
Schéma rozdělení objektu                Příloha 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Označení 
Část objektu 

Ø zastavěná 
plocha [m2] 

A Administrativní budova 2 679 

B Skladovací část 3 653 

C Strojovna chlazení 1 312 

D Chladírny a balírny 3 653 

E Výrobní část 3 042 



Schéma administrativní budovy 1NP s návrhem zabezpečení                                Příloha 2 

 

 

 

 



Legenda značek:        Legenda místností: 
 

Číslo 

místnosti 
Popis místnosti 

1 sklad 

2 kancelář 

3 kancelář 

4 kancelář 

5 kancelář 

6 kancelář 

7 chodba 

8 vstup směr šatny 

9 zázemí pro vrátné 

10 kuchyň 

11 jídelna 

12 chodba do výroby 

13 sociální zařízení 

14 sociální zařízení 

 

ústředna PZTS 
 

klávesnice 
 

PIR detektor 
 

PIR detektor + detektor 

rozbití skla  
magnetický detektor 

otevření  

atrapa vnitřní kamery 
 

atrapa venkovní kamery 
 

kamera 
 

bezpečnostní fólie  



Schéma administrativní budovy 1PP s návrhem zabezpečení                                Příloha 3 
 

 

 

 



Legenda značek:        Legenda místností: 
 

Číslo 

místnosti 
Popis místnosti 

1 sklad 

2 údržbářská dílna 

3 údržbářská dílna 

4 archiv 

5 chodba 

6 chodba 

7 kancelář 

8 kancelář 

9 kancelář 

10 kancelář 

 

PIR detektor 
 

PIR detektor + detektor 

rozbití skla  
magnetický detektor 

otevření  

atrapa vnitřní kamery 
 

bezpečnostní fólie  



Schéma skladovací části 1NP s návrhem zabezpečení                                Příloha 4 

 



Legenda značek:        Legenda místností: 
 

 
klávesnice 

 

PIR detektor 
 

magnetický detektor 

otevření  

atrapa vnitřní kamery 
 

atrapa venkovní kamery 
 

Číslo 

místnosti 
Popis místnosti 

1 přístupová chodba 

2 kancelář 

3 denní místnost 

4 manipulační prostory 

5 sklad 

6 sklad 

7 skladové kóje 

8 skladové kóje 

9 denní místnost 

10 skladové kóje 

11 zázemí nakládacích prostor 

12 strojovna chlazení 

13 administrativní budova 

14 chladírny a balírny 



Schéma skladovací části 1PP s návrhem zabezpečení                                Příloha 5 

 



Legenda značek:        Legenda místností: 
 

Číslo 

místnosti 
Popis místnosti 

1 přístupová chodba 

2 sklad 

3 sklad a skladové kóje 

4 skladové kóje 

5 manipulační prostory 

6 sklad 

7 kancelář 

8 denní místnost 

9 zázemí nakládacích prostor 

 

ústředna PZTS 
 

klávesnice 
 

PIR detektor 
 

PIR detektor + detektor 

rozbití skla  
magnetický detektor 

otevření  

vnější siréna 
 

atrapa vnitřní kamery 
 

atrapa venkovní kamery  

kamera 
 



Schéma návrhu zabezpečení střechy jídelny                                  Příloha 6 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda značek: 
 

 

 

 

Legenda objektu: 

 
 

IR závora 
 

Číslo 

místnosti 
Popis místnosti 

1 jídelna 

2 administrativní budova 

3 skladovací část 



Schéma návrhu zabezpečení vjezdu vlečky do areálu                                 Příloha 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda značek: 

 

 kamera 
 



Ishikawův diagram                                      Příloha 8 

 

 


