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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních  

a bezpečnostních rizik, nebezpečí a aplikací vhodné metodiky na konkrétní stavební dílo. Pro 

aplikaci je zvolena klíčová stavební technologie – zdEní. Diplomová práce určuje možnosti 

pro Uízení rizik na základE zavedeného integrovaného systému Uízení ĚISMě, definuje cíle a 

nastavení mechanism] kontrolujících dodržování standard], vyhodnocení podnikových rizik, 

definování strategií pro Uízení rizik, návrh postup] pro Uízení rizik, sledování jejich fungování, 

vyhodnocení jejich fungování a pUípadné zdokonalování a podpora procesu dodáváním 

potUebných informací. 

Abstract 

This thesis deals with the analysis and evaluation of quality, environmental, and 

security risks, hazards and application of appropriate methodology to a particular construction 

project. For an application is selected the key construction technology - walling. Diploma 

thesis establishes a framework for risk management on the basis of established integrated 

management system (IMS) defines the objectives and mechanisms in controlling adherence to 

standards, evaluation of business risks, defining risk management strategies, the draft risk 

management procedures, monitoring their functioning, assessing their performance and any 

improvement and support the process of supplying the required information. 

 

Klíčová slova 
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pom]cky, nebezpečí, odpady, pracovníci, materiál, stavba, fmea, motýlek. 
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 ÚVOD 1 

Tato diplomová práce navazuje na bakaláUskou práci ĚProvádEní nosných konstrukcí  

bytového domu ve Starém BrnEě, kterou jsem vypracoval na VUT v BrnE, 

FakultE stavební. 

Na Uízení rizik se v současné dobE klade čím dál vEtší d]raz. Firmy by mEly dodržovat 

kvalitativní, bezpečnostní a environmentální požadavky, r]zné technické normy a pUedpisy. 

K jejich splnEní nám právE dopomáhá Uízení rizik, což je proces, kterým snižujeme 

potencionální nebezpečí a rizika, která by vedla k nedosažení požadovaných hodnot a cíl]. 

Každá společnost musí nejprve identifikovat potencionální rizika a následnou analýzou 

vytvoUit takovou strategii, jakou by se dal jejich výskyt co nejvíce snížit Ětzv. na pUípustnou 

hodnotu).  

Práce se zabývá analýzou, hodnocením a aplikací vhodné metodiky na stavbu 

bytového domu ve Starém BrnE. Pro aplikaci metod je zvolena jedna z klíčových stavebních 

technologií celé stavby – zdEní. Zde jsou identifikovány kvalitativní požadavky na materiál  

a výsledný produkt, environmentální, kde je Uešena pUedevším ochrana životního prostUedí 

v okolí stavby, a bezpečnostní, která by vedla k ohrožení zdraví či života nejen pracovník], 

ale i obyčejných lidí, kteUí se pohybují v okolí stavby. 

Cílem této práce je mimo zhodnocení rizik v oblasti kvality, environmentu a BOZP, 

zavedení vhodných opatUení, které negativní vliv tEchto rizik alespoň zmírní, ne-li pUímo daná 

rizika eliminují. Druhým cílem je použití analýzy typu motýlek a zhodnocení vhodnosti této 

metody ve stavebnictví. 
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 PRÁVNÍ, NORMůTIVNÍ ů DůLŠÍ POŽůDůVKY 2 

Praktická část diplomové práce se Uídí právními, normativními a dalšími požadavky, 

které popisují normy, naUízení vlády, či pUedpisy, které jsou uvedeny níže. 

 

 ČSN ISO 9001 2.1

„Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systémy managementu kvality, 

když organizace: 

a) Potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt a služby, které splňují 

požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, 

b) Má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, 

včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka  

a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. [1 str. 15] 

 

„Organizace musí vytvořit, zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu 

kvality, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb, v souladu s požadavky této 

mezinárodní normy.“ [1 str. 17] 

 

 ČSN OHSůS 1Ř001 2.2

Jedná se o smErnici pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví pUi práci 

(OHSAS). V současné dobE čím dál víc organizací klade d]raz na prokázání výkonosti 

v oblasti BOZP. Tato norma má dopomáhat organizacím vytváUet prvky efektivního systému 

managementu BOZP. ProstUednictvím tohoto systému dosahují organizace svých cíl],  

jak v oblasti BOZP, tak i v ekonomických. [2] 

 

„OHSAS 18001 specifikuje požadavky na systém managementu BOZP, které mají 

organizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu požadavky 

právních předpisů a informace o rizicích v oblasti BOZP.“ [2 str. 10] 
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ůby byl systém úspEšný, je potUeba aktivita a osobní angažovanost všech úrovní organizace,  

a to hlavnE jejího vedení. Jen takový systém umožňuje vytvoUit politiku BOZP.  

Celá norma je založena na metodologii PDCů ĚPlan – Do – Check - Act). Nejprve  

je tUeba si vše poUádnE naplánovat, stanovit své cíle a také procesy, které jsou d]ležité pro 

jejich dosažení ĚPlaně. Dále je tyto procesy potUeba uplatňovat ĚDoě. Vše co dEláme,  

je potUeba monitorovat a mEUit ĚCheckě. Nakonec musíme provádEt opatUení a neustále 

zlepšovat výkonost systému environmentálního managementu Ěůctě. 

 

Celý model systému managementu BOZP je znázornEn na Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1- Model systému managementu BOZP  

       (Zdroj: Vlastní zpracování dle [2]) 

 

 ČSN EN ISO 14001 2.3

Jelikož je velká snaha se v poslední dobE chovat šetrnE k životnímu prostUedí, všechny 

druhy organizací mají velký zájem a dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního 

profilu. Značná část organizací provedly environmentální audity a pUezkoumání, aby mohly 

vyhodnotit, jaký environmentální profil mají. K tomu dopomáhá účinný systém 
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environmentálního managementu, který podobnE jako v rámci managementu BOZP,  

mají organizaci umožnit pUípravu a stanovení svých cíl], tentokrát ale v oblasti 

environmentální. [3] 

 

„Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Pomáhá 

organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu,  

který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany.“ 

[3 str. 13] 

 

StejnE, jako norma ČSN OHSůS 1Ř001, je i tato norma založena na metodologii 

PDCA (Plan – Do – Check - ůctě. Neustálé zlepšování Ěůctě zde však probíhá v systému 

environmentálního managementu. 

Celý model systému environmentálního managementu je znázornEn na Obrázek 2. 

 

 

  Obrázek 2- Model systému environmentálního managementu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 
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 ČSN ISO 31000 2.4

Veškeré organizace jsou vystaveny jistým rizik]m ĚvnitUním i vnEjšímě, které ohrožují 

jejich stanovené cíle, a proto se je snaží co nejvíce eliminovat. Bez dodržování Uady princip]  

a postup], které tato norma udává, však není jejich snaha mnohdy efektivní.  

Tato mezinárodní norma nám udává zásady a smErnice pro management rizik. 

VysvEtluje termíny a definice v oblasti rizik a popisuje jednotlivé kroky, pomocí nichž 

zvýšíme pravdEpodobnost dosažení stanovených cíl]. Tuto normu mohou využívat organizace 

všech typ] a lze ji také uplatnit pro všechny typy rizik. [4] 

 

 

Obrázek 3- Proces managementu rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle [4]) 

 

 ČSN EN 31010  2.5

Tato norma slouží jako podpora pro mezinárodní normu ČSN ISO 31000. Je zde 

k dispozici návod pro výbEr vhodné metody pro identifikaci rizik, analýzy rizik,  
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analýzy následk] a hodnocení rizik. Dále jsou zde jednotlivé metody vysvEtleny Ěsilné/slabé 

stránky) a popsány postupy jejich použití Ěvstupy, proces, výstupyě. [5] 

 

 NůTÍZENÍ VLÁDY Č. 5ř1/2006 SB. 2.6

Toto naUízení vlády pojednává o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pUi práci na staveništi Ějak správnE skladovat materiál, používat ochranné  

pom]cky atd.ě. Dodržování všech požadavk] vede do značné míry ke snížení rizika pUi práci 

na staveništi. [9] 

 

 PTEDPIS Č. 362/2005 SB.  2.7

Jedná se o NaUízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

pUi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [10] 

Jelikož se v praktické části zabývám výstavbou BD o šesti nadzemních podlažích,  

a zdEné konstrukce se vyskytují zejména ve vyšších patrech, musím se i tEmito pUedpisy Uídit. 

 

  



18 

 ZDIVO, ZDDNNÉ KONSTRUKCE 3 

 HISTORIE ZDIVA 3.1

Cihla je nejstarší umElé stavivo, které človEk použil k budování svých obydlí.  

Je využívaná už tisíce let, a tudíž má za sebou velmi dlouhý vývoj, který se se stále 

stoupajícími požadavky na stavební materiály a konstrukce za posledních 200 let velmi 

zrychlil. Základní surovinou pro její inovace z]stává však stále stejná – cihláUská hlína.  

V současné dobE je napEtí ve zdivu vEtší, spáry menší, a dotvarování zdiva menší. [16] 

NejnovEjším cihláUským výrobkem jsou tzv. cihlové systémy, jejichž hlavním 

produktem je cihelná tvarovka THERM. Tato cihelná tvarovka využívá lety ovEUené 

vlastnosti cihelného stUepu a svojí konstrukcí splňuje požadavky na stavební materiál Ěpevnost 

v tlaku, tepelný odpor, tepelnou akumulaci, difuzi vodních par apod.ě [16] 

 

Evropská norma EN 771-1 [7] dElí pálené zdící prvky do dvou skupin: 

a) LD – jedná se o pálené zdící prvky, které mají objemovou hmotnost v suchém stavu 

nejvýše 1000 kg*m-3
. 

b) HD – jedná se o pálené zdící prvky, které jsou použity v chránEném zdivu a mají 

objemovou hmotnost v suchém stavu vEtší jak 1000 kg*m-3, a také pro všechny ostatní 

pálené zdící použité v nechránEném zdivu. [16] 

 

 VLůSTNOSTI ZDÍCÍCH PRVK¥ 3.2

 RozmEry zdících prvku 3.2.1

RozmEry zdících prvk] musí výrobce deklarovat v následujícím poUadí: délka, šíUka  

a výška ĚrozmEry jsou uvedeny v mm).  
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        Obrázek 4- Rozměry a povrchové plochy zdících prvků 

  

Výrobek musí být zaUazen do jedné z kategorií tolerancí pr]mErných hodnot Ětolerance 

rozmEr] prvk] LD, nebo HDě. Výrobce musí toto zaUazení deklarovat, aby bylo dosaženo 

kvality v požadované pUesnosti zdícího prvku Ěvazba, rovinnost a ložné spáryě a pro použití 

podrobných stavebních projekt] Ědetailyě, které mají za účel dosažení uvedených  

požadavk]. [16] 

 

Tolerance rozměrů prvků LD 

Mezní odchylky zdících prvk] LD se zaokrouhlují na celé mm a vypočítají se dle 

následujících vztah]: 

 

a) Pr]mErná hodnota 

 

Obrázek 5- Mezní odchylky průměrných změřených hodnot prvků LD (Zdroj: [6]) 
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b) RozpEtí rozmEr] 

 

               Obrázek 6- Největší přípustná tolerance prvků LD (Zdroj: [6]) 

 

Tolerance rozměrů prvků HD 

Mezní odchylky zdících prvk] HD se zaokrouhlují na celé mm a vypočítají se dle 

následujících vztah]: 

 

a) Pr]mErná hodnota 

 

Obrázek 7- Mezní odchylky průměrných změřených hodnot prvků HD (Zdroj: [6]) 

 

b) RozpEtí rozmEr] 

 

   Obrázek 8- Největší přípustná tolerance prvků HD (Zdroj: [6]) 

 

 Objemová hmotnost zdících prvk] 3.2.2

Pro zdící prvky LD a HD musí výrobce deklarovat objemovou hmotnost v suchém 

stavu. Také musí objemovou hmotnost zaUadit do kategorie tolerancí dle EN 771-1 [7].  
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Pokud jsou vzorky z dodávky odebrány a následnE zkoušeny, nesmí být jejich pr]mErná 

objemová hmotnost vEtší, než hodnota tolerance, kterou deklaruje výrobce.  

 

Tolerance 

D1: ±10% 

D2: ±5% 

nebo 

Dm: odchylka v procentech deklarovaná výrobcem Ěm]že být vEtší nebo menší  

než hodnota u pUedešlých dvou kategoriíě [16] 

 

 Pevnost zidva 3.2.3

I zde musí každý výrobce deklarovat pr]mErnou pevnost zdících prvk] v tlaku. 

Doporučuje se, aby se tato hodnota rovnala tUídám pevností v tlaku podle klasifikačního 

sytému, který je uveden v normE EN 771-1 [7]. Také by mEl výrobce deklarovat, že žádný 

prvek odebraný z jeho dodávky nebude mít menší pevnost v tlaku jak 0,Ř násobek 

deklarované pevnosti v tlaku výrobku. [12] 

 

Na pevnost zdiva má vliv:  

 druh zdících prvk] a jeho vlastností ĚrozmEry, pevnost v tlaku/tahu, atd.), 

 druh zdící malty a jejích vlastností Ěobjemová hmotnost, pevnost v tlaku/tahu, 

soudržnost se zdivemě, 

 dostatečné provázání zdiva, 

 technologie provádEní zdiva, 

 tloušťce ložných spár, 

 vady zdiva, ať už zapUíčinEné chybným návrhem, nebo zp]sobem jeho provedení. [12] 

 

 Malty pro zdEní 3.2.4

Malta má pro celkovou pevnost zdiva zásadní vliv. Malty se mohou vyrábEt buď 

pUímo na staveništi Ějejich výsledná kvalita však nemusí být pUesná s ohledem na ručním 
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udržování pomEru pUidávaných pUísadě, nebo se dodávat v suché smEsi v balené podobE pUímo 

od výrobce. Ty se vyrábEjí v laboratoUích, a tudíž je jejich kvalita zaručena. [16] 

Zdivo dosahuje své požadované pevnosti až po uplynutí určité doby. Protože pevnost 

malty je podstatnE menší, než pevnost zdících prvk], jsou deformace maltového lože vždy 

vEtší než u zdicích prvk]. Celkové dotvarování zdiva ovlivňuje počet ložných spár ve stEnE, 

velikost zatížení a celková kvalita malty. Malta se pUi tvrdnutí smršťuje, jelikož dochází 

k vysychání, a vlivem zatížení stlačuje. To má za následek dotvarování zdiva. To u cihelných 

prvk] dosahuje pUibližnE 1/200 až 1/500 jeho výšky. Dotvarování je možno zmenšit buď 

použitím zdících prvk] o vEtší výšce ĚménE ložných spárě, nebo použitím malt s vEtší 

pevností. [12] 

V české republice se vyrábí na devEt r]zných druh] zdících prvk]. Má diplomová 

práce se zabývá zdEním z cihel typu AKU a THERM. Tvarovka KERATHERM 44 P+D  

se Uadí do skupiny LD a tvarovka KLIMůBLOC ůKU 30 do skupiny HD. [16] 

 

Tabulka 1- Spotřeby materiálu zdících prvků 

Označení 
Tloušťka 

stEny Ěmmě 

RozmEry 

(mm) 

SpotUeba 

(ks*m
-2

) 

SpotUeba malty 

(l*m
-2

) 

30 AKU P+D 300 247 x 300 x 238 16 28 

THERM 44P+D 440 247 x 440 x 238 16 42 

 

 PORUCHY A DEGRADACE ZDIVA 3.3

V diplomové práci hledám možné rizika pUi etapE zdEní, proto bych nejprve uvedl 

možné poruchy a jejich pUíčiny. Základem kvalitní zdEné konstrukce je její pevnost a následná 

stabilita. 

 

Vady zdiva, které mají posléze dopad na jeho pevnost: 

 nedostatečná kvalita navržených zdících prvk] – nedostatečná pevnost, nadmErná 

objemová hmotnost, velká nasákavost, malá odolnost proti mrazu,  

 chybnE použité malty Ěmalá pevnost v tlaku, vysoká nasákavostě, 
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 chybné tloušťky styčných a ložných spár ĚnerovnomErné, nadmErnéě, 

 nedostatečná vazba zdících prvk], 

 špatné tepelnE izolační schopnost Ěvysoká hodnota Uě, 

 nedodržení projektové dokumentace, či pUíslušné technologické pUedpisy a normy 

Ěnedodržení tvaru, rozmEr], svislosti, rovinnosti, polohy zdiva, nevytvoUení 

dilatačních spár atd.ě. [12] 

 

Poruchy konstrukcí je možno rozdElit do dvou skupin: 

a) Statické – vznikají jako odezva konstrukce na její zatížení Ěstatická, dynamická,  

nebo na deformační účinek jednoho z nichě. Tyto poruchy výraznE ovlivňují statické 

p]sobení nosné konstrukce. 

 

b) Nestatické – vznikají spolup]sobením materiálu a prostUedí Ěp]sobení teploty, 

vlhkosti, chemických vliv], biologických vliv] a všechny další pUíčiny, které svým 

p]sobením zhoršují požadované vlastnosti konstrukcí, což vede k celkovému 

znehodnocení konstrukceě [12] 

 

Degradační procesy 

 

Degradační procesy vedou ke znehodnocování a zhoršování stavu konstrukcí. Jejich 

pUíčinami jsou specifické vlastnosti stavebních hmot ĚnapU. strukturaě, a také promEnné 

parametry vnEjšího prostUedí v čase, ve které daná stavba, nebo její části p]sobí. Tyto pUíčiny 

spolu s charakteristickými parametry materiál] vytváUejí takové podmínky, které zapUíčiní, 

popU. urychlují fyzikální, mechanické, chemické, mineralogické a biologické degradační 

procesy. Základní ochranou pUed vznikem poruchy staveb, které mají za následek degradační 

procesy stavebních hmot a konstrukcí, je jejich ochrana pUed účinky klimatu, zejména 

účinkem cyklické vlhkosti a teploty. Jedná se o preventivní ochranu, která spočívá v UadE 

opatUená pUímých Ěsnížení dopad] tEchto účink] ochranou staveb)  

a nepUímých Ěoptimalizace vlastností, Uešení stavebních hmot ve stavbE a struktury konstrukcí 

jejich návrhemě. [15] 
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Obrázek 9- Účinky, degradační procesy a vlivy působící na stavební konstrukce [15 str. 16] 
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 KVůLITů, BOZP, ENVIRONMENT 4 

 KVALITA, QMS (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) 4.1

Systém managementu kvality se Uídí nejen dle normy ČSN ISO ř001:2015 [1],  

ale také podle spousty dalších norem, technických a technologických pUedpis].  

QMS používají organizace všech typ], které podnikají v rozmanitých oborech. PUispívá jak  

ke zlepšování kvality výrobk], ale také k udržení stávající jakosti. [1] 

 

 

Obrázek 10- Model procesně orientovaného systému managementu kvality [1 str. 11] 

 

Kvalita Ějakostě je celkový souhrn entit Ěvlastnosti a znaky výrobk]ě, které významnE 

ovlivňují schopnost uspokojovat jak pUedpokládané, tak hlavnE stanovené potUeby.  

 

Znaky jakosti dElíme na dva základní typy: 

 Kvantitativní – jedná se o mEUitelné znaky ĚnapU. rozmEr, pevnost, vlhkost, atd.ě 

 Kvalitativní – tyto znaky nelze vyjádUit číselnou hodnotou, ale mohou mít  

pro spokojenost zákazník] zásadní vliv Ěv]nE, chuť, pUíjemné vystupování, atd.ě [21] 
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O charakteru produkt] vypovídají právE jejich znaky jakosti, které jsou u odlišných 

produkt] často velmi rozdílné. Výsledný produkt má uspokojovat potUeby jeho uživatel] 

Ězákazník]ě. [21] 

 

 Kvalita stavebních výrobk] 4.1.1

Je nemožné postavit kvalitní stavbu z nekvalitních výrobk] a materiálu. Proto je nutné 

ovEUovat jejich vlastnosti a stav. Stavební výrobky jsou ve skutečnosti polotovary 

Ěmeziproduktyě, které musí splňovat r]zné požadavky v závislosti na tom, kam budou pozdEji 

instalovány a jak se budou používat. [21] 

Stavba musí být zhotovena jen z výrobk], které mají takové vlastnosti, že po jejich 

instalaci do stavby bude stavba po dobu své existence splňovat nejménE šest základních 

požadavk] Ěochrana zdraví a životního prostUedí, požární bezpečnost, mechanická pevnost  

a stabilita, hygienické požadavky, bezpečnost pUi užívání, úspora tepla a ochrana  

pUed hlukemě. [21] 

Vláda využila svoje naUízení ke stanovení stavebních výrobk], které pUedstavují 

zvýšenou míru ohrožení zdraví, majetku, nebo životního prostUedí. U tEchto výrobk] musí 

jejich výrobce posoudit shodu s technickými požadavky, které musí splňovat. Dále je povinen 

vydat písemné prohlášení o shodE výrobku s technickými pUedpisy a označit výrobek značkou 

shody „CE“. Pouze výrobky s touto značkou mohou být zabudovány do stavby. [21] 

 

 Kvalita provádEní stavebních prací 4.1.2

ProvádEné práce musí stejnE jako stavební výrobky a materiály odpovídat 

požadavk]m, které jsou na nE kladeny. Tyto požadavky jsou uvedeny v zadávací a realizační 

dokumentaci stavby. Zhotovitel stavby odpovídá za veškeré činnosti a porušení povinností, 

jako by to byla činnost a porušení jeho vlastní. [21] 

Zhotovitel a jeho podzhovitelé musí prokázat oprávnEní pro provádEní pUíslušných 

činnost Ěautorizace, certifikáty systému jakosti, živnostenské listyě. Pracovníci musí být pro 

danou práci dostatečnE kvalifikovaní a musí je vést odborný pracovník. Na požádání  

je zhotovitel nucen investorovi pUedložit jejich praxi v oboru, pr]kaz školení, vzdElání, 
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popUípadE autorizaci. Také musí prokázat zp]sobilost činností, které mohou zásadnE ovlivnit 

kvalitu provádEných prací. [21] 

 

 Kvalita stavby 4.1.3

Kvalitní stavba by mEla mít schopnost dostatečnE uspokojovat potUeby investora 

stavby. Požadavky na kvalitu stavby uplatňuje: 

 Stát Ěz hlediska ochrany veUejných zájm]ě 

Jedná se o základní požadavky na stavbu: ochrana zdraví a životního prostUedí, 

požární bezpečnost, mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, 

bezpečnost pUi užívání, úspora tepla a ochrana pUed hlukem. 

 Zákazníci Ěvlastníci a uživatelé stavbyě 

Požadavky, které zákazník uplatňuje na stavbu, jsou uvedeny ve smlouvE o dílo  

a doplňují požadavky dané státem. Nemohou být však v rozporu a také nižší. [21] 

 

 BOZP – OHSAS (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4.2

MůNůGEMENT SYSTÉMě 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci ĚBOZPě pUispívá 

v organizacích ke zlepšení v oblasti BOZP a poskytuje prvky efektivního systému BOZP. 

Dopomáhá tak organizacím splnit své stanovené cíle v oblasti BOZP. D]raz je zde kladen 

zejména na vyhledávání možných rizik a posléze jejich vyhodnocení. [2] 

Požadavky na bezpečnost se nevztahují na jednotlivé výrobky, ale týkají se výsledné 

stavby jako celku. Dodržování zásad BOZP se také vztahuje na fyzické osoby, které  

se s vEdomím zamEstnavatele vyskytují na pracovišti. Z toho vyplývá, že odpovEdnost  

za zajištEní BOZP mají všichni zamEstnanci na všech stupních Uízení. 

 

 Nehody a úrazovost v České republice  4.2.1

NejčastEjší pUíčinou závažných pracovních úraz], kterou zamEstnavatelé uvádEli  

v roce 2014, bylo “Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Jako pUíčinu ho uvedli 

zamEstnavatelé hned u 79,3 % pUípad] s pracovní neschopností delší než 3 dny. Stejná pUíčina 
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mEla za následek i 52,6 % smrtelných pracovních úraz], které zamEstnavatelé uvádEli v roce 

2014. Z tEchto statistik vyplývá, jak d]ležitá je kvalitní analýza rizik. [18] 

Na druhých místech se v obou statistikách objevuje „Používání nebezpečných postupů 

nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém 

prostoru“ [18] 

 

NejčastEji zjištEné závady BOZP za poslední léta jsou: 

 používání nebezpečných postup] nebo zp]sob] práce vč. jednání bez oprávnEní, proti 

zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru ĚzamEstnanecě 

 nepoužívání OOPP, které jsou pUedepsány a pUidEleny ĚzamEstnanec) 

 špatná organizace práce, neinformovanost mezi zamEstnavateli ĚzamEstnavatelě 

 chybEjící pracovní postup, vyhledání jen části rizik ĚzamEstnavatelě 

 žádná nebo nedostatečná ochrana zaUízení a jeho zajištEní ĚzamEstnavatelě [18] 

 

NejčastEji porušované pUedpisy ve stavebnictví za poslední léta jsou: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Ězákoník práceě, 

 zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP, 

 naUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

 naUízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP  

na staveništích, 

 naUízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zamEstnanc] pUi práci. [18] 
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 Grafy úrazovosti v ČR 4.2.2

Pracovní úrazovost v odvEtvích za rok 2014: 

Z následujícího grafu je patrné, že odvEtvím s nejvEtším počtem pracovní úrazovosti 

s pracovní neschopností je Zpracovatelský pr]mysl Ě43 %ě. ů na druhém místE jsou to Ostatní 

odvEtví Ě17 %ě. Další tUí odvEtví, mezi nimiž je i Stavebnictví, se pohybují 

mezi 7 až 10 %. [18] 

 

 

Graf 1- Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích za rok 2014 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [18]) 

 

Smrtelná úrazovost v odvEtvích za rok 2014: 

Z grafu vyplývá, že nejčastEjším odvEtvím, ve kterém dochází ke smrtelným úraz]m  

je Stavebnictví Ě26 %ě. Po nEm následuje Zpracovatelský pr]mysl Ě21 %) a Doprava  

a skladování Ě17 %ě. Jelikož se v mé diplomové práci zabývám Uešením rizik v technologické 

etapE zdEní, spadá tato kategorie do odvEtví Stavebnictví. [18] 
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Graf 2- Podíl počtu smrtelných úrazů v odvětvích za rok 2014  

(Zdroj: vlastní zpracování dle [18]) 

 

Za poslední léta však výraznE klesl absolutní počet a četnost smrtelných úraz],  

což je patrné z Graf 3. Mezi roky 200Ř a 200ř došlo k nejvýraznEjšímu poklesu, kdy se počet 

úmrtí dostal na nejnižší hodnotu. Poté došlo v následujících dvou letech k mírnému nárostu, 

avšak mezi lety 2011 a 2013 absolutní počet a četnost smrtelných úraz] znovu klesl,  

a až do roku 2014 se drží na hodnotE okolo 115. [18] 

NejčastEjší skupinou nehod, které vedly k smrtelným úraz]m, je „Havárie silničního 

nebo zvláštního vozidla“ Ě2ř,1 %ě. Na druhém a tUetím místE jsou to skupiny, které se mohou 

vyskytnout pUi technologické etapE zdEných prací. Je to „Pád osoby z lešení, podesty, lávky, 

plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubnE“ Ě1ř,1 %ě a „Pád na osobu – stroje, 

pUedmEtu, části stavby a z nich uvolnEných částí“ Ě6,4 %ě. Nehody z tEchto 3 skupin mEly  

za pUíčinu 54,6 % smrtelných úraz]. [18] 
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Graf 3- Vývoj smrtelné úrazovosti v ČR (Zdroj: [18]) 

 

 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM 4.3

V poslední dobE se po celém svEtE klade čím dál vEtší význam na udržování kvalitního 

životního prostUedí. Proto i systém Uízení environmentu je v této dobE součástí vEtšiny 

organizací, které podnikají v r]znorodých odvEtvích.  

 

Samotný pojem „životní prostUedí“ má nEkolik r]zných definic. NejznámEjší z nich jsou: 

1) Definice uvedená v zákonE č.17/1řř2 Sb., o životním prostUedí (§2) [8] : 

„Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka  

a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ 

 

2) Definice uvedená v ČSN EN ISO 14001: 

„Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, 

přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.“ [3 str. 15] 
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 IDENTIFIKůCE, ůNůLÝZů ů HODNOCENÍ RIZIK 5 

Riziko je vyjádUeno očekávanými škodami a pravdEpodobnostmi.  

 

R = p * D    p… pravdEpodobnost toho, že nastane negativní jev 

    D… d]sledky realizace nežádoucího jevu 

 

Funkční závislost mezi pravdEpodobností, že nastane negativní jev a d]sledky 

realizace nežádoucího jevu popisuje riziková funkce. PUíklad jejího pr]bEhu  

je uveden na Obrázek 11. Obrázek 11 

 

 

Obrázek 11- Riziková funkce (Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 

 

Z obrázku je patrné, že Uízení rizika lze provádEt jak snižováním d]sledk] realizace 

nežádoucí události Ěochranaě, tak i snižováním pravdEpodobnosti výskytu nežádoucích jev] 

(prevence). [11] 
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Z principu Uízení rizik je zUejmé, že se riziko musí snižovat až na úroveň,  

kdy se výdaje spojené se snížením rizika stávají neúmErnými ve srovnání s daným omezením 

rizika. V odborných publikacích je toto kritérium definováno jako princip ůLůRů  

(as low as reasonable achievable) – riziko se vyžaduje snížit na tak nízkou úroveň,  

jak je rozumnE dosažitelné. [11]  

 

 IDENTIFIKACE RIZIK 5.1

Identifikace rizik a rozbor scénáU] nebezpečí je základním pUedpokladem analýzy rizik 

a rozhodování o projektu. PUi identifikaci rizika a scénáU] nebezpečí se nejčastEji využívají 

zkušenosti, inženýrský a ekonomický d]vtip a chápání souvislostí. Rizikový inženýr se musí 

vžít do rolí všech osob, které zasahují do projektu Ědodavatel, distributor, zhotovitel, banka, 

pojišťovna, atd.ě. Pro identifikaci rizika je také nutné, aby vEdEl, v jakém prostUedí bude daný 

projekt p]sobit a jaké se na nEj vztahují požadavky, pUedpisy, apod.. Kvalitní rizikový inženýr 

musí pUedvídat dokonce i takové požadavky, které jsou nEkdy v rozporu se zdravým 

rozumem. PUi identifikování rizika je ale však nutné odhalovat rozpoznávat reálná nebezpečí 

od absurdních.  

PUi odhalování nebezpečí se zpravidla díváme do budoucnosti, a to buď do vzdálené, 

nebo zcela blízké. NEkdy je však nutné hledEt i do minulosti a hledat pUíčiny, které mohly vést 

k nEjaké negativní události. Je nutné se zamyslet, proč tyto pUíčiny vznikly, ale také proč 

nebyly dUíve odhaleny, či jestli nedošlo k jejich podcenEní. Z tEchto tzv. zkušeností m]že 

rizikový inženýr vycházet a tEžit z nich pUi svých analýzách. [13] 

 

 Nebezpečí 5.1.1

Nebezpečí se vztahuje k budoucnosti Ěuvažujeme o tom, jaká nebezpečí se mohou státě 

a je neurčité ĚnepUíznivá situace, která s jistotou nastane, není nebezpečí, ale skutečnostě. 

Každý jednotlivec vnímá nebezpečí r]znE. Závisí to na jeho zkušenostech, povaze, vEku,  

ale i tUeba denní dobE, délce pobytu v nebezpečné oblasti apod. [13] 
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D]ležité také je, jaký vztah má rizikový inženýr k hodnocenému objektu či procesu.  

Ten m]že být: 

 individuální Ěhodnotitel má osobní vztah k nebezpečíě,  

 skupinový,  

 profesionální ĚlékaUský, inženýrským právnický, atd.ě  

 společenský Ěkulturní, sociální, politickýě. [13] 

 

Jelikož identifikace rizika, kvalifikace nebezpečí a kvantifikace rizika je na lidech 

závislým procesem, musíme vzít vztah hodnotitele v úvahu pUi rozhodování. Nejd]ležitEjší  

je určit, co považují experti, analytici, či hodnotitelé rizika za pUijatelné nebezpečí. To se mezi 

jednotlivci m]že velmi lišit. [13] 

Výsledkem vztahu hodnotitele k objektu/procesu je tzv. Stupeň tolerance osob 

k nebezpečí, popUípadE riziku.  

 

Stupeň tolerance k riziku se dElí na tUi základní skupiny: 

a) averze k riziku [risk aversion] -  „Osoba má zájem potlačit všechna nebezpečí tak, 

aby ztráty z jejich realizace byly minimální.“ 

b) reverze k riziku [risk taking, risk loving, risk seeking] – „Osoba má zájem vstupovat 

do nebezpečí, neboť jí jde o využití nabízejících se spekulativních rizik.“ 

c) indiference k riziku [risk neutrality] – „Osoba se nezajímá o rozptyl výsledku 

činnosti, nýbrž má zájem jen na jeho střední hodnotě.“ [13] 

 

 Skupiny nebezpečí 5.1.2

Skupiny nebezpečí slouží k usnadnEní identifikace rizika a k porozumEní postup] 

analýzy rizika. Hlavním kritériem členEní je zdroj, ze kterého dané nebezpečí pochází. 

Existuje nEkolik základních skupin, které nebezpečí rozdEluje do obecných skupin, které 

samy potom mají další kategorie, a mohou se tudíž použít pro analýzu v jakémkoliv oboru. 

[13] 
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Tabulka 2- Skupiny nebezpečí (Zdroj: Vlastní zpracování dle [13]) 

Základní skupiny Podskupiny ĚkonkrétnEjší zamEUeníě 

Technologická nebezpečí pr]myslová, dopravní, energetická, chemická, atd. 

Ekonomická nebezpečí nadvýroba, nedostatek, zmEny kurz] cenných papír], atd. 

Politická nebezpečí občanské nepokoje, totalitní režim, nacionalizmus, atd. 

Sociální nebezpečí obecná kriminalita, podvody, vandalství, squatteUi, atd. 

Právní a regulační nebezpečí zákony, normy, smlouvy, soudy, znalci, advokáti, atd. 

Klimatická nebezpečí zmEny klimatu, krátkodobé povEtrnostní vlivy, atd. 

Geologická nebezpečí seizmicita, sesuvy, sedání zemin, poddolování, atd. 

Ekologická nebezpečí kyselý déšť, meteority, biologická poškození, atd. 

Ergonomická nebezpečí tElesnE postižení lidé, ovladatelnost mechanizm], atd. 

Fyziologická nebezpečí epidemie, pandemie, výmEšky živých organism], atd. 

Psychologická nebezpečí panika, vnímaný strach, podvEdomý strach, atd. 

 

 Metodika identifikace rizika 5.1.3

Základem všech metodik identifikací rizika jsou dva základní body: 

a) Identifikace segment] projektu, které jsou vystaveny nebezpečí. Tento krok je učinEn 

jako první, a je to výchozí identifikace nebezpečí, po kterém následuje bod. 

b) Identifikace zdroj] rizika, které jsou nebezpečné Ěohrožujíě pro projekt i jeho 

segmenty. 

 

Nemá cenu se zabývat analýzou rizika, pokud nevíme, co je ohroženo a odkud 

nebezpečí pUichází. Navíc je potUeba brát pUi identifikaci nebezpečí jako iterativní otevUený 

proces. Všechna nebezpečí a rizika se v projektu nedají objevit ihned na počátku, navíc 

nEkterá nebezpečí mohou nastat až v pr]bEhu projektu Ěpokud se jedná o časovE závislý 

proces). [13] 
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Základem je postupovat pUi identifikaci nebezpečí systematicky, a to m]žeme dvEma postupy: 

a) Tabelární postupy – Systematické rozpoznávání segment] i zdroj]. Odstraňují tak 

nedokonalosti verbálních postup] a jsou tak spolehlivEjší. 

b) Verbální postupy – Jsou založeny hlavnE na “brainstormingu“, a vhodné tam,  

kde osoby co se účastní identifikace nebezpečí, nejsou ochotní, nebo nejsou schopní 

pracovat s tabulkovými dotazníky. [13] 

 

 Identifikace segment] 5.1.4

PUi identifikování segment] projektu musí být segmenty kvalitativnE stejné povahy  

a nesmí být na sobE hierarchicky závislé. Jelikož tvoUí segmenty jeden celek, jsou na sebe 

časovE nebo prostorovE závislý, tzv. navazují na sebe. 

 

 Identifikace zdroj] 5.1.5

Zdrojem nebezpečí pro projekt mohou být: 

a) Osoby – Jedná se o nebezpečí, jejichž zdrojem je lidské jednání, jejich nečinnost 

anebo jen v indiferentním vztahu osob k procesu/objektu Ěantropogenníě. 

b) PUíroda – Jedná se o projevy pUírody, které mohou výraznE ovlivnit technologické 

procesy, lidskou činnost nebo její výsledky. Nebezpečím jsou napUíklad hurikány, 

tornáda, nadmErné srážky, seizmicita, laviny, meteority atd.  

c) Kombinace „človEk-pUíroda“ – NapUíklad závEje na stUechách, které mohou ohrozit 

kolemjdoucí, nebo porušení pUehradní hráze a následné zaplavení. [13] 

 

 ůNůLÝZů RIZIK 5.2

„Analýza rizik je základním prvkem rizikového inženýrství a je nutnou podmínkou 

rozhodování o riziku, a tedy základním procesem v managementu rizika.“ [13 str. 119] 

 

 PUedmEt a cíl analýzy rizik 5.2.1

PUedmEtem analýzy rizika je projekt. Projekty mohou mít mnoho podob Ěvýstavba 

bytového domu, vývoj nových pneumatik, dovolená na KubE, atd.ě, a tudíž i analýzy rizik 
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mohou být r]znorodého typu. ůnalýza rizik m]že být použita na projekty, které se nijak 

nečlení Ěto se však nedoporučuje, jelikož výsledky takové analýzy mohou být velmi obecnéě. 

Proto se musíme zajímat také o aspekty projekt], kterých m]že být v jednom projektu 

nEkolik. Jejich počet závisí na pohledu, kterým na celý projekt nahlížíme. ůnalýza rizik má  

za cíl dát manažerovi rizika podklady pro ovládání rizik a rozhodovateli podklady  

pro rozhodování o riziku. [13] 

 

 

Obrázek 12- Schéma zdrojů nebezpečí ve vztahu k projektu (Zdroj: [11]) 

 

Výsledkem analýzy rizik není zkoumání a určování skutečností, které určitE nastanou. 

Rizika, která jsou známá, nemá smysl analyzovat a vyhledávat. Naopak musíme hledat  



38 

a objasňovat možné rizika a jejich dopady, která by mohla vzniknout za určitého scénáUe.  

Ten je tUeba taky popsat, aby se mohlo pUípadné riziko co nejdUíve rozpoznat a snížit 

pravdEpodobnost jeho vzniku, popUípadE snížit jeho dopad na projekt. [13] 

 

 ůnalýza FMEů 5.2.2

Jedná se o týmovou analýzu zp]sob] a d]sledk] poruch ĚFailure Modes and Effects 

Analysis). Jednotlivá rizika se ohodnotí a navrhnou se opatUení ke zlepšení jakosti produktu. 

Metoda FMEů je aplikovatelná na širokou škálu zp]sob] poruch. [5] 

 

Použití 

Pomocí analýzy FMEů jsou identifikovány: 

 veškeré možné zp]soby poruchy systému, nebo jeho částí, 

 d]sledky, které mohou tyto poruchy zp]sobit na systému 

 mechanismy poruchy, 

 možná opatUení, s jejichž pomocí lze zmírnit d]sledky poruch, nebo zmenšit 

pravdEpodobnost vzniku poruchy. 

 

PUíklady, kdy je vhodné použít metodu FMEů: 

 k identifikaci zp]sob] a d]sledk] lidských chyb, 

 zdokonalování navrhování proces] a postup], 

 navrhování nových díl], nebo jejich zmEny, 

 návrh použití jiných materiál], 

 zmEna požadavk] zákazníka, 

 používání výrobk] v jiných podmínkách, atd. [5] 

 

Vstupy 

Vstupy z metody FMEů mohou sloužit jako výchozí vstupy do jiných technik analýz, 

jako je napUíklad analýza stromu poruchových stav]. Pro analýzu FMEů je velmi potUeba 

získat co nejvíce informací o jednotlivých prvcích systému, s cílem provedení vErohodné 

analýzy zp]sob], jakými m]že mít daný prvek poruchu. [5] 
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Postup řešení  

Nejprve se určí rozsah, funkce a cíle systém], proces] a produkt], které budou 

analyzovány. Sestavíme tým, který bude mít za úkol určit možné závady na jednotlivých 

prvcích Ěbrainstormingě, dále se určí pUedpokládané d]sledky jejich vady a pUíčina jejich 

vzniku (Ishikawa diagram). Dále ohodnotíme dle stupnic hodnocení význam procesu, 

pravdEpodobnost výskytu a pravdEpodobnost odhalení jednotlivých prvk] systému.  

Tyto hodnoty mezi sebou vynásobíme, a dostaneme tak “číslo priority rizika“ ĚRPNě,  

dle kterého poznáme, o jak vážné riziko se jedná. 

Na všechny závady se posléze navrhnou doporučená opatUení, díky kterým m]žeme 

dosatt nové hodnoty pro význam procesu pravdEpodobnost výskytu, nebo pravdEpodobnost 

odhalení. Dostaneme tak novou hodnotu RPN. [5] 

 

Výstupy 

„Základním výstupem analýzy FMEA je seznam způsobů poruch, mechanismů poruch 

a důsledků na každou součást, nebo krok systému nebo procesu.“  [5 str. 45]  

Poskytuje také informace o pUíčinách poruch a jejich následcích pro systém jako celek.  

 

 ůnalýza motýlek 5.2.3

Tato metoda se používá pro posouzení rizik a Uízení rizik. Je navržena tak, abychom 

mEli lepší pUehled o situaci, ve které jsou pUítomny určitá rizika. Síla analýzy motýlek  

je zejména v její jednoduchosti a pUehlednosti. Mnohdy je pUirovnávána ke kombinaci analýzy 

stromu poruchových stav] a analýzy stromu událostí. Metoda motýlek se však navíc zamEUuje 

také na bariéry, které se vyskytují mezi pUíčinami a hlavní událostí rizika, a mezi hlavní 

událostí a následky. [5] 

 

Použití 

„Používá se, když situace nezaručuje, že se dosáhne složitosti plné analýzy stromu 

poruchových stavů, nebo když je pozornost zaměřena spíš na zajištění, že pro každou cestu 
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poruchy existuje bariéra nebo prvek řízení rizika. Je užitečná v případě, že existují jasné 

nezávislé cesty vedoucí k poruše.“ [5 str. 58] 

 

Vstupy 

Jako vstupy nám mohou sloužit údaje napUíklad z Ishikawowa diagramu. Je potUeba 

znát možné pUíčiny vzniku rizik, hlavní událost, ke které nechceme, aby pUišlo a možné 

následky. [5] 

 

Postup řešení 

Nejprve zvolíme hlavní událost, ke které m]že dojit. Tuto hlavní událost znázorníme 

jako centrální uzel v diagramu motýlek. Dále na levé stranE znázorníme pUíčiny vzniku rizik. 

Pokud je to možné, tak mezi pUíčiny a hlavní událostí vložíme tzv. proaktivní bariéry,  

které zabrání pUíčinE pUejít do hlavní události. NicménE mnoho bariér není 100% efektivní. 

Existují určité podmínky, kdy dojde k selhání bariér. V této metodice se jim Uíká eskalační 

faktory. Eskalační faktor je stav, který vede ke zvýšení rizika tím, že prorazí, nebo sníží 

efektivitu bariéry. 

Na pravé stranE jsou potom znázornEny následky, které nastaly po hlavní události.  

Zde m]žeme mezi hlavní událost a následky vložit tzv. reaktivní bariéry, které zabraňují 

hlavní události, aby pUešla do nechtEných následk].  

Pod jednotlivé bariéry m]žeme také znázornit, kdo za nE nese odpovEdnost, a také  

jak účinné samotné bariéry jsou.  

 

Výstupy  

Výstupem této analýzy je diagram, ze kterého jsou patrné cesty z pUíčiny rizik vedoucí 

do hlavní události a posléze následk]. Také jsou znázornEny bariéry, které buď zabraňují 

pUíčinám pUejít do hlavní události, nebo zmírňují nežádoucí následky. [5] 
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Obrázek 13- Motýlkový diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 ůnalýza pUíčin a d]sledk] 5.2.4

Tato analýza je strukturovaná metoda, která slouží k identifikaci možných pUíčin, které 

vedly až k nežádoucí události. Její pomocí jsou spoUádány možné faktory do obsáhlých 

kategorií, tudíž se mohou zohlednit veškeré možné hypotézy. V diplomové práci je použit 

diagram ve tvaru rybí kosti Ětzv. Ishikaw]v diagramě, existuje však i diagram  

v podobE stromu. [5] 

 

Použití 

Tato analýza se používá tam, kde je potUeba identifikovat možné koUenové pUíčiny.  

To znamená vyhledat hlavní d]vody, které vedou k specifickému problému, nebo stavu.  

Také lze její pomocí analyzovat už existující problémy pro to, aby mohla být podniknuta 

nápravná opatUení. [5] 
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Vstupy 

Vstupy do této analýzy nejčastEji vychází ze zkušeností, které jsme získali již 

v minulosti v dané problematice. Také se m]že vycházet z odborných posudk], nebo modelu, 

který byl vypracován a použit v minulosti. [5] 

 

Postup řešení 

Nejprve se určí d]sledek, který budeme analyzovat. NáslednE se stanoví jednotlivé 

kategorie pUíčin. Posléze identifikujeme jednotlivé pUíčiny, které rozdElíme do jednotlivých 

kategorií. To vše neustále kontrolujeme a pUezkoumáváme za účelem ovEUení shodnosti  

a úplnosti. [5] 

 

Výstupy 

Výstupem této analýzy je tedy Ishikaw]v diagram typu rybí kosti Ěm]že být také 

diagram tvaru stromuě, který znázorňuje možné pUíčiny. Ty jsou pro lepší pUehlednost 

rozdEleny do jednotlivých kategorií. [5] 

 

 

  Obrázek 14- Ishikawa diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Paret]v diagram 5.2.5

Diagram je typ grafu, který kombinuje sloupovitý a čárový graf. Sloupce,  

které znázorňují četnost pro jednotlivé kategorie, jsou seUazeny dle velikosti od nevyššího  

po nejnižší (zleva dopravaě. Čára grafu potom pUedstavuje kumulativní četnost [%],  

která začíná na prvním sloupci a každý další její bod je zvýšen oproti pUedcházející hodnotE 

odpovídající kategorii, do které náleží, tedy nad kterou je v grafu zobrazen. [17] 

Paret]v diagram se zamEUuje zejména na hlavní pUíčiny, které zp]sobují nejd]ležitEjší 

rizika. Celá analýza je založena na ParetovE principu, který uvažuje, že Ř0% d]sledk] Ěrizikě 

zp]sobuje asi 20% nejd]ležitEjších pUíčin. [14] 

 

 

Obrázek 15- Paretův diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 HODNOCENÍ RIZIK 5.3

Z definice rizika je zUejmé, že je pUi jeho hodnocení potUebné uvažovat  

jak s pravdEpodobnosti vzniku nežádoucí události, tak i s jejím d]sledkem.  

D]sledky nežádoucích událostí mohou mít rozmanitou podobu. Jejich rozsah sahá  

od jednoduchých ekonomických analýz ztát až po velmi složité modely. 
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Metody, které používáme k hodnocení rizika, lze dElit do nEkolika skupin. Skupiny  

se dElí podle stupnE podrobnosti analýzy a schopnosti kvantifikace míry rizika. [11] 

 

 Stupeň podrobnosti analýzy rizika 5.3.1

Srovnávací metody 

Tyto metody fungují na základE porovnávání a aplikování provozních zkušeností, 

které jsme získali pUi provozu nebezpečných zaUízení ĚnapU. Safety ůudit/Review, 

Process/Systém Checklist, apod.). Jejich cílem je odhalit a upozornit nás na potencionální 

nebezpečné části hodnoceného zaUízení. Tyto slabiny následnE seUadí do systém], skupin  

a uzl] podle jejich podílu na pUíčinách a pr]bEhu nebezpečných událostí. [11] 

 

Analytické metody založené na deterministickém přístupu 

Tyto metody systematicky analyzují pUíčiny, které vedli ke vzniku nebezpečných 

událostí, a také scénáUe jejich následného rozvoje. ĚnapU. HůZOP, “What if“ ůnalysis, apod.). 

VytvoUí seznam poruch systém] a jeho komponent], který poslouží pro definování 

nebezpečných událostí. Poskytují vcelku dobrou pUedstavu o tom, jak se nebezpečné zaUízení 

chovají. [11] 

 

Analytické metody založené na pravděpodobnostním přístupu 

PodobnE jako u pUedešlé metody se na základE analýzy pUíčin, které vedli ke vzniku 

nebezpečných událostí, vytvoUí seznam hlavních negativních jev]. Ke každému jevu  

je pUiUazena pravdEpodobnost jeho výskytu a následnE vypočítána pravdEpodobnost vzniku 

nebezpečné události ĚnapU. Fault/Event Tree ůnalysis, orientované grafy, blokové 

diagramy,apod.). [11] 
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 Schopnost kvantifikace míry rizika 5.3.2

Kvalitativní metody 

Používají pouze slova k popsání závažnosti a rozsahu možných následk]  

a pravdEpodobností, že k tEmto následk]m dojde. Metoda by mEla obsahovat reálná fakta  

a dostupné údaje. Kvalitativní metody se používají tam, kde tento druh postačuje k provádEní 

rozhodování, nebo jako základní pUehled vedoucí k identifikaci rizika. [19] 

 

Semikvantitativní metody 

Jedná se vlastnE o částečné sloučení kvalitativních a kvantitativních metod. 

Kvalitativní slovní vyjádUení je doplnEno číselnými hodnotami. Cílem tEchto metod  

je vytvoUit škály, které jsou podrobnEjší, než nám mohou poskytnout kvalitativní metody. 

Jejich cílem však není navržení skutečných hodnot pro popis rizik jako u kvantitativních 

metod. Je tUeba si proto u tEchto metod uvEdomovat, že číselné hodnoty nemusí správnE 

popisovat skutečnost, což by mohlo vést k chybným závEr]m. [20] 

 

Kvantitativní (pravděpodobnostní) metody 

Tato metoda používá na rozdíl od kvalitativních metod číselné hodnoty pro následky  

a jejich pravdEpodobnosti, které jsou stanoveny na základE údaj] získaných z nEkolika  

na sobE nezávislých zdroj]. Výsledná kvalita této metody závisí pUedevším na pUesnosti  

a úplnosti získaných číselných hodnot a na platnosti model], které byly použity. [20] 
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 ůPLIKůCE METOD 6 

Praktická část mé diplomové práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, 

environmentálních a bezpečnostních rizik pro provádEní zdících prací. Jako výchozí metody 

byly vybrány Analýza pUíčin a d]sledk] ĚIshikawa diagramě, Analýza zp]sob] a d]sledk] 

poruch (FMEA), Paret]v diagram a Analýza Motýlek.  

 

 HODNOCENÍ KVůLITůTIVNÍCH RIZIK 6.1

Zde jsou použity jednotlivé metody sloužící k identifikaci, analýze a hodnocení rizik 

aplikované v oblasti kvality. 

 

 Ishikawa diagram 6.1.1

Jako d]sledek, který je analyzován, je zvolen “chybnE provedené zdící práce“.  

Ty mohou vést ke vzniku poruch, jako jsou napUíklad zborcení zdiva, trhliny, nerovnost, 

vlhnutí, apod.. V oblasti kvality je pro snadnEjší určení pUíčin diagram rozdElen do šesti 

kategorií ĚpUíprava, zdivo, pUeklady, pojiva, materiál a pracovníciě a do každé z nich jsou 

následnE zaUazeny odpovídající pUíčiny. 

 

Obrázek 16- Ishikawa diagram v oblasti kvality (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 FMEA – kvalita 6.1.2

ůnalýza FMEů byla použita pro všechny tUi zkoumané oblasti – kvalita, environment 

a BOZP a pro všechny byly použity stejné stupnice hodnocení významu procesu ĚTabulka 3), 

pravdEpodobnosti výskytu ĚTabulka 4) a pravdEpodobnost odhalení ĚTabulka 5). 

 

Tabulka 3- Stupnice hodnocení VV (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupnice hodnocení významu vady 

Význam procesu Popis Hodnocení 

Zanedbatelný Nevýznamný, nikomu nehrozí velké nebezpečí či škoda          1 

Málo významný Málo významná vada, nemusí být akutnE Uešena          2 

StUední M]že dojít k menším zranEním, či zmenšení výsledné  
kvality konstrukce, potUeba Uešit           3 

Velmi významný Vážný stav, je nutné dané problémy Uešit akutnE          4 

Nebezpečný Stav, který m]že ohrozit človEka na životE, nebo stabilitu kce          5 

 

Tabulka 4- Stupnice hodnocení PV (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupnice hodnocení pravdEpodobnosti výskytu procesu 

Výskyt vady  Popis Hodnocení 

NepravdEpodobný  Výskyt rizika je takUka nepravdEpodobný          1 

Málo pravdEpodobný  Riziko se zde vyskytuje pouze ojedinEle          2 

BEžný  PUíležitostný výskyt rizika          3 

Velká pravdEpodobnost Riziko se vyskytuje pomErnE často          4 

TémEU jistý  K výskytu riziku dojde témEU jistE          5 

 

Tabulka 5- Stupnice hodnocení PO (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupnice hodnocení pravdEpodobnosti odhalení 

PravdEpodobnost odhalení  Popis Hodnocení 

TémEU jistá Je témEU jisté, že se závada odhalí          1 

Vysoká Je velká šance, že dojde k odhalení závady          2 

BEžná Jedná se o 50 % šanci na odhalení závady          3 

Malá  Šance, že závadu odhalíme, je malá          4 

NepravdEpodobná Neexistuje témEU žádný zp]sob, jak závadu odhalit          5 
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V následující tabulce jsou rozdEleny výsledné hodnoty RPN dle jejich závažnosti. 

Jelikož se jedná o součin tUí hodnot, které jsou v rozmezí od 1 do 5, mEla by se stupnice 

pohybovat od 3 do 125. V diplomové práci se však hodnoty RPN jednotlivých rizik pohybují 

v rozmezí od 3 do 4Ř. Z toho d]vodu je celá stupnice zredukována Ěviz. Tabulka 6).  

 

Tabulka 6- Stupnice závažnosti RPN (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupnice závažnosti hodnoty RPN Ěčíslo priority rizikaě  

Rozmezí hodnoty RPN  Popis 

3-10 
Jedná se o riziko, které má nepatrný dopad na zdraví osob, či stav  
konstrukce, nemusí být provedena žádná opatUení 

11-20 
Jedná se o riziko, které je málo závažné, a není potUeba nutnE  
provádEt opatUení 

21-30 Jedná se o riziko, které by se mElo snížit pomocí doporučených opatUení 

31-40 
Jedná se o vážné riziko, které má negativní dopad na zdraví či stav  
konstrukce a tudíž je nutné provést doporučená opatUení 

41-50 Jedná se o velmi závažné riziko, které je nutné snížit mezi prvními 

51 a více 
Jedná se o nebezpečná rizika, která mají vážný dopad na zdraví  
či stav konstrukce, a je nutné zabránit jejich vzniku 

 

Dle Tabulka 7 se v oblasti kvality jako nejnepUíznivEjší rizika jeví špatné  

zamEUení (RPN 32) pramenící z chyby geodeta, či mEUicího pUístroje. Dále špatné založení 

první vrstvy zdiva (RPN 27), které má za pUíčinu nedostatečná kontrola rovinnosti podkladu, 

nebo chyba zedníka a špatnE provedená dilatace ĚRPN 27ě, jejíž pUíčinou je nedostatečná 

kontrola dilatace a chyba zedníka.  

Pro riziko, které vychází ze špatného zamEUení, bylo navrženo jako doporučené 

opatUení “kontrola mEUení, provádEt pr]bEžnou kontrolu mEUících pUístroj]“. Tímto opatUením 

se povedlo podstatnE snížit hodnotu RPN z 32 na 16. Pro špatné založení první vrstvy bylo 

doporučeno opatUení “kontrola založení“, díky kterému se hodnota RPN snížila z 27 na 18. 

Hodnotu RPN vycházející ze špatnE provedené dilatace jsme po zavedení doporučeného 

opatUení “kontrola provedení dilatace“ snížili z 27 na 18. Nejvyšší hodnotu RPN po zavedení 

doporučených opatUení má však riziko pramenící z “nekvalitního materiálu“, jehož p]vodní 

hodnotu 24 se nám nepodaUilo nijak snížit. 

Celkovou hodnotu RPN Ěčíslo priority rizikaě pro všechny rizika v oblasti kvality  

se nám povedlo po zavedení doporučených opatUení snížit z hodnoty 309 na 221.  
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Tabulka 7- FMEA – kvalita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Segment Kód 
Možné vady, jejich 
projevy 

PUedpokládané d]sledky 
vady 

PUedpokládané pUíčiny 

vady 
PV VV PO RPN Doporučená opatUení PV VV PO RPN 

Špatné 
pUípravné 
práce 

K1 
Chybná projektová 
dokumentace 

NepUesné rozmEry  Nedostatečná kontrola 
projektové dokumentace 

2 2 2 8 

Kontrola projektové 
dokumentace další 
autorizovanou 

osobou 

1 2 2 4 

K2 

 
Nerovnost podkladu Nerovné zdivo, trhliny 

Špatná kontrola 
podkladu, chybný 
mEUící pUístroj 

2 3 4 24 
Kontrola rovinnosti 

podkladu  
1 3 4 12 

K3 
Špatné zamEUení a 
vytyčení zdí 

NepUesné rozmEry, 
možnost zUícení zdiva  

Chyba geodeta, chybný 
mEUící pUístroj 2 4 4 32 

Kontrola mEUení, 
provádEt pr]bEžnou 
kontrolu mEUících 
pUístroj] 

1 4 4 16 

ZdEní 

K4 
Malá pevnost tvarovek v 

tlaku/tahu 
ZUícení, trhliny Špatný návrh statika 1 4 5 20 

Návrh statiky v 
počítačovém 
programu 

1 4 5 20 

K5 
ŠpatnE provedená 
dilatace 

Trhliny 
Nedostatečná kontrola 
dilatace, chyba zedníka 

3 3 3 27 
Kontrola provedení 
dilatace 

2 3 3 18 

K6 
Špatné založení první 
vrstvy 

Nerovné zdivo, trhliny 

Nedostatečná kontrola 
rovinnosti podkladu, 

chyba zedníka 

3 3 3 27 Kontrola založení 2 3 3 18 

 

 

PUeklady 

 

K7 
Nedodržení min. 
osazení ZUícení ChybnE navržený 

pUeklad 
2 3 2 12 

Stavební dozor, 
dodržování 
technologických 
pUedpis] 

1 3 2 6 
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PUeklady 

K8 Osazení na pUíUezy 
ZUícení, zlomení, nebo  

nadmErné prohnutí  
Chyba provedení 
pUekladu 

3 2 1 6 

Stavební dozor, 
dodržování 
technologických 
pUedpis] 

1 2 1 2 

K9 Malá únosnost ZUícení ChybnE navržený 
pUeklad 

1 4 5 20 

Návrh statiky v 
počítačovém 
programu 

1 4 5 20 

Pojiva 

K10 
Malá pevnost v 
tlaku/tahu 

Trhliny, zUícení ChybnE navržená zdící 
malta 

1 3 5 15 
Návrh statiky v 
počítačovém 
programu 

1 3 5 15 

K11 
Nesprávné provedení 
styčných a ložných spar Nerovné zdivo, trhliny Chyba zedníka 4 3 2 24 

Stavební dozor, 
dodržování 
technologických 
pUedpis] 

2 3 2 12 

Materiál 

K12 Špatné uskladnEní Trhliny, zUícení, vlhnutí  Neprovedená kontrola 
uskladnEní 3 2 2 12 

Kontrola uskladnEní 
materiálu 

2 2 2 8 

K13 
PUevzetí jiného 
materiálu 

Trhliny, zUícení, vlhnutí  Neprovedená kontrola 
pUevzetí materiálu 

1 4 4 16 
Kontrola pUevzetí 
materiálu 

1 4 4 16 

K14 Nekvalitní materiál Trhliny, zUícení, vlhnutí, 
nerovné zdivo 

Neprovedená kontrola 
pUevzetí materiálu 

2 4 3 24 
Kontrola pUevzetí 
materiálu 

2 4 3 24 

Pracovníci 
K15 

NedostatečnE 
proškolený 

Trhliny, zUícení, vlhnutí, 
nerovné zdivo 

Nebylo provedeno 

školení 3 2 3 18 
Výuční list, 
dostatečné školení 2 2 3 12 

K16 Laxní pUístup 
Trhliny, zUícení, vlhnutí, 
nerovné zdivo 

Špatné vedení 4 2 3 24 Stavební dozor 3 2 3 18 

 

 

 

 

    

309 

 

   
221 
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 Paret]v diagram – kvalita 6.1.3

Zde jsou v paretovém diagramu seUazena jednotlivá rizika dle hodnot RPN  

Ěpo ošetUeníě od nejvEtšího po nejmenší. Hodnoty RPN byly vypočteny z analýzy FMEů. 

Tlustá červená čára, která protíná Lorenzovu kUivku Ěčáru kumulativní četnostiě pUesnE  

v Ř0 %, nám rozdEluje rizika na rozhodující a nepodstatná.  

Paret]v Diagram 1 vychází z Tabulka 8. Hodnoty byly použity z analýzy  

FMEA – kvalita. Z diagramu je patrné, že v zkoumané oblasti jsou rozhodující zejména rizika 

spojené s vlastnostmi zdícího materiálu Ěkvalita, pevnost, únosnostě. Výsledek je očekávaný, 

jelikož zejména vlastnosti jednotlivých zdících prvk] určují výslednou kvalitu konstrukce. 

 

Tabulka 8- Výpočet kumulativní četnosti – kvalita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kód Riziko kuﾏulativﾐě proIeﾐtuálﾐě 

K14 Nekvalitní materiál 24 11 

K4 Malá pevnost tvarovek v tlaku/tahu 44 20 

K9 Malá únosnost 64 29 

K5 Špatné provedení dilatace 82 37 

K6 Špatné založení první vrstvy 100 45 

K16 Laxní pUístup 118 53 

K3 Špatné zamEUení a vytyčení zdí 134 61 

K13 PUevzetí jiného materiálu 150 68 

K10 Malá pevnost v tlaku/tahu 165 75 

K2 Nerovnost podkladu 177 80 

K11 
Nesprávné provedení styčných a ložných 
spár 189 86 

K15 NedostatečnE proškolený 201 91 

K12 Špatné uskladnEní 209 95 

K7 Nedodržení minimálního osazení 215 97 

K1 Chybná projektová dokumentace 219 99 

K8 Osazení na pUíUezy 221 100 
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Diagram 1- Paretův diagram – kvalita (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 ůnalýza motýlek – kvalita 6.1.4

Jako vstupy do analýzy motýlek nám poskytnou data z Obrázek 16. Jako hlavní 

událost je v oblasti kvality zvolena “chybnE provedené zdící práce“. Diagram 2 má šest 

hlavních pUíčin ĚchybnE provedené práce, špatné založení první vrstvy, nesprávné provedení 

spár, špatná poloha pUekladu a jeho osazení, špatnE provedená dilatace a nekvalitní materiálě, 

z nichž každá má dvE proaktivní bariéry, které zabraňují vzniku hlavní události.  

SoučasnE je u nich znázornEno, kdo za ni nese odpovEdnost, a také to, jak moc je účinná. 

NEkteré proaktivní bariéry obsahují také eskalační faktory, které snižují jejich účinnost,  

a poukazují na to, jak m]že daná bariéra selhat. 

Na pravé stranE diagramu se nachází čtyUi následky Ětrhliny ve zdivu, nerovné zdivo, 

pád pUekladu, jeho zlomení a prohnutí, zborcení a zUícení zdEných konstrukcíě, ke kterým 

dojde, pokud nastane hlavní událost. NEkterým následk]m však lze zabránit, nebo zmírnit 

jejich škody tím, že použijeme tzv. reaktivní bariéry. I u nich je znázornEno kdo za nE nese 

zodpovEdnost a jejich účinnost. U následk] je potom znázornEna jejich závažnost, která byla 

stanovena dle matice rizik, pro osoby, aktiva, environment a reputaci firmy ĚUazeno zleva 

doprava) a poukazuje na to, že nejzávažnEjším následkem je “zborcení, zUízení zdEných 

konstrukcí“. Kompletní diagram je uveden v pUíloze P1. 
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Diagram 2- Analýza motýlek – kvalita (Zdroj: vlastní zpracování)
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 OpatUení rizik v oblasti kvality 6.1.5

 

Tabulka 9- Opatření rizik v oblasti kvality (Zdroj: vlastní zpracování) 

RIZIKO OPůTTENÍ 

Špatné založení první vrstvy 

zkontrolovat rovinnost podkladu 

špatné vytyčení, po vytyčení provést kontrolu vytyčení hran a lom] zdiva Ě provede 
se za pUítomnosti stavbyvedoucího nebo mistraě  

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 

chybná projektová dokumentace Ěšpatné kótyě 

pUed založením zkontrolovat mEUící prvky Ěvodováhaě, jestli není vychýlena 

Nerovné zdivo ĚvEtší 
odchylky svislosti a 

rovinnosti než jsou povolenéě 

kontrolovat rovinnost podkladu 

správné založení první vrstvy pro zdEní Ěpo založení provést kontrolu rovinnostiě 

po vytyčení zdí provést kontrolu vytyčení hran a lom] zdiva Ěprovede se za 
pUítomnosti stavbyvedoucího nebo mistraě  

pr]bEžnE kontrolovat svislosti a vodorovnosti zdiva, která se bude mEUit pomocí 
vodováhy 

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 

kontrolovat tloušťka ložných spár 

nutné dbát na správném smErování per a drážek z boku cihly 

Trhliny ve zdivu, svislé / 
vodorovné, opadávání 
omítky 

použit kvalitní maltu s vhodnými vlastnostmi Ěpevnost v tlaku/tahu, objemovou 
hmotnost, soudržnostě 

navržení kvalitních zdících prvk] statikem Ěvysoká pevnost v tlaku/tahu, rozmEryě  

správné založení první vrstvy pro zdEní Ěpo založení provést kontrolu rovinnostiě 

správné provedené styčných a ložných spár Ěkonstantní tloušťkaě 

dostatečné provázání zdiva 

dodržení projektové dokumentace, či pUíslušné technologické pUedpisy a normy 
Ědodržení tvaru, rozmEr], svislosti, rovinnosti, polohy zdiva, vytvoUení dilatačních 
spár atd.ě 

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 

Zborcení, zUícení zdEných 
konstrukcí v d]sledku 
porušení a ztráty stability 

stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postup], vyzdívání po 
částech, až kdy novE vyzdEné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost 

vyzdívání provádEt odbornE Ěsprávná vazba cihel, blok] a tvárnicě zajištEní stability, 
pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí 

použit kvalitní maltu s vhodnými vlastnostmi Ěpevnost v tlaku/tahu, objemovou 
hmotnost, soudržnostě 

navržení kvalitních zdících prvk] statikem Ěvysoká pevnost v tlaku/tahu, rozmEryě  

správné provedené styčných a ložných spár Ěkonstantní tloušťkaě 

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 
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veškeré dilatační spáry je nutné provést dle projektové dokumentace 

 

 

Pád pUekladu, jeho zlomení, 
nadmErné prohnutí, 
zborcení pUekladu a zdiva 
nad ním v d]sledku 
nedostatečné únosnosti  

použít pUeklad s dostatečnou únosností navržený statikem, nebo dle katalogu 

u provádEní stEnové konstrukce je nutné všechny pUeklady po jejich uložení podepUít 
provizorními podporami ĚnapU. dUevEné sloupkyě, aby se tak zabránilo zlomení, nebo 
nadmErnému prohnutí pUeklad] 

kontrola polohy pUekladu a jeho osazení pUekladu Ěnutné dodržování minimálního 
uloženíě 

je zkontrolováno, jestli jsou pUeklady kladeny na celistvé tvárnice a ne pouze na 
pUíUezy 

stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postup] 

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 

provést kontrolu výškovE vyrovnaného zdiva, na který je pUeklad uložen, stejnE jako 
zkontrolovat výšku maltového lože 

Špatné provedení dilatace 
zdiva Ěnedostatečné 
eliminování účink], které 
zp]sobuje zmEna teploty, 
dotvarování, vlhkosti a 
pr]hybuě 

dobUe navržené zdivo v PD umožňující dilataci Ěfunkční požadavky kladené na zdivo 
pUi jeho použití nebyly nepUíznivE ovlivnEny tEmito dilatacemiě 

dilatační spáry musí procházet pUes celou tloušťku stEny a i pUes všechny povrchové 
úpravy, které nejsou dostatečnE flexibilní, aby se pohybu pUizp]sobily 

je nutné, aby byla provedena dilatační spára pr]bEžnE jak ve svislém, tak i ve 
vodorovném smEru 

stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postup] 

pracovníci musí být vyučenými zedníky, nesmí být pod vlivem alkoholu a k práci 
musí pUistupovat svEdomitE 

provést kontrolu provedení dilatace 

Nekvalitní, poškozený 
materiál 

provést kontrolu pUi pUevzetí materiálu, aby nedošlo k pUevzetí poškozeného, či 
jiného materiálu Ězdící prvky s jinými pevnostmi atd.) 

skladovat v suchém prostUedí, chránit pUed vlhkostí. Skladovatelnost max. 6 mEsíc] 

 

 ENVIROMENTÁLNÍ HODNOCENÍ RIZIK 6.2

Zde jsou použity jednotlivé metody sloužící k identifikaci, analýze a hodnocení rizik 

aplikované v oblasti environmentu. 

 

 Ishikawa diagram - environment 6.2.1

Zde je jako hlavní d]sledek zvoleno “znečištEní okolí staveništE“, které m]že vést jak 

k ohrožení zdraví obyvatel, tak také ke znečištEní životního prostUedí.  V oblasti environmentu 

je diagram rozdElen do čtyU kategorií Ěodpady, hluk, ochrana ovzduší a únik maltové smEsiě  

a do každé následnE zaUzeny odpovídající pUíčiny. 
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Obrázek 17- Ishikawa diagram v environmentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 FMEA - environment 6.2.2

 

Z Tabulka 10 je patrné, že nejvážnEjšími riziky v oblasti environmentu je špatné 

odstraňování odpad] ĚRPN 4Řě a nesprávné tUídEní odpad] ĚRPN 36ě. PUíčinou vady špatného 

odstraňování odpad] je neodbornost pracovníku pUi zacházení s odpady. Po zavedení opatUení 

“recyklace, skládkování odbornou firmou“ se hodnota rizika RPN výraznE sníží ze 4Ř na 16. 

Riziko pramenící z nesprávného tUídEní odpad] vychází taktéž z neodbornosti pracovníku pUi 

zacházení s odpady, nebo z d]vodu nerozlišování jejich jednotlivých kategorií. I zde  

je hodnota RPN po zavedení doporučeného opatUení “dozor a pracovníci na stavbE jsou 

dostatečnE školení“ výraznE snížena, a to z 36 na 24.  

Po zavedení doporučených opatUení se jako nejzávažnEjší riziko tedy jeví  

“nesprávné tUídEní odpad]“ ĚRPN 24ě a celková hodnota RPN nám po zavedení opatUení 

klesla ze 110 na 54. 
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Tabulka 10- FMEA – environment (Zdroj: vlastní zpracování) 

Segment Kód 
Možné vady, jejich 
projevy 

PUedpokládané d]sledky 
vady 

PUedpokládané pUíčiny 

vady 
PV VV PO RPN Doporučená opatUení PV VV PO RPN 

Odpady 

E1 
Špatné odstraňování 
odpad] 

ZnečištEní pUírody a okolí Neodbornost 3 4 4 48 

Recyklace, 

skládkování 
odbornou firmou 

1 4 4 16 

E2 Odcizení odpad] ZnečištEní pUírody a okolí Nezabezpečení 
staveništE 

1 2 2 4 
Zabezpečení odpad] 
pUed odcizením 

1 2 2 4 

E3 
Nesprávné tUídEní 
odpad] 

ZnečištEní pUírody a okolí 
Neodbornost, 

nerozlišování 
jednotlivých kategorií 

3 4 3 36 

Dozor a pracovníci 
na stavbE je 
dostatečnE školený 

2 4 3 24 

Ovzduší E4 Velká prašnost Dýchací problémy 
pracovník] 

Časté Uezání tvarovek, 
doprava maltové smEsi 
v kolečkách  

3 2 1 6 

Maltovou smEs 
dopravovat v 

uzavUených 
nádobách a obalech, 
co nejvíce omezit 
Uezání tvarovek 

1 2 1 2 

ZnečištEní 
pUírody 

E5 
Únik maltové smEsi do 
kanalizace, nebo p]dy 

ZnečištEní p]dy, 
znečištEní podzemních 
vod ĚzmEna phě 

Skladování venku na 
staveništi, odstraňování 
společnE s komunálním 
odpadem 

2 4 2 16 

Skladovat v suchém 
prostUedí, 
neodstraňovat 
společnE s 
komunálním 
odpadem 

1 4 2 8 

 

 

 

 

    

110 

 

   
54 
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 Paret]v diagram - environment 6.2.3

Paret]v Diagram 3 vychází z Tabulka 11. Hodnoty vycházejí z analýzy  

FMEA – environment. Z diagramu jde poznat, že v zkoumané oblasti jsou rozhodující 

zejména rizika spojené s tUídEním a odstraňováním odpad]. Špatné odstraňování v sobE 

zahrnuje i nerecyklování odpad]. Tyto rizika spojuje jejich negativní p]sobení na životní 

prostUedí, zejména potom jeho znečišťováním.  

 

Tabulka 11- Výpočet kumulativní četnosti – kvalita (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kód Riziko kuﾏulativﾐě proIeﾐtuálﾐě 

E3 Nesprávné tUídEní odpad] 24 44 

E1 Špatné odstraňování odpad] 40 74 

E5 
Únik maltové smEsi do kanalizace, nebo 

p]dy 
48 89 

E2 Odcizení odpad] 52 96 

E4 Prašnost 54 100 

 

 

Diagram 3- Paretův diagram – environment (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 ůnalýza Motýlek – environment 6.2.4

Pro určení pUíčin, následk] a hlavní události nám pomohla data z Obrázek 17.  

Jako hlavní událost diagramu byla zvolena “znečištEní okolí staveništE“. Celý Diagram 4  

se následnE dElí na tUi pUíčiny a tUi následky, na které navazují proaktivní a reaktivní bariéry.  

Jako pUíčiny zde byly zvoleny špatné odstraňování odpad], únik maltové smEsi  

do p]dy, kanalizace a vodních tok] a velká prašnost. Každá z pUíčin má nejménE jednu 

proaktivní bariéru, která by svým p]sobením mEla zabraňovat, aby pUíčina pUešla až do hlavní 

události. DvE proaktivní bariéry mají i eskalační faktor, který snižuje jejich účinnost,  

a poukazuje na to, jak m]že daná bariéra selhat. I zde je u jednotlivých proaktivních bariér 

znázornEno, kdo za ni nese odpovEdnost, a také to, jak moc je účinná. 

Jako následky, které vzniknou po nastání hlavní události, byly zvoleny znečištEní 

p]dy, znečištEní podzemní vody a znečištEní ovzduší v místE stavby. Každý následek  

má jednu reaktivní bariéru, která se dané následky snaží zmírnit. Na dvE reaktivní bariéry, 

které se týkají znečištEní p]dy a podzemní vody, navazují eskalační faktory, které v tomto 

pUípadE p]sobí tak, aby daná reaktivní bariéra neselhala. 

Z diagramu Motýlek vyplývá, že jako nejhorší následek byl dle matic rizik Ěpro osoby, 

aktiva, environment a reputaci firmyě stanoven “znečištEní podzemní vody“ a “znečištEní 

p]dy“. Kompletní diagram je uveden v pUíloze P2. 
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Diagram 4- Analýza motýlek – environment (Zdroj: vlastní zpracování)
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 OpatUení rizik v oblasti environmentu 6.2.5

Tabulka 12- Opatření rizik v oblasti environmentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

RIZIKO OPůTTENÍ 

Špatné odstraňování a 
nakládání s odpady, které 
jsou nešetrné k životnímu 
prostUedí 

neodstraňovat současnE s komunálním odpadem. PUidat ke zneškodňování oprávnEné 
firmE dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech 

odpady buď recyklovat, nebo skládkovat - Jiné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky. Kategorie: N 

prázdné vyčištEné obaly pUedat k recyklaci. NevyprázdnEné obaly pUedat k 
zneškodnEní. Katalogová čísla odpad]: 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly. 
Kategorie: O  15 01 10 - Obaly obsahující zbytek nebezpečných látek nebo obaly 
tEmito látkami znečištEné. Kategorie: N 

nezabezpečení odpad] pUed odcizením ĚnapU. nedostatečná ochrana staveništEě 

správné tUídEní odpad], rozlišovat jednotlivé kategorie odpad] 

PUekročení základních limit] 
pro venkovní hluk, popU. 
provádEní hlučných prací v 
hodinách nočního klidu 

neprovozovat stavební práce v hodinách nočního klidu Ě22:00 - 6:00) 

pUi provádEní stavebních prací v nočních hodinách Ě22:00 - 6:00) nepUekročit základní 
limity pro venkovní hluk Ě40dBě 

používat pUi práci jen takové stroje Ěmíchačkyě, které svým provozem nepUesahují 
základní limity pro venkovní hluk Ě50dBě 

Ochrana ovzduší 

 

maltovou smEs dopravovat v uzavUených nádobách či obalech, zamezit nadmErnou 
prašnost ĚnapU. častEjším úklidem pracovištEě 

co nejvíce omezit Uezání tvarovek Ěnavržení objektu v PD v rozmErech po 250 mmě 

použití takového materiálu, který bude pUi pracovních prací šetrný k životnímu 
prostUedí a ovzduší 

Únik maltové smEsi do p]dy, 
kanalizace a vodních tok], 
SmEs reaguje s vodou 
alkalicky, m]že narušit její 
pH 

skladovat v suchém prostUedí, chránit pUed vlhkostí. Skladovatelnost max. 6 mEsíc] 

neodstraňovat současnE s komunálním odpadem. PUidat ke zneškodňování oprávnEné 
firmE dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech  

správné uchopení bUemene, stabilní postavení pUi práci 

 

 BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ RIZIK 6.3

Zde jsou jednotlivé metody použity k identifikaci, analýze a hodnocení rizik 

aplikované v oblasti bezpečnosti. Jedná se zejména o pracovní úrazy, které vedou k pracovní 

neschopností delší než 3 dny i ty, které vedou ke smrti. 

 

 Ishikawa diagram - BOZP 6.3.1

Jako d]sledek, který je analyzován, jsem si tedy zvolil “úraz/smrt“.  V oblasti 

bezpečnosti je za hlavní d]sledek dosazeno “úraz/smrt“. Tento diagram je rozdElen do šesti 
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kategorií Ěochranné pom]cky, práce ve výškách, požadavky na staveništE, stroje, skladování  

a manipulace s materiálem a pracovníkyě a každá z nich se dále dElí na jí odpovídající pUíčiny. 

 

 

Obrázek 18- Ishikawa diagram v oblasti BOZP (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 FMEA – BOZP 6.3.2

Z Tabulka 13 vyplývá, že nejvážnEjšími riziky v oblasti BOZP jsou pád zdícího 

materiálu na zedníka ĚRPN 32ě a pád osazovaných pUeklad] na zedníka ĚRPN 32ě, které mají 

obE za pUíčinu “ práce s rukama nad hlavou, nevybudování lešení, odkládání materiálu  

do nestabilních poloh“ a pád pracovníka z výšky ĚRPN 32ě, což má za pUíčinu “nezajištEní 

pracovníka a nedostatečné školení o BOZP“. 

Po navržení opatUení “Materiál vždy ukládat pouze do stabilní polohy, neprovádEt 

práce s rukama nad hlavou“ nám obE hodnoty prvních dvou rizik klesly na pUijatelných  

RPN 20, stejnE jako po zavedení opatUení “Výstavba lešení, zábradlí, záchytných sítí, školení 

zamEstnanc] o BOZP“, kde nám hodnota rizika pádu do hlubších prostor] klesla na totožnou 

hodnotu (RPN 20), z čehož vyplývá, že se stále jedná o tUi nejzávažnEjší rizika v oblasti 

BOZP.  

Celkové RPN všech rizik po zavedení opatUení nám potom kleslo z 227 na 147. 



63 

Tabulka 13- FMEA – BOZP (Zdroj: vlastní zpracování) 

Segment Kód 
Možné vady, jejich 
projevy 

PUedpokládané d]sledky 
vady 

PUedpokládané pUíčiny 
vady 

PV VV PO RPN Doporučená opatUení PV VV PO RPN 

Ochranné 
pom]cky 

B1 
Nepoužití ochranných 
pom]cek 

Pracovní úraz, vážné 
poškození očí, podráždEní 
dýchacích cest 

Nedostatečné školení 
zamEstnanc] o BOZP, 
neukáznEnost 

3 4 2 24 

Školení zamEstnanc] 
o BOZP, koordinátor 
BOZP na stavbE 

1 4 2 8 

B2 
Chybné použití 
ochranných pom]cek 

Pracovní úraz, vážné 
poškození očí, podráždEní 
dýchacích cest 

Nedostatečné školení 
zamEstnanc] o BOZP 

2 4 2 16 

Školení zamEstnanc] 
o BOZP, koordinátor 
BOZP na stavbE 

1 4 2 8 

B3 

Nekvalitní ochranné 
pom]cky ĚnapU. 
respirátoryě 

Pracovní úraz, vážné 
poškození očí, podráždEní 
dýchacích cest 

Použití levných a 
nekvalitních ochranných 
pom]cek 

2 2 4 16 

Používat pouze 
kvalitní ochranné 
pom]cky 

1 2 4 8 

Práce ve 
výškách 

B4 Pád pracovníka z výšky 

Pracovní úraz NejištEní pracovníka, 
nedostatečné školení o 
BOZP 

2 4 4 

32 

Výstavba lešení, 
zábradlí, záchytných 
sítí, školení 
zamEstnanc] o 
BOZP 

1 4 4 

20 

Smrt 1 5 4 1 5 4 

B5 

Propadnutí osob 
stropem pUi zhotovování 
stEn 

Pracovní úraz 
NadmErné pUetEžování 
konstrukcí  

1 3 3 

15 

NepUetEžování 
konstrukcí ĚnapU. 
materiálemě 

1 3 3 

15 
Smrt 1 5 3 1 5 3 

Zdící 
materiál/ 
zdEné 
konstrukce 

B6 
Pád zdícího materiálu na 
zedníka 

Pracovní úraz 
Práce s rukama nad 
hlavou, nevybudování 
lešení, odkládání 
materiálu do 
nestabilních poloh 

2 4 4 

32 

Materiál vždy 
ukládat pouze do 
stabilní polohy, 
neprovádEt práce s 
rukama nad hlavou  

1 4 4 

20 

Smrt 1 5 4 1 5 3 

B7 
Pád osazovaných 
pUeklad] na zedníka 

Pracovní úraz Práce s rukama nad 
hlavou, nevybudování 
lešení, odkládání 
pUeklad] do nestabilních 
poloh 

2 4 4 

32 

PUeklady vždy 
ukládat do stabilní 
polohy, neprovádEt 
práce s rukama nad 
hlavou  

1 4 4 

20 

Smrt 1 5 4 1 5 4 
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 B8 
 

Zborcení a následný pád 
zdEných konstrukcí 

Pracovní úraz Nedodržování 
technologických 
pUedpis] a postup] 

1 3 3 

15 

Školení zamEstnanc] 
o BOZP, dodržování 
technologických 
pUedpis] a postup] 

1 3 3 

15 

Smrt 1 5 3 1 5 3 

Práce s 
maltovou 
smEsí 

B9 VystUíknutí do očí Vážné poškození očí 

Nedostatečné školení 
zamEstnanc] o BOZP, 
neukáznEnost, 
nepoužívání ochranných 
pom]cek 

3 3 2 18 

Školení zamEstnanc] 
o BOZP, koordinátor 
BOZP na stavbE, 
dodržování 
technologických 
pUedpis] a postup], 
použití OOPP 

3 3 2 18 

Pracovníci B10 
NeukáznEní pracovníci 
(opilost), neodbornost 

Pracovní úraz, vážné 
poškození očí, podráždEní 
dýchacích cest 

Nedostatečné školení 
zamEstnanc] o BOZP, 
neukáznEnost 

3 3 3 

27 

Výuční list, 
dostatečné školení, 
stavební dozor 

1 3 3 

15 

Smrt 1 5 4 1 5 3 

 

 

 

 

    

227 

 

   
147 
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 Paret]v diagram – BOZP 6.3.3

Paret]v Diagram 5 vychází z Tabulka 14. Hodnoty jsou použity z analýzy  

FMEA – environment. Z diagramu je patrné, že ve zkoumané oblasti rizik BOZP se objevují 

rizika, která bez navržených bezpečnostních opatUení mohou vést v mnoha pUípadech až  

ke smrti pracovníka, nebo tEžkému pracovnímu úrazu (pád pracovníka do hlubších prostor], 

pád zdícího materiálu na zedníka a pád osazovaných pUeklad] na zedníka) Proto se dalo 

očekávat, že právE tyto rizika budou tEmi nejzávažnEjšími v oblasti BOZP. 

 

Tabulka 14- Výpočet kumulativní četnosti - BOZP (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kód Riziko kuﾏulativﾐě proIeﾐtuálﾐě 

B4 Pád pracovníka z výšky 20 14 

B6 Pád zdícího materiálu na zedníka 40 27 

B7 Pád osazovaných pUeklad] na zedníka 60 41 

B9 VystUíknutí malty do očí 78 53 

B5 Propadnutí osob strope, pUi zhotovování stEn 93 63 

B8 Zborcení a následný pád konstrukce na zedníka 108 73 

B10 NeukáznEní pracovníci Ěopilostě, neodbornst 123 84 

B1 Nepoužití ochranných pom]cek 131 89 

B2 Chybné použití ochranných pom]cek 139 95 

B3 Nekvalitní ochranné pom]cky 147 100 

 

 

Diagram 5- Paretův diagram – BOZP (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 ůnalýza Motýlek – BOZP 6.3.4

Jako vstupní data nám posloužila Ishikawova analýza z Obrázek 18. V oblasti BOZP 

byla jako hlavní událost zvolna “úraz“. Diagram 6 se dElí na šest pUíčin, jejich proaktivní 

bariéry, hlavní událost a tUi následky s jejích reaktivními bariérami. 

Levá strana diagramu obsahuje šest pUíčin Ěpád zdícího materiálu na pracovníka, pád 

osazovaných pUeklad] na pracovníka, pád zdiva na pracovníka, pád náUadí či lehké strojní 

techniky na pracovníka, pád pracovníka do hlubších prostor], vystUíknutí malty do očíě. 

PUíčiny obsahují jednu až tUi proaktivní bariéru, které vychází buď z bezpečnostních norem  

a pUedpis], nebo z bezpečnostních list] výrobk], se kterými se pUi zdEných prací manipuluje. 

Každá z pUíčin má nejménE jednu proaktivní bariéru, která by svým p]sobením mEla 

zabraňovat, aby pUíčina pUešla až do hlavní události. U tUí proaktivních bariér byly použity 

také eskalační faktory. I zde je u jednotlivých proaktivních bariér znázornEno, kdo za ni nese 

odpovEdnost, a také to, jak moc je účinná. 

Jako následky v oblasti BOZP, ke kterým m]že dojít, pokud nastane hlavní  

událost “úraz“, jsou smrt, pracovní úraz s delší pracovní neschopností a vážné poškození očí, 

podráždEní dýchacích orgán], cest a k]že. Každý následek má dvE reaktivní bariéry. Na dvE 

reaktivní bariéry, které se týkají smrti a pracovního úrazu s delší pracovní neschopností, 

navazují eskalační faktory. 

Z diagramu Motýlek vyplývá, že jako nejhorší následek pracovního úrazu je smrt. 

Kompletní diagram je uveden v pUíloze P3. 
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Diagram 6- Analýza motýlek – BOZP (Zdroj: vlastní zpracování)
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 OpatUení rizik v oblasti BOZP 6.3.5

Tabulka 15- Opatření rizik v oblasti BOZP (Zdroj: vlastní zpracování) 

RIZIKO OPůTTENÍ 

Pád zdícího materiálu Ěcihly, 
cihelné bloky, tvárnice 
apod.ě na pracovníka;  

správné uchopení bUemene, stabilní postavení pUi práci 

dodržování zákazu házení cihlami apod. 

bezpečné ukládání materiál], ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném 
okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 

zabezpečit prostor pod fasádním lešením, vybudovat záchytné sítE, popU. záchytné 
lešení 

zajištEní dostatečného pracovního prostoru pUi zdEní, na podlaze lešení 

zajištEní bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádEt zdEní ani 
jiné práce s rukama nad hlavou popU. v jiných nefyziologických polohách 

Pád osazovaných pUeklad], 
pUiražení prst] zedníka, pád 
na hlavu pUi manipulaci se 
zdícím materiálem a pUi 
zdEní  

správné uchopení bUemene, stabilní postavení pUi práci 

bezpečné ukládání materiál]; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje 
zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 

zajištEní dostatečného pracovního prostoru pUi zdEní, na podlaze lešení; 

zajištEní bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádEt zdEní ani 
jiné práce s rukama nad hlavou popU. v jiných nefyziologických polohách 

Zborcení, zUícení zdEných 
konstrukcí v d]sledku 
porušení a ztráty stability, 
pUíp. tuhosti, opErných a 

izolačních zdí - pUizdívek, 
štítových i jiných zdí, pUíček 
a jiných zdEných konstrukcí; 

stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postup], zdEní pilíU] apod. 
konstrukcí, vyzdívání po částech, až kdy novE vyzdEné zdivo vykazuje dostatečnou 
pevnost 

Pád zdiva na pracovníka;  

vyzdívání provádEt odbornE Ěsprávná vazba cihel, blok] a tvárnicě zajištEní stability, 
pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí 

zakotvování pUíček do zdiva 

použití vhodného materiálu pro zdEní Ěcihly, malty, pUísadyě 

vysekávání drážek do pUíček a pilíU] jen za dodržení podmínek stanovených v 
projektu; 

pUípadné zeslabování zdEných nosných konstrukcí pUedem projednávat a 
odsouhlasovat se statikem 

Pád konstrukcí o vEtší 
hmotnosti - zabudovávaných 
a osazovaných pUedmEt], 
pád a zasažení osob;  

postupovat podle projektu 

respektovat stanovený zp]sob osazování Ěukotvení, pUipevnEní, zajištEní osazovaných 
pUedmEt]ě; 

Zdící malta BůUMIT - SmEs 
je dráždivá a senzibilující:         
Zp]sobuje vážné poškození 
očí, dráždí dýchací orgány a 
k]ži, m]že vyvolat 
senzibilaci pUi styku s k]ží, 

správné a bezpečné zacházení s maltou, pUi výrobE malty v míchačce a její další 
manipulaci i zpracování Ěpokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí 
vystUíknutí maltyě 

Zajistit dobré vEtrání prostor], udržovat koncentrace látek pod limitní hodnoty PEL 
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vdechování prachu nad 
limity  NPK m]že zp]sobit 

poškození dýchacích orgán]. 

(NPK-P) 

OOPP - vhodné ochranné brýle prachotEsné ĚEN 166ě, vhodné ochranné pracovní 
rukavice Ěpro delší pUímý kontakt index ochrany 6ě, pracovní odEv a obuv Ěodložit 
kontaminovaný odEvě, pokud je koncentrace prachu ve vzduchu vyšší než limitní 
hodnoty PEL (NPK-Pě, je nutné použít napU. filtrační polomasku proti prachu 

Propadnutí osob pUi 
zhotovování stEn na 
nedostatečnE únosných 
konstrukcí stropu;  

nezatEžování neúnosných stropních prvk] a nedokončených strop], vytvoUení únosné 
pomocné pracovní podlahy 

Pád pracovníka z lešení, pád 
do otevUených prostor] 
ĚschodištEě;  

správnE zajistit zábradlí 

dbát zákonných pUedpis] o ochranE a bezpečnosti práce  

Uádné proškolení pracovník] 

pUi práci nejíst, nepít, nekouUit  

zabezpečit prostor pod fasádním lešením, vybudovat záchytné sítE, popU. záchytné 
lešení 

správné uchopení bUemene, stabilní postavení pUi práci 

Pád náUadí či lehké strojní 
techniky Ěruční míchačkaě 
na pracovníka 

bezpečné ukládání náUadí, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji 
zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 

zabezpečit prostor pod fasádním lešením, vybudovat záchytné sítE, popU. záchytné 
lešení 
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 ZÁVDR 7 

Výsledkem diplomové práce je vyhodnocení rizik pro technologickou etapu zdících 

prací v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a následné navržení opatUení, které snižují 

pravdEpodobnost vzniku tEchto rizik. Pro identifikaci rizik byla použita ůnalýza pUíčin  

a d]sledk] ĚIshikaw]v diagramě, a k samotné analýze rizik potom ůnalýza zp]sob]  

a d]sledk] poruch ĚFMEůě, ůnalýza motýlek a Paret]v diagram.  

V oblasti kvality je pUi zdících prací nejd]ležitEjší správné zamEUení a následné 

založení první vrstvy zdiva. Je tudíž vždy nutné provádEt kontroly mEUení, rovinnosti 

podklad] a správné založení, jelikož se od toho odvíjí vEtšina dalších rizik. Hlavní 

odpovEdnost za tyto práce nese na stavbE stavbyvedoucí a mistr, kteUí by mEli být obeznámeni 

s technologickými postupy a pUedpisy. 

V oblasti environmentu pramení rizika zejména ze špatného odstraňování a tUídEní 

odpad] na stavbE, které mají za následek znečištEní pUírody a okolí staveništE. I zde  

je potUeba, aby dozor na stavbE Ěstavbyvedoucí, mistrě byli dostatečnE školení o správném 

tUídEní odpad], a aby jejich odstraňování, recyklaci a skládkování provádEla odborná firma. 

Jako nejvýznamnEjší rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci byla rizika 

vycházející z pádu osob či pUedmEt]. Jedná se o pád pracovníka z výšky a pád zdícího 

materiálu a osazovaných pUeklad] na pracovníka. Zde je nejd]ležitEjší, aby se pUi práci 

dodržovali technické a technologické postupy Ěmateriál vždy ukládat do stabilní polohy, 

neprovádEt zdící práce s rukama nad hlavou, apod.ě a aby byli pracovníci vybaveni 

ochrannými pom]ckami. Také by mEli být všichni účastníci stavby dostatečnE  

proškoleni v oblasti BOZP. 

Z diplomové práce tak vyplývá, že pokud se organizace rozhodne zavádEt Uízení rizik 

ve svém managementu, mohou díky vypracovaným analýzám výraznE snížit pravdEpodobnost 

vzniku rizik a také zvýšit svoji jakost.  

 Jestli bych mEl srovnávat jednotlivé analýzy, tak dle mého názoru je analýza FMEů 

pUesnEjší, než analýza motýlek. Opravdu dobUe orientovat se v ní však m]že pouze osoba, 

která je s touto metodou obeznámena. Další úskalí vidím v tom, že by ohodnocení 

pravdEpodobností vzniku rizik, odhalení a jejich dopad, mEl vždy stanovit tým odborníku 

v daném oboru s mnohaletou praxí a ne pouhý jednotlivec, jelikož výsledky této analýzy 

mohou být často dost subjektivní.  
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ůnalýza motýlek je oproti tomu velmi pUehledná a vyzná se v ní i osoba 

neobeznámená s touto metodou. Její výsledek je zpracován ve formE diagramu. Ty jsou 

zpracovány pomocí programu BowTieXP. Jedná se o výborný program pro zpracování této 

metody, který bych doporučil každému, kdo by tuto metodu chtEl použít. Je sice spíše 

zamEUen na ekonomické obory, jelikož je zde možné si v spoustE nabídek ĚodpovEdnost za 

kontroly, aktiva a spoustu dalších vEci, ke kterým jsem bohužel nemEl v trialové verzi pUístupě 

nastavit již pUednastavené profese a činnosti, pohybující se právE v ekonomických odvEtvích.  

Je zde však možnost si je doplnit o takové, které se hodí do naší analýzy Ěv pUípadE diplomové 

práce napU. stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP apod.ě.  
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