tedy předpokládat, že cizí osoba provede vloupání do objektu hlavním vchodem 

budovy. Dále tedy budu zpracovávat konkrétní schéma vyrozumění pro vnik cizí osoby 

do budovy v I. NP.  

 Vniknutí cizí osoby do budovy v I. NP 

 

Obrázek č. 27 – Schéma I.NP - Krádež/Vloupání 
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Obrázek č. 28  - Schéma vyrozumění pro případ vloupání v I.NP 

Ze schématu vyrozumění pro případ vloupání v I. NP je patrné, že událost opět 

zaznamená dané čidlo, který pošle signálem zprávu na dispečink a pult centralizované 

ochrany bezpečnostní služby stejným způsobem jak je řešeno v obecném schématu. 

Dispečink dále informuje majitele budovy, a dále se postupuje dle schématu 

vyrozumění obrázek č. 28. Dispečink předá informaci pouze subjektům ohrožené zóny, 

viz schéma vyrozumění pro případ vloupání v I. NP. Vzhledem k tomu, že v zóně II. 

=II. NP sídlí pouze Taurid Ostrava s.r.o. bude se při vyrozumění postupovat dle 

schématu vyrozumění viz obrázek č. 28. 
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 Vniknutí cizí osoby do budovy v III. NP 

 

Obrázek č. 29 – Schéma III. NP – Krádež/Vloupání 

Ze schématu vyrozumění pro případ vniknutí cizí osoby v III. NP je patrné, že 

čidlo, které událost zjišťuje, posílá signálem skutečnost na dispečink a pult 

centralizované ochrany a dále se postupuje dle schématu vyrozumění pro případ 

vloupání v III. NP viz obrázek č. 30. 
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Obrázek č. 30  - Schéma vyrozumění pro případ vloupání v III.NP 
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 Vniknutí cizí osoby do budovy v IV. NP 

 

Obrázek č. 31 – Schéma IV.NP – Krádež/Vloupání 
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Obrázek č. 32 – Schéma vyrozumění pro případ vloupání v IV.NP 

Ze schématu výše je patrné, že událost zjišťuje čidlo tak jako v předchozích 

variantách. V tomto případě budou vyrozuměny subjekty sídlící v ohroženém NP 

viz schéma vyrozumění vniknutí cizí osoby obrázek č. 32.  
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 Vniknutí cizí osoby do budovy prostřednictvím prostor dílny 

Obrázek č. 33 – Schéma I.NP a dílny – Krádež/Vloupání 

Pro případ vniknutí cizí osoby do budovy přes dílnu jsem taktéž zpracovala 

schéma vyrozumění. Tak jako v předešlých případech vycházím z obecného schématu 

vyrozumění pro krádež/vloupání. Vzhledem k tomu, že prostor je dílny nově dostavěn, 

je oddělen od ostatních subjektů. Ze schématu viz níže je patrné, že při této události 

není nutno vyrozumět ostatní subjekty nacházející se v posuzovaném objektu. Naopak 

je nutné vyrozumět prostřednictvím majitele vedoucího realizace, který má na starosti 

chod dílny v objektu a další viz schéma vyrozumění obrázek č. 34. Dle tohoto schématu 

se bude postupovat i v případě, vedení což je zóna č. VI. V případě vniknutí osoby 

chodbami, což je v mém případě zóna č. VII. bude vyrozumění probíhat dle obecného 

schématu vyrozumění pro případ kdy se v objektu nenachází žádný subjekt viz obrázek 

č. 26.  
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Obrázek č. 34 – Schéma vyrozumění pro případ vniknutí cizí osoby do dílny 
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ZÁVĚR 

Předcházení rizik, rychlá identifikace mimořádné události a tím i možný rychlý a cílený 

zásah, to vše je pro každý objekt i subjekt velmi důležité. Provedení analýzy rizik, která 

mohou reálně hrozit a pak zvolit účinnou ochranu a prostředky k odstranění nebo 

alespoň snížení nebezpečí pomohou minimalizovat případné ztráty a škody. Součástí 

toho všeho je i plán vyrozumění, který jsem se pokusila navrhnout. 

 

 Provoz v tomto konkrétním čtyřpodlažním objektu není limitován běžnou 

pracovní dobou od - do. Proto jsem navrhla rozdělení do několika zón a umístit 

pohybová a zvuková čidla, případně požární hlásiče, a celý systém propojit s pultem 

centralizované ochrany. Rozdělení na větší zóny, případně jejich části, vychází z 

organizačního členění firmy Taurid Ostrava, jako největšího subjektu. Zbývající 

subjekty jsem sdružila do skupin podle umístění v jednotlivých nadzemních podlaží z 

ekonomických důvodů. Soukromou bezpečnostní firmu IBEX jsem zvolila pro jejich 

dojezdovou vzdálenost do 5 minut od vyhlášení MU. Toto rozdělení pomůže ochránit 

zbytek budovy, která by jinak v případě výskytu jediného pracovníka v kanceláři např. 

ve 4.NP zůstala bez ochrany. 

 

 Po začlenění EZS do systému ochrany objektu, jsem vypracovala plány 

vyrozumění pro běžný pracovní den a také pro den volna nebo noční hodiny, kdy se 

předpokládá, že budova je prázdná. Na první pohled je vše trochu komplikované, ale po 

pochopení fungování rozdělení do zón, je orientace jednoduchá. Lze předpokládat, že 

vlastník budovy mojí práci využije nebo alespoň poslouží jako základní východisko pro 

zavedení systému. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

MU Mimořádná událost 

KS Krizová situace 

ČR Česká republika 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

SSRN Systém selektivního rádiového návěštění 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR                          

HZS Hasičský záchranný sbor  

MV Ministerstvo vnitra 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile Communications 

KTM Krizové mobilní telefony 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PO Právnická osoba 

FO Fyzická osoba 

NP Nadzemní podlaží 

IT Informační technologie 

BS Bezpečnostní služba 
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PŘÍLOHA Č. 2 - KARTA VYROZUMĚNÍ PRO PŘÍPAD POŽÁRU 

V DÍLNĚ 

Tabulka č. 1 – Karta vyrozumění pro případ požáru v dílně 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.cz Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí 

realizace 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid .cz Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník 

BOZP, PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

ZÓNA NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP 

a.s. – 

místopředseda 

představenstva 

Ing. 

Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.cz Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

mailto:Sigmund@taurid.cz
mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
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III. SOPROK, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

III. DM PROJEKT 

- odpovědná 

osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEKT

ONICKÁ 

KANCELÁŘ - 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty VZT 

– odpovědná 

osoba 

Ing. Jana 

Gřundělov

á 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt 

s.r.o. 

ARCHITEKT

ONICKÝ 

ATELIÉR – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. odpovědná 

osoba 

Ing. Milan 

Černocký 

cernocky@seznam.cz Tel: +420 599 123 753 

GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

HZS MSK   150 

mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz
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I,II,III,IV,V,VI,V

II 

ZZS – 

centrální 

dispečink 

  155 
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PŘÍLOHA Č. 3 - KARTA VYROZUMĚNÍ PRO PŘÍPAD 

VLOUPÁNÍ V I., II. NP 

Tabulka č. 2 – Karta vyrozumění pro případ vloupání v I., II. NP 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.cz Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí 

realizace 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid .cz Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník 

BOZP, PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

ZÓNA NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP 

a.s. – 

místopředseda 

představenstva 

Ing. 

Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.cz Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

mailto:Sigmund@taurid.cz
mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
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III. SOPROK, 

projekční 

kancelář - 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

III. DM PROJEKT 

- odpovědná 

osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEKT

ONICKÁ 

KANCELÁŘ - 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty VZT 

– odpovědná 

osoba 

Ing. Jana 

Gřundělov

á 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt 

s.r.o. 

ARCHITEKT

ONICKÝ 

ATELIÉR – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. odpovědná 

osoba 

Ing. Milan 

Černocký 

cernocky@seznam.cz Tel: +420 599 123 753 

GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

HZS MSK   150 

mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz
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I,II,III,IV,V,VI,V

II 

ZZS – 

centrální 

dispečink 

  155 
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PŘÍLOHA Č. 4 - KARTA VYROZUMĚNÍ PRO PŘÍPAD 

VLOUPÁNÍ V III. NP 

Tabulka č. 3 – Karta vyrozumění pro případ vloupání v III. NP 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel 

Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel 

Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.cz Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí 

realizace 

Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid .cz Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník 

BOZP, PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

ZÓNA NÁJEMNÍC

I 

JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace 

– odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP 

a.s. – 

Ing. 

Miroslav 

kostelnik@silcrap.cz Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

mailto:Sigmund@taurid.cz
mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
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místopředsed

a 

představenstv

a 

Kostelník 

III. SOPROK, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

III. DM 

PROJEKT – 

odpovědná 

osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEK

TONICKÁ 

KANCELÁŘ 

– odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty 

VZT – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Jana 

Gřundělová 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt 

s.r.o. 

ARCHITEK

TONICKÝ 

ATELIÉR – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. odpovědná Ing. Milan cernocky@seznam.cz Tel: +420 599 123 753 

mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz
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osoba Černocký 
GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

HZS MSK   150 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

ZZS – 

centrální 

dispečink 

  155 
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PŘÍLOHA Č. 5 – KARTA VYROZUMĚNÍ PRO PŘÍPAD 

VLOUPÁNÍ V IV. NP 

Tabulka č. 4 – Karta vyrozumění pro případ vloupání v IV. NP 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.

cz 

Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí 

realizace Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid 

.cz 

Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník 

BOZP, PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

ZÓNA NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP a.s. 

– místopředseda 

představenstva 

Ing. 

Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.c

z 

Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

III. SOPROK, 

projekční 

Ing. 

Vlastimil 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
mailto:kostelnik@silcrap.cz
mailto:kostelnik@silcrap.cz
mailto:cimbura@soprok.cz
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kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Čimbura 

III. DM PROJEKT – 

odpovědná 

osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEKTO

NICKÁ 

KANCELÁŘ – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty VZT – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Jana 

Gřundělov

á 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt s.r.o. 

ARCHITEKTO

NICKÝ 

ATELIÉR – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. Odpovědná 

osoba 

Ing. Milan 

Černocký 

cernocky@seznam.

cz 

Tel: +420 599 123 753 

GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

HZS MSK   150 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

ZZS – centrální 

dispečink 

  155 

mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz
mailto:cernocky@seznam.cz
mailto:cernocky@seznam.cz
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PŘÍLOHA Č. 6 – KARTA VYROZUMĚNÍ PRO PŘÍPAD 

VLOUPÁNÍ V PROSTORÁCH DÍLNY 

Tabulka č. 5 – Karta vyrozumění pro případ vloupání v prostorách dílny 

ZÓNA FUNKCE JMÉNO EMAIL TELEFON 

I,II,VII,V Ředitel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Jiří 

Siegmund 

Sigmund@taurid.cz Tel:+420 599 507 800 

GSM:+420 736 643081 

I,II,VII,V Jednatel Taurid 

Ostrava s.r.o. 

Ing. Robert 

Hofman 

hofman@taurid.cz Tel: +420 599 507 800 

GSM: +420 736 602 722 

I,II,VII,V Recepce Jana 

Doležalová 

dolezalova@taurid.

cz 

Tel: +420 599 507 805 

I,II,VII,V Vedoucí 

realizace 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Patrik 

Simerský 

simersky@Taurid 

.cz 

Tel: +420 599 507 801 

GSM:+420 736 602 522 

I,II,VII,V Pracovník 

BOZP, PO 

Alena 

Stašová 

stasova@bozp.cz GSM:+420 731 522 867 

I,II,VII,V Vedoucí IT 

Taurid Ostrava 

s.r.o. 

Petr Ségl segl@Taurid.cz Tel: +420 599 125 198 

GSM:+420 739 513 973 

ZÓNA NÁJEMNÍCI JMÉNO EMAIL TELEFON 

IV. CARTIS, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Lubomír 

Carbol 

carbol@cartis.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. FOX sanace – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Matušů 

matusu@fox.cz Tel: +420 599 507 101 

GSM:+420 736 598 712 

IV. SILSCRAP 

a.s. – 

místopředseda 

představenstva 

Ing. 

Miroslav 

Kostelník 

kostelnik@silcrap.c

z 

Tel: +420 599 685 123 

GSM:+420 772 598 632 

mailto:hofman@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:dolezalova@taurid.cz
mailto:stasova@bozp.cz
mailto:segl@Taurid.cz
mailto:carbol@cartis.cz
mailto:matusu@fox.cz
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III. SOPROK, 

projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. 

Vlastimil 

Čimbura 

cimbura@soprok.cz Tel: +420 599 895 361 

GSM:+420 777 998 016 

III. DM PROJEKT 

– odpovědná 

osoba 

Marie 

Dostálová 

dostalova@dm.cz Tel: +420 599 531 825 

GSM:+420 731 297 258 

III. ARCHITEKT

ONICKÁ 

KANCELÁŘ – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Pavel 

Sedlecký 

sedlecky@ak.cz Tel: +420 599 009 369 

Mob: +420 721 931 599 

III. Projekční 

kancelář – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Elena 

Čimburová 

cimburova@pk.cz Tel: +420 599 507 901 

GSM:+420 777 258 963 

IV. Projekty VZT 

–odpovědná 

osoba  

Ing. Jana 

Gřundělová 

grundelova@vzt.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. AF Projekt 

s.r.o. 

ARCHITEKT

ONICKÝ 

ATELIÉR – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Arch. 

Dušan 

Ferenc 

ferenc@ak.cz Tel: +420 599 312 952 

GSM:+777 420 993 157 

IV. NOVEL – 

odpovědná 

osoba 

Ing. Zdeněk 

Novák 

novak@seznam.cz Tel: +420 599 371 548 

GSM:+420 776 913 852 

IV. Odpovědná 

osoba 

Ing. Milan 

Černocký 

cernocky@seznam.

cz 

Tel: +420 599 123 753 

GSM:+420 721 963 852 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

Policie ČR   158 

I,II,III,IV,V,VI,V

II 

HZS MSK   150 

mailto:cimbura@soprok.cz
mailto:dostalova@dm.cz
mailto:sedlecky@ak.cz
mailto:cimburova@pk.cz
mailto:grundelova@vzt.cz
mailto:ferenc@ak.cz
mailto:novak@seznam.cz
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I,II,III,IV,V,VI,V

II 

ZZS – 

centrální 

dispečink 

  155 
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PŘÍLOHA Č. 7 – EZS 

EZS zaregistruje každý pokus o neoprávněné vniknutí do střeženého objektu. 

Tuto informaci předá na předem určená místa což je v mém případě PCO bezpečnostní 

služby IBEX rádiovými prostředky, po telefonních linkách, přes GSM bránu nebo 

prostřednictvím LAN/WAN. Informace o vzniklém alarmu může být také doručena na 

mobilní telefon prostřednictvím SMS zprávy. 

 

Obrázek č. 2 - čidlo 

Srdcem a řídící jednotkou každého systému EZS je ústředna, jejíž velikost a 

výkon je volena s ohledem na velikost střeženého objektu. Ústředny jsou schopny 

obsluhovat různé množství smyček, na kterých jsou připojena koncová zařízení. Dle 

číslování a popisu smyček je dispečer schopen v případě vyhlášení alarmu stanovit, ve 

kterém místě střeženého objektu došlo k narušení a vyhlášení poplachu. EZS může mít 

další funkce, jako jsou např. hlídání vzniku požáru, únik plynu a dalších stavů 

v objektu. V případě výpadku elektrické energie je EZS napájen ze záložního zdroje, 

ovšem při dlouhodobém výpadku je spuštěn poplach. Celý systém lze jednoduše a 

intuitivně ovládat pomocí přehledné klávesnice. 

 

Obrázek č. 3 – Ovládací panel 


