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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních  

a bezpe�nostních rizik a aplikací vhodné metodiky na konkrétní stavební dílo. Pro aplikaci 

jsou zvoleny klí�ové stavební technologie, je� jsou za�azeny podle t�ídníku stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP) do kapitoly hlavní stavební výroba (HSV).  Z �SN EN 31010 

Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou pro práci vybrány nástroje - analýza 

p�í�in a d�sledk�, analýza zp�sob� a d�sledk� poruch (FMEA), Paret�v diagram a analýza 

typu motýlek. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, environmentální  

a bezpe�nostní rizika vybraných stavebních technologií a v podmínkách zavedeného 

integrovaného systému �ízení zpracovat jednoduché nástroje pro jejich �ízení  

a eliminaci. 

. 

Abstract 

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

and the application of appropriate methodologies to concrete construction work. For 

application are selected key construction technologies, which are classified according to the 

Classification of building structures and works (TSKP) in Chapter main building production 

(HSV). From �SN EN 31010 Risk management � Risk assessment techniques were selected 

for work tools - Causes and effect analysis, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), 

Pareto diagram, Bow tie analysis. The aim of this thesis is to analyze and assess the quality, 

environmental and safety risks of selected construction technologies and conditions 

established an integrated management system to handle simple tools for the management and 

elimination. 

Klí�ová slova 

Kvalita, environment, bezpe�nostní riziko, nástroj, analýza, hodnocení. 

 Keywords 

Quality, environment, safety, risk, tool, analysis, assessment.  
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1 ÚVOD 

Jednou z  v�cí, která je d�le�itá pro úsp��né podnikání v dne�ní dob�, je zvládání rizik. 

Proto je pot�eba, aby ka�dá koncepce, plán �i projekt se krom� jejich podstaty zabýval  

i mo�nými souvisejícími riziky. P�i analýze rizik p�itom není posta�ující zaobírat se pouze 

riziky, které jsou nám ji� známy, ale rovn�� vnímat nové hrozby, se kterými doposud nejsou 

zku�enosti. Pouze takto lze sní�it riziko a navrhnout vhodná opat�ení.  

�ízení rizik je proces, jeho� cílem je optimalizace rizika. První �ást procesu se zabývá 

identifikací, analýzou a hodnocení rizik, které jsou následn� podkladem pro druhou �ást 

procesu, kde jsou navr�ena opat�ení pro sní�ení rizika na únosnou míru.  

Mezinárodní p�ístup k �ízení rizik umo�	uje organizacím, aby zvá�ily potenciální vliv 

v�ech typ� rizik u v�ech proces�, aktivit, produkt� a slu�eb. Mezinárodní norma �SN ISO 

31 000 poskytuje zásady a sm�rnice pro management rizik. Lze ji vyu�ívat v pr�b�hu celého 

�ivota organizace a pro �iroký rozsah �inností, v�etn� strategií a rozhodnutí. Zatímco 

mezinárodní norma �SN EN 31010 poskytuje návod a pou�ití technik pro posuzování rizik. 

Systém �ízení kvality, který pou�ívá certifikát ISO 9001, je pou�itelný pro v�echny 

typy organizací bez ohledu na jejich velikost a obor �innosti. Umo�	uje zlep�it zam��ení  

na zákazníka, výrazn� sní�it náklady, trvale zlep�it procesy a strukturu a motivovat své 

zam�stnance lep�í komunikací a informacemi. 

Základní normou pro �ízení environmentu je �SN EN ISO 14001. Hlavním úkolem 

této normy je nastavit procesy ve firm� tak, aby se chovala �etrn� k �ivotnímu prost�edí. 

Základem je stanovení environmentálních aspekt� �inností organizace, které mohou 

nep�ízniv� ovlivnit stav �ivotního prost�edí a ty pak minimalizovat. 

Po�adavky na systém BOZP specifikuje norma �SN OHSAS 18 001. P�ínosem této 

normy je minimalizace pracovních úraz� a s tím související náklady, minimalizace rizik, které 

mohou ovlivnit BOZP, spln�ní legislativních po�adavk� v této oblasti apod.  

V posledních letech se �ada firem sna�í p�ejít na certifikaci ISO. Certifikace je 

nezávislým ov��ením ú�innosti jednotlivých proces� v organizaci. Hlavním p�ínosem t�chto 

certifikací je p�edev�ím zvý�ení presti�e firmy, patrné zvý�ení spokojenosti zákazník�  

a strategický nástroj slou�ící k rychlej�ímu nalezení a realizaci strategie. V neposlední �ad� se 

dnes ve velké v�t�in� výb�rových �ízení certifikace vy�aduje. Jedná se p�edev�ím o stavební 

práce, ale postupn� se roz�i�uje na v�echny slu�by. 
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Cílem této práce je aplikovat vybrané metody pro �ízení rizik ve stavebnictví.  

Pro aplikaci jsou zvoleny klí�ové stavební technologie, které jsou za�azeny v t�ídníku 

stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Jedná se o hloubení jámy, úpravu podlo�í a základové 

spáry, základovou desku, st�ny a p�í�ky nosné. St�ny jsou navr�eny z masivních, d�ev�ných 

panel� NOVATOP. NOVATOP je ucelený stavební systém z velkoformátových komponent�, 

které jsou vyráb�ny z k�í�em vrstveného d�eva. Tyto stavební technologie jsou posouzeny 

z hlediska kvality, environmentu a bezpe�nosti p�i výstavb� rodinného domu  

ve �t�pánkovicích. 
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2 DEFINICE A POJMY  

2.1 �SN ISO 31000: 2010 

Celým názvem �SN ISO 31000 - Management rizik - Principy a sm�rnice. 

Pro tuto normu platí termíny a definice uvedené v ISO 31000 [1]: 

• riziko - ú�inek nejistoty na dosa�ení cíl�; 

• management rizik - koordinované �innosti pro vedení a �ízení organizace s ohledem 

na rizika; 

• postoj k riziku - p�ístup organizace k posuzování rizika a p�ípadn� zabývání se 

rizikem, k spoluú�asti, p�evzetí nebo odmítání rizika; 

• vlastník rizika - osoba nebo entita s odpov�dností a pravomocí �ídit riziko; 

• proces managementu rizik - systematické uplat	ování mana�erských politik, 

postup� a zavedené praxe u �inností sd�lování, konzultování, stanovení kontextu  

a zji�
ování, analyzování, hodnocení, o�et�ování, monitorování a p�ezkoumávání rizik; 

• posuzování rizik - celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení rizik; 

• identifikace rizik - proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik;

• zdroj rizika - prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má vnit�ní 

potenciální schopnost zp�sobit riziko; 

• událost - výskyt nebo zm�na ur�ité mno�iny okolností; 

• následek - výsledek událostí p�sobící na cíle; 

• analýza rizika - proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovn� rizika; 

• kritéria rizika - referen�ní hodnoty parametr�, podle kterých se hodnotí záva�nost 

rizika; 

• hodnocení rizik - proces porovnávání výsledk� analýzy rizik s kritérii rizik k ur�ení, 

zda riziko a/nebo jeho velikost je p�ijatelné nebo tolerované; 

• o�et�ení rizika - proces pro modifikování (zm�nu) rizika; 

• zbytkové riziko - riziko zbývající po o�et�ení rizika; 

• monitorování - nep�etr�itá kontrola, dozor, kritické pozorování nebo ur�ování stavu 

pro identitu zm�ny od po�adované nebo o�ekávané úrovn� výkonnosti; 

• p�ezkoumání - �innost vykonávaná k ur�ení vhodnosti, p�im��enosti a efektivnosti 

p�edm�tu zkoumání k dosa�ení stanovených cíl�. 
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2.2 �SN EN ISO 9001: 2016 

Celým názvem �SN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - Po�adavky [3] 

Pro tuto normu platí termíny a definice uvedené v ISO 9000 [2]: 

• kvalita; jakost - stupe	 spln�ní po�adavk� souborem inherentních charakteristik; 

• po�adavek - pot�eba nebo o�ekávání, které jsou stanoveny, obecn� se p�edpokládají 

nebo jsou závazné; 

• zp�sobilost - schopnosti organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který 

splní po�adavky na tento produkt; 

• management - koordinované �innosti k vedení a �ízení organizace; 

• efektivnost - rozsah, ve kterém jsou plánované �innosti realizovány a plánované 

výsledky dosa�eny; 

• ú�innost - vztah mezi dosa�eným výsledkem a pou�itými zdroji; 

• proces - soubor vzájemn� souvisejících nebo vzájemn� p�sobících �inností, které 

p�em�	ují vstupy na výstupy; 

• projekt - jedine�ný proces, sestávající z �ady koordinovaných a �ízených �inností 

s daty zahájení a ukon�ení, provád�ný k dosa�ení cíle, který vyhovuje specifickým 

po�adavk�m, v�etn� omezení daným �asem, náklady a zdroji; 

• postup - specifikovaný zp�sob provád�ní �innosti nebo procesu; 

• spolehlivost - souhrnný termín pou�ívaný pro popis pohotovosti a faktor�, které ji 

ovliv	ují: bezporuchovost, udr�ovatelnost a zaji�t�ní údr�by; 

• vada - nespln�ní po�adavk� ve vztahu k zamý�lenému nebo specifickému pou�ití;

• oprava - opat�ení provedené na neshodném produktu, aby byl p�ijatelný pro 

zamý�lené pou�ití; 

• povolení odchylky - povolení, vydané p�ed realizací, odchýlit se od p�vodn�

specifikovaných po�adavk� na produkt; 

• kontrola; inspekce - hodnocení shody pozorováním a posouzením, dopln�né podle 

vhodnosti m��ením, zkou�ením nebo srovnáváním; 

• ov��ování - potvrzení prost�ednictvím poskytnutí objektivních d�kaz�, �e 

specifikované po�adavky byly spln�ny. 
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2.3 �SN EN ISO 14001: 2016 

Celým názvem �SN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - Po�adavky 

s návodem pro pou�ití. 

Pro tuto normu platí termíny a definice uvedené v ISO 14001 [4]: 

• opat�ení k náprav� - opat�ení k odstran�ní p�í�iny zji�t�né neshody; 

• �ivotní prost�edí, environment - prost�edí, ve kterém provozuje svou �innost  

a zahrnující ovzdu�í, vodu, p�du, p�írodní zdroje, rostliny a �ivo�ichy, lidi a jejich 

vzájemné vztahy; 

• environmentální aspekt - prvek �inností nebo výrobk� nebo slu�eb organizace, který 

m��e ovlivnit �ivotní prost�edí; 

• environmentální dopad - jakákoliv zm�na v �ivotním prost�edí, a
 nep�íznivá,  

�i p�íznivá, která zcela nebo �áste�n� vyplývá z environmentálních aspekt�

organizace; 

• systém environmentálního managementu, EMS - sou�ást systému managementu 

organizace pou�itá k vytvo�ení a zavedení její environmentální politiky  

a �ízení jejich environmentálních aspekt�; 

• environmentální cíl - celkový environmentální zám�r, který je v souladu 

s environmentální politikou, a jeho� dosa�ení si organizace sama stanoví; 

• preventivní opat�ení - opat�ení k odstran�ní p�í�iny potenciální neshody; 

• prevence zne�i�t�ní, p�edcházení zne�i�t�ní - pou�ívání proces�, praktik, technik, 

materiál�, výrobk�, slu�eb nebo energie k zabrán�ní, sní�ení nebo regulování 

(samostatn� nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypou�t�ní jakéhokoli druhu 

zne�i�
ující látky nebo odpadu tak, aby se sní�ily negativní environmentální dopady. 
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2.4 �SN OHSAS 18001: 2008 

Celým názvem �SN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany 

 zdraví p�i práci - Po�adavky [5] 

Pro tuto normu platí termíny a definice uvedené v ISO 18001 [5]: 

• p�ijatelné riziko - riziko, které bylo sní�eno na úrove	, kterou m��e organizace 

tolerovat se z�etelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP; 

• audit - systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání �d�kaz�

z auditu� a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah spln�ní �kritéria 

auditu�; 

• nápravné opat�ení - opat�ení k odstran�ní p�í�iny zji�t�né neshody nebo jiné 

ne�ádoucí situace; 

• nebezpe�í - zdroj, situace nebo �innost s potenciálem zp�sobit vznik poran�ní �lov�ka 

nebo po�kození zdraví nebo jejich kombinace; 

• identifikace nebezpe�í - proces rozpoznání existence nebezpe�í a stanovení jeho 

charakteristik; 

• incident - událost související s prací, p�i které do�lo nebo mohlo dojít k úrazu, 

po�kození zdraví (bez ohledu na záva�nost) nebo ke smrtelnému úrazu; 

• zainteresovaná strana - osoba nebo skupina, uvnit� nebo vn� pracovi�t�, která se 

zajímá o výkonnost v oblasti BOZP organizace nebo je jí ovlivn�na; 

• bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci (BOZP) - podmínky a faktory, které 

ovliv	ují nebo mohou ovliv	ovat zdraví a bezpe�nost zam�stnanc� nebo jiných 

pracovník� (v�etn� do�asných pracovník� a pracovník� dodavatel�), náv�t�vník�

nebo jiných osob na pracovi�ti; 

• cíl BOZP - zám�r BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jeho� dosa�ení  

si organizace stanoví. 
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3 LEGISLATIVA  

V oblasti stavebnictví je �ada zákon� a vyhlá�ek, které je nutno dodr�ovat. Zákony, 

vyhlá�ky a normy jsou platné v plném rozsahu v�etn� zm�n, oprav a dodatk�. 

Legislativa související s �ízením kvality: 

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) [6] 

Zákon 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu povolání 

autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb� [7] 

Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [8] 

Vyhlá�ka �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací 

dokumentaci a o zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti [9] 

Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ití území [10] 

Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb., o podrobn�j�í úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy  

a územního opat�ení [11]  

Vyhlá�ka �.  268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby [12] 

Vyhlá�ka �. 398/2009 Sb., o technických po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání 

staveb [13] 

Legislativa související s �ivotním prost�edím: 

Zákon �. 167/2008 Sb., o p�edcházení ekologické újm� a o její náprav� a o zm�n� n�kterých 

zákon� [14] 

Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad�  

a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) [15] 

Vyhlá�ka �. 504/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad�  

a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) [16] 
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Vyhlá�ka �. 168/2007 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad�  

a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�), ve zn�ní vyhlá�ky  

�. 503/2004 Sb. [17] 

Vyhlá�ka 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad� [18] 

Vyhlá�ka �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [19] 

Legislativa související s BOZP a PO: 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce [20] 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky bezpe�nosti a ochrany zdraví  

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) [21] 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost  

a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích [22] 

Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb.,  o zp�sobu evidence úraz�, hlá�ení a zasílání záznamu  

o úrazu [23] 



9 

4 MANAGEMENT RIZIK 

Problematika �ízení rizik je velice �iroká a li�í se podle jednotlivých obor�. 

Základními oblastmi, o kterých se hovo�í v souvislosti s �ízením rizik, jsou p�edev�ím 

p�írodní katastrofy a havárie (technologická rizika), rizika ochrany �ivotního prost�edí, 

finan�ní rizika, projektová rizika, obchodní rizika a technická rizika. [25] 

Management rizik je mo�ný pouze ve firm�, která je mana�ersky zvládnutá se 

stabilizovanými �innostmi a procesy, které jsou zavedeny a uplat	ovány systémem �ízení  

se standardy pro �ízení jednotlivých oblastí své �innosti. V ideálním p�ípad� se jedná o firmu 

se zavedeným integrovaným systémem �ízení. [26] 

Pokud je v organizaci management rizik �ádn� zaveden, umo�	uje zvý�it 

pravd�podobnou mo�nost dosa�ení cíl�, dodat odvahu proaktivnímu vedení, mít pov�domí  

o pot�eb� identifikovat a o�et�ovat rizika v rámci celé organizace, zlep�ovat identifikování 

p�íle�itostí a hrozeb, být v souladu s p�íslu�nými po�adavky zákon�, p�edpis�  

a mezinárodních norem, zlep�it finan�ní vykazování, zlep�it organizaci �ízení (vedení), zlep�it 

d�v�ryhodnost pro zainteresované strany, vytvo�it spolehlivou základnu pro rozhodování  

a plánování, zlep�it �ízení, ú�inn� rozmístit a vyu�ívat zdroje pro o�et�ení rizik, zlep�it 

provozní funk�nost i efektivnost, pozvednout výkonnost bezpe�nosti a ochrany zdraví  

i environmentální ochrany, zlep�it prevenci ztrát a management incident�, minimalizovat 

ztráty, zlep�it princip u�ení se v organizaci a zlep�it pru�nost organizace. [1] 

4.1 INTEGROVANÝ SYSTÉM �ÍZENÍ  

Jedná se o systém �ízení, kdy jednotlivé systémy tvo�í neodd�litelnou sou�ást 

celkového �ízení organizace. Základem integrovaných systém� �ízení jsou spole�né procesy, 

které vy�adují kriteriální standardy nebo technické specifikace. V�echny systémy jsou si 

velice blízké, mají �adu spole�ných oblastí a prvk� a navzájem se ovliv	ují. Integrací systém�

�ízení získává organizace rámec, v n�m� m��e ú�eln� vyva�ovat a spojovat ekonomické 

zájmy s po�adavky na kvalitu, ochranu �ivotního prost�edí, bezpe�nost a ochranu zdraví  

p�i práci apod. [26] 
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4.2 SYSTÉM �ÍZENÍ KVALITY  

Systém �ízení kvality je jeden z nejpou�ívan�j�ích systém� �ízení kvality ve sv�t�.  

Pro zavedení tohoto systému je velmi �asto pou�ita norma ISO 9001[3], která je pou�itelná 

pro v�echny typy organizací bez ohledu na jejich velikost a obor �innosti. [RI 26] 

Hlavní p�ínos tohoto systému je popsání, �ízení a zlep�ování proces� v organizaci, 

po�ádek, systemati�nost a disciplína, marketingová výhoda, zp�ehledn�ní a dostupnost 

informací (náklady, �ivotnost) a sní�ení rizika p�i odpov�dnosti za �kodu, zp�sobenou vadou 

výrobku. [26] 

Obrázek 1 znázor	uje model procesn� orientovaného systému managementu kvality. 

Z obrázku vyplývá, �e zainteresované strany (zákazník, organizace) mají významnou roli  

p�i poskytování vstup� organizaci. Monitorování zainteresovaných stran vy�aduje 

vyhodnocení informací, které se týkají vnímání zainteresovaných stran.  

Obrázek 1: Model procesn� orientovaného systému managementu kvality [3]  

Nejd�le�it�j�í normy pro �ízení kvality jsou:  

�SN EN ISO 9000: 2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a  slovník 

�SN EN ISO 9001: 2016 - Systémy managementu kvality - Po�adavky 

�SN EN ISO 9004: 2010 - �ízení udr�itelného úsp�chu organizace - P�ístup managementu 

kvality 
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4.2.1 Kvalitativní rizika 

Management rizika kvality je ovliv	ován prost�edím, ve kterém organizace pracuje, 

jejími m�nícími se pot�ebami, konkrétními cíli, poskytovanými produkty, pou�ívanými 

procesy a velikostí a strukturou organizace. Efektivní fungování organizace zajistí vzájemné 

propojení �inností. Spolu s identifikací proces�, vzájemným p�sobením a managementem, 

nazýváme celý proces procesním p�ístupem. [3] 

4.3 SYSTÉM �ÍZENÍ ENVIRONMENTU  

Systém �ízení environmentu je systematický p�ístup k ochran� �ivotního prost�edí  

ve v�ech sm�rech podnikání, kdy se prost�ednictvím organizace zahrnuje pé�e o �ivotní 

prost�edí do podnikatelské strategie i b��ného provozu firmy. Zam��uje se p�edev�ím  

na �innost ovliv	ující �ivotní prost�edí a na dodr�ování zákonných a dal�ích po�adavk�

v oblasti �ivotního prost�edí. [26] 

V sou�asnosti se projevuje velký zájem organizací o dosa�ení a prokázání svého 

dobrého environmentálního profilu �ízením dopad� svých �inností, výrobk� a slu�eb  

na �ivotní prost�edí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. Mnoho organizací 

provedly environmentální audity nebo p�ezkoumání, aby mohly  zhodnotit sv�j 

environmentální profil. To ov�em samo o sob� nesta�í na to, aby i v budoucnu spl	ovaly 

právní p�edpisy a po�adavky. Aby byly audity platné, je t�eba je provád�t v rámci 

strukturovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace. [4] 

Organizace musí vytvo�it, zavést a dodr�ovat postupy k identifikaci environmentálních 

aspekt� svých �inností, výrobk� a slu�eb v rámci definovaného rozsahu systému 

environmentálního managementu, které m��e �ídit a t�ch environmentálch aspekt�, na které 

m��e mít ur�itý vliv, s ohledem na plánované nebo nové projekty, �innosti �i výrobky, které 

mohou mít významný dopad na �ivotní prost�edí. Tyto informace musí organizace 

dokumentovat a pr�b��n� aktualizovat. 

 Základní normy pro �ízení environmentu jsou:  

�SN EN ISO 14001: 2016 - Systémy environmentálního managementu - Po�adavky  

s návodem pro pou�ití 

�SN ISO 14004: 2005 - Systémy environmentálního managementu - V�eobecná sm�rnice  

k zásadám, systém�m a podp�rným metodám 
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4.3.1 Environmentální rizika 

Norma �SN EN ISO 14001: 2015 podporuje ochranu �ivotního prost�edí a prevenci 

zne�i�t�ní v rovnováze se sociálními a ekonomickými pot�ebami. Umo�	uje p�ipravit 

environmentální politiku, navrhnout procesy a cíle pro dosa�ení závazk� obsa�ených 

v politice, p�ijmout nezbytná opat�ení a prokázat shodu s normou. [4] 

V dne�ní dob� je ji� pro hodnocení rizik ekologické újmy povinný podklad  

pro stanovení vý�e finan�ního zaji�t�ní preventivních opat�ení nebo nápravných opat�ení 

ekologické újmy (§ 14 zákona �. 167/2008 Sb., o p�edcházení ekologické újm� a o její 

náprav� a o zm�n� n�kterých zákon�). [26] 

Jedním environmentálním aspektem, který m��e organizace identifikovat a �ídit, je 

nakládání s odpady. 

Nakládání s odpady upravuje zákon o odpadech �. 185/2001 Sb. [27] 

�Odpad je ka�dá movitá v�c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Nebezpe�ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe�ných odpad� uvedeném  

v provád�cím právním p�edpisu (vyhlá�ka �. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad, vykazující 

jednu nebo více nebezpe�ných vlastností, uvedených v p�íloze �. 2 k zákonu �. 185/2001 Sb.� 

[28, str. 7]

�Komunálním odpadem se rozumí ve�kerý odpad, vznikající na území obce p�i 

�innosti fyzických osob a je za�azen do skupiny 20 Katalogu odpad�, s výjimkou odpad�

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn�ných k podnikání. Dále je  

za komunální odpad pova�ován i odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká  

u právnických osob nebo fyzických osob oprávn�ných k podnikání, pokud jsou tyto osoby 

zapojeny do systému obce k nakládání s komunálním odpadem (nap�. �koly, ú�ady, drobní 

�ivnostníci�), v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu (tj. skupina 1501 

Katalogu odpad�).� [28, str. 7]

�eský statistický ú�ad ka�doro�n� provádí pr�zkum o produkci a nakládání s odpady. 

Celková produkce v roce 2014 byla 23,8 milion� tun. A�koliv se produkce oproti 

p�edchozímu roku tém�� nezm�nila, byl zaznamenán nár�st o 57 % v odv�tví, zabývajícím se 

t��bou a dobýváním. Ten byl zp�soben v�t�ími zakázkami ve stavebnictví, a proto do�lo 

k nár�stu stavebního odpadu, p�edev�ím tedy �t�rku a zeminy. Celková produkce v roce 2013 

byla 23,7 milion� tun (P�ÍLOHA A. 2) [28] 
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Tabulka 1: Produkce odpad� v roce 2014[28]

Produkce odpad� v roce 2014 (tuny) 

odpad celkem z toho: 

 nebezpe�né ostatní 

z podnik� 20 235 665 1 154 016 19 081 650

z toho: 

odpad podobný komunálnímu odpadu 880 874 2 564 878 310

zem�d�lství, lesnictví, rybá�ství 135 312 4 249 131 062

t��ba a dobývání 335 079 20 113 314 965

zpracovatelský pr�mysl 4 394 334 510 470 3 883 864

rozvody elekt�iny, plynu, tepla 1 012 202 11 958 1 000 244

�innosti související s odpadními vodami 2 944 055 419 478 2 524 577

stavebnictví 9 409 942 74 718 9 335 224

doprava a skladování 248 166 17 643 230 523

z obcí 3 553 259 14 326 3 538 933

z toho: 

komunální odpad 3 553 259 8 330 3 538 933

CELKEM 23 788 925 1 168 342 22 620 583

Strukturu produkce odpad� podle jednotlivých odv�tví znázor	uje Graf 1, kde vidíme, 

�e tém�� polovinu celkové produkce odpad� produkuje stavebnictví. 

Graf 1: Produkce podnikových odpad� podle jednotlivých odv�tví �innosti p�vodce odpadu v roce 2014[28] 
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Produkce podnikových odpad� podle druhu odpad� byla v roce 2014 tvo�ena zejména 

odpady ze stavební a demoli�ní �innosti (viz Graf 2). Podíl t�chto odpad� se zvý�il o 3% 

oprati roku 2013. Jedná se odpady, její� vý�e dosáhla 12 mil. tun. Hlavními druhy byly 

zemina, kamení, �elezo, ocel a beton. [28] 

  Graf 2: Produkce podnikových odpad� podle druhu odpadu (Katalog odpad�) v roce 2014[28] 

Vy��í produkci odpad� vykázaly stavební firmy, kde se produkce odpadu oproti roku 

2013 zvý�ila o 8,2 %, co� koresponduje s postupujícím r�stem stavební �innosti v �R  

(viz Graf 3). Naopak nejv�t�í pokles produkce odpad� oproti roku 2013 (P�ÍLOHA A. 1) byl 

zaznamenán v odv�tví zem�d�lství, lesnictví a rybá�ství o 25 %, kde n�které materiály nebyly 

pova�ovány nadále za odpady, ale byly vykázány jako druhotné suroviny. [28] 
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Graf 3: Vývoj produkce podnikových odpad� [28] 
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jednotlivých environmentálních prohlá�ení. [26] 

2011 2012 2013

lství, lesnictví a rybá�ství / Agriculture, forestry and fishing

�ba a dobývání / Mining and quarrying

Zpracovatelský pr�mysl / Manufacturing

Výroba a rozvod elekt�iny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu / Eletricity, gas, 
steam and air conditioning supply

innosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi / Water s
sewerage, waste management
Stavebnictví / Construction

Doprava a skladování / Transportation and storage

ÍZENÍ A AUDITU 

ízení a auditu je jeden ze zp�sob�, kterým m��e 

�ízení. Je to dobrovolný 

odpov�dnému p�ístupu 

c legislativních po�adavk�. [26] 

roce 1993 Evropskou komisí, jeho� hlavním cílem je zji�
ování 

� 	ování informací formou 

2014

ství / Agriculture, forestry and fishing

iny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu / Eletricity, gas, 

innosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi / Water supply, 
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4.5 SYSTÉM �ÍZENÍ BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I 

PRÁCI 

Systém �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je zam��ený na prevenci vzniku 

úraz� a po�kození pracovník�, metodiku identifikaci rizik na pracovi�tích, jejich vyhodnocení 

a následk� stanovení opat�ení vedoucí k jejich minimalizaci, pln�ní právních a jiných 

p�edpis� BOZP, stanovení opat�ení, která umo�	uje zlep�it výkonnost organizace a zlep�ení 

pracovních podmínek na pracovi�ti. [26] 

Po�adavky na systém BOZP specifikuje norma �SN OHSAS 18 001: 2008. Umo�	uje 

p�ípravu a zavedení politiky a cíl�, bere v úvahu právní p�edpisy a informace o rizicích 

v oblasti BOZP. [5] 

Obrázek 2 znázor	uje podstatu tohoto systému. Úsp�ch systému závisí na osobní 

anga�ovanosti a aktivit� v�ech úrovní a funkcí organizace, zejména vrcholového vedení. 

Takový systém pak umo�	uje vytvo�it poliku BOZP.  

Obrázek 2: Model systému BOZP pro normu OHSAS [5] 

Úkolem organizace je vytvo�it, implementovat a udr�ovat postupy pro pr�b��nou 

identifikaci nebezpe�í, posuzování rizika a ur�ení zp�sobu nezbytného �ízení. Metodika 

organizace pro identifikování nebezpe�í a posuzování rizika musí být stanovena s ohledem 

na její p�edm�t, povahu a na�asování tak, aby byl zaji�t�n spí�e proaktivní p�ístup ne� 

reaktivní p�ístup a p�im��en� umo�nil identifikování rizik, stanovování priorit, 

dokumentování rizik a aplikování opat�ení. [5] 
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Základní normy pro �ízení systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou:  

�SN OHSAS 18001: 2008 - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví  

p�i práci - Po�adavky 

�SN OHSAS 18002:2009 - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany zdraví  

p�i práci - Sm�rnice pro implementaci OHSAS 18001 

ILO - OSH 2001 Mezinárodní organizace práce: 2001 - Metodické návody pro systémy 

�ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

BS 8800: 1996 Guide to occupational health and safety management systems 

4.5.1 Rizika bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Podle zákoníku práce �. 262/2006 Sb. je zam�stnavatel povinen zajistit pracovníkovi 

bezpe�nostní ochranné pom�cky a zajistit pravidelné pro�kolení. 

Pracovní úraz je definován jako: �Pracovním úrazem se pro ú�ely tohoto zákona 

rozumí jakékoli po�kození zdraví nebo smrt, které byly zam�stnanci zp�sobeny nezávisle  

na jeho v�li krátkodobým, náhlým a násilným p�sobením vn�j�ích vliv� nebo vlastní t�lesné 

síly p�i pln�ní pracovních úkol� nebo v p�ímé souvislosti s ním.� [29, str. 1]

 Druhy pracovních úraz�: 

�Smrtelný - takové po�kození zdraví, na jeho� následky úrazem posti�ený zam�stnanec 

nejpozd�ji do 1 roku zem�el 

Hospitalizace del�í ne� 5 dn� - takové po�kození zdraví, jeho� o�et�ování si vy�ádalo pobyt  

v nemocnici del�í ne� 5 kalendá�ních dn�.  

Ostatní - takové po�kození zdraví, na jeho� následky je posti�ený v do�asné pracovní 

neschopnosti.� [30] 

4.5.1.1 P�í�iny smrtelných pracovních úraz�

V roce 2014 bylo vykázáno 116 smrtelných pracovních úraz�, co� je o 3 více ne� 

v roce 2013. 

Mezi nej�ast�j�í pracovní smrtelné úrazy (viz Tabulka 2) pat�í nedodr�ení bezpe�ného 

pracovního prostoru nebo jednání proti zákazu. V �R v roce 2014 je registrováno 14 p�ípad�. 

Dal�í p�í�inou, kterou uvádí Státní ú�ad inspekce práce (SÚIP) je odvedení pozornosti, 

�ertování �i hádka. Zde se uvádí 6 p�ípad�. [38]
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Tabulka 2: Nej�ast�j�í p�í�iny smrtelných pracovních úraz�[38] 

Nej�ast�j�í p�í�iny smrtelných pracovních úraz�

P�í�ina pracovního úrazu Po�et smrtelných úraz�

Nedodr�ení bezpe�ného pracovního prostoru nebo jednání proti 
zákazu 

14 

Odvedení pozornosti, �ertování nebo hádka 6 

�Za mnohými pracovními úrazy stojí ekonomický tlak, firmy se sna�í sni�ovat náklady, 

�et�í na osobních ochranných pom�ckách nebo je nepo�izují v�bec. Nap�íklad u výkop� chybí 

pom�cky, které zabra�ují sesuvu p�dy, kolem vý�kových staveb firmy poka�dé nestaví kvalitní, 

pevné le�ení. Na vin� jsou v�ak i lehkomyslní zam�stnanci, proto�e hlavní p�í�inou vá�ných 

úraz� je nesprávn� odhadnutá míra rizika. V kone�ném d�sledku se podce�ování bezpe�nosti 

práce nevyplatí ani firmám, ani zam�stnanc�m,� �íká Jan Benda ze spole�nosti Bureau 

Veritas, která se zabývá inspekcemi v oblasti bezpe�nosti práce. 

4.5.1.2 Smrtelné pracovní úrazy v �R podle odv�tví 

Nejv�t�í podíl smrtelných pracovních úraz� je zaznamenán v roce 2014  

ve stavebnictví, které m�lo �etnost p�tkrát vy��í ne� v �R. Jak je vid�t na následujícím grafu 

(viz Graf 4), stavebnictví registruje nejvíce p�ípad� (30; 25,9 %). [38] 

Graf 4: Podíl po�tu smrtelných pracovních úraz� v odv�tvích v roce 2014[28] 

A. 5,2%

B.  
7,8%

C.  21,6%

E.  1,7%F.  25,9%

G.  8,6%

H.  17,2%

I.  0,9%

N. 1,7%

Ostatní odv�tví:
9,5%

A. Zem�d�lství, lesnictví a rybá�ství

B. T��ba a dobývání

C. Zpracovatelský pr�mysl

E. Zásobování vodou, �innost s odpady

F. Stavebnictví

G. Velkoobchod, maloobchod, opravy motor. 
vozidel
H. Doprava a skladování

I. Ubytování, stravování a pohostinství

N. Administrativní a podp�rné �innosti

Ostatní odv�tví: D. J. K. L. M. O. P. Q. R. S.



19 

Následující graf (viz Graf 5) znázor	uje vývoj smrtelných úraz� v �R ve vybraných 

odv�tvích v letech 2009-2014. Nejrizikov�j�í odv�tví v sou�asnosti p�edstavuje stavebnictví, 

zpracovatelský pr�mysl a doprava a skladování. 

Graf 5: Smrtelné pracovní úrazy v odv�tvích[28] 

4.5.1.3 Srovnání smrtelných pracovních úraz� se stavební produkcí 

Vývoj stavebnictví v �esku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury  

v letech 2007 a 2008 a od té doby a� do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 p�inesl ur�itý 

návrat k r�stu.  

Stavební produkce v roce 2014 meziro�n� vzrostla o více jak 4,3 %. Lep�í výsledky 

vykázala produkce in�enýrského stavitelství, kdy� byl zaznamenán meziro�ní r�st o 6,4 %. 

Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 3,4 %.  

�P�íznivý ekonomický vývoj spole�n� s nízkými úrokovými sazbami  

u hypoté�ních úv�r� nastartoval poptávku po nových bytech. Krom� nové výstavby 

pozemnímu stavitelství pomáhá té� zvy�ující se objem prost�edk�, vynakládaných  

na modernizace a rekonstrukce stávajících bytových a nebytových budov. Zdrojem 
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financování jsou vlastní prost�edky vlastník� nemovitostí v kombinaci s r�znými úv�ry  

a dota�ními programy poskytovanými Ministerstvem pro místní rozvoj.� [40] 

Graf 6: Stavební práce "S"[40] 

  Ekonomická situace ve stavebnictví vede stavební spole�nosti k �et�ení. To se pak 

projevuje tím, �e navrhuje �adu úsporných opat�ení, která zanedbávají BOZP. Firmy 

zam�stnávají zahrani�ní pracovníky, kte�í �asto neznají �eský jazyk a kde je vysoké riziko, �e 

neporozumí v�em p�íkaz�m a bezpe�nostním opat�ením. Dále firma v rámci �et�ení najímá, 

rozprodá �ást nebo celou stavební zakázku n�kolika subdodavatel�m. Problém pak nastává 

v tom, �e ka�dý subdodavatel má rozdílnou úrove	 BOZP a na stavb� dochází ke kolizi mezi 

pracovníky, zvy�uje se jejich psychická zát�� a tím i pracovní riziko (viz Tabulka 3). 

Tabulka 3: Výpis smrtelných úraz� a objemu stavebních prací "S" [Vlastní práce] 

Rok Po�et smrtelných úraz� ve 
stavebnictví 

Stavební práce �S�      
(mld. K�) 

2010 25 488,7

2011 22 464,0

2012 22 424,0

2013 19 397,5

2014 30 428,3
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4.6 SYSTÉM �ÍZENÍ BEZPE�NOSTI INFORMACÍ 

Systém �ízení bezpe�nosti informací je systém, jeho� ú�elem je ochrana 

identifikovaných informa�ních aktiv p�im��ená jim p�íslu�ným bezpe�nostním rizik�m  

a hrozbám. Celý systém je navr�en tak, aby zajistil odpovídající a p�im��ená opat�ení chránící 

informa�ní aktiva a poskytl odpovídající bezpe�nostní jistotu zainteresovaným stranám. [26] 

Normy �ady ISO 27000 vycházejí z d�ív�j�ích britských standard� BS7799 vydaných 

v roce 1998, pozd�ji koncem roku 2000 p�ijatých jako standard ISO/IEC 17799. [26] 

4.7 SYSTÉM �ÍZENÍ IT SLU�EB 

Systém �ízení IT slu�eb je celosv�tov� uznávaný standard, zam��ený na �ízení slu�eb  

a k zaji�t�ní pln�ní po�adavk� zákazníka, soustavné zlep�ování kvality poskytovaných slu�eb 

a zvy�ování efektivity a sni�ování náklad� spojených s dodávkou IT slu�eb. Jedná se o první 

systém, který je pln� orientovaný na jednotlivé procesy. Poskytuje zákazník�m efektivní  

a kvalitní dodávku IT slu�eb a jejich následnou podporu v souvislosti s jejich definovanými 

po�adavky. [26] 

Tento systém vytvá�í vhodné podmínky pro jeho úsp��nou integraci do jiných systém�

za�ízení. Certifikace vydaná akreditovaným certifika�ním orgánem následn� poskytuje 

dostate�n� v�rohohodný d�kaz o nezpochybnitelné úrovni poskytovaných IT slu�eb a výrazn�

posiluje kvalifikovanost a konkurenceschopnost podnikatelského subjektu na sou�asném trhu. 

[26]

4.8 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 

Systém ochrany utajovaných informací je specifickou oblastí ochrany informací, která 

je v sou�asnosti definována a upravena zákonem �. 412/2005 Sb., o ochran� utajovaných 

informací a o bezpe�nostní zp�sobilosti. [26] 

Tato problematika je natolik slo�itá, �e její zvládnutí vy�aduje specifické znalosti  

a praktické zku�enosti i p�esto, �e je dostate�n� popsaná v zákon�. Komplikace �asto �iní 

nejen rozdílnost bezpe�nostních opat�ení v d�sledku kvalifikace utajovaných informací, ale  

i rozdílná struktura stanovené bezpe�nostní dokumentace pro fyzické osoby, podnikatele  

a orgány státu. [26] 
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5 PROCES POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

P�i posuzování rizika je pot�eba odpov�d�t na zásadní otázky, které jsou uvedeny 

v norm� �SN EN 31010. 

Cílem posuzování rizika je poskytnout informace a analýzu zalo�enou na faktech 

s ú�elem jasn� rozhodnout, jak o�et�it daná rizika. Mezi hlavní výhody provedení posouzení 

rizik pat�í:  

• �pochopení rizika a potenciálního dopadu na cíle; 

• poskytování informací pracovník�m �inícím rozhodnutí; 

• p�isp�ní k pochopení rizik s cílem pomoci p�i výb�ru variant jejich o�et�ení; 

• zji�t�ní d�le�itých faktor� p�ispívajících k rizik�m a slabých �lánk�  

v systémech a organizacích; 

• srovnání rizik v alternativních systémech, technologiích a p�ístupech; 

• sd�lování rizik a nejistot; 

• pomoc p�i ustanovení priorit; 

• p�isp�ní k p�edcházení incident�m na základ� vy�et�ování po incidentu; 

• vybírání r�zných forem o�et�ení rizika; 

• pln�ní po�adavk� vyplývajících z p�edpis� a na�ízení; 

• poskytování informací, které pomohou zhodnotit, zda má být riziko p�ijato, kdy� se 

porovná s p�edem ur�enými kritérii; 

• posuzování rizik pro vypo�ádání na konci �ivota.� [24, str. 10]

5.1 PROCES MANAGEMENTU RIZIK 

Proces posuzování managementu má být nedílnou sou�ástí managementu, zabudován 

do kultury a zavedených praktik a p�izp�soben proces�m organizace. [1] 

Posuzování rizik je kompletním procesem, který se skládá z identifikace rizik, analýzy 

rizik a hodnocení rizik. Zp�sob pou�ití tohoto procesu zále�í na souvislosti managementu 

rizik, na metodách a technikách aplikovaných p�i provád�ní posuzování rizik. [24]  
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Obrázek 3: P�ísp�vek posuzování rizik k procesu managementu rizik [24] 

Je nutné, aby ve v�ech stupních procesu managementu rizik zaji�t�na komunikace  

a konzultace s vn�j�ími a vnit�ními zainteresovanými stranami. Komunikace stran je velmi 

d�le�itá, proto�e jejich názory na rizika jsou zalo�eny na jejich vnímání rizik, proto je nutné, 

aby jejich názory byly identifikovány, zaznamenány a zohledn�ny v procesu rozhodování.[1] 

P�ístup poradního týmu má:  

• �pomoci vhodn� stanovit souvislosti,  

• zajistit, aby zájmy zainteresovaných stran byly pochopeny a vzaty v úvahu,  

• zajistit, aby rizika byla vhodn� identifikována, 

• shromá�dit expertizy z r�zných oblastí pro analyzování rizik, 

• zajistit, aby p�i ur�ování kritérií rizik a p�i vyhodnocování rizik byly vhodn� zvá�eny 

r�zné pohledy, 

• zajistit vhodný proces managementu zm�n v rámci procesu managementu rizik, 

• vypracovat p�im��ený plán vn�j�í a vnit�ní komunikace a konzultace�  

[1, str. 27]
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5.1.1 Identifikace rizik    

Cílem identifikace je zjistit co by se mohlo stát nebo jaké by mohly nastat situace, 

které by ovlivnily dosa�ení cíl� organizace. Zahrnuje zji�t�ní p�í�in a zdroje rizika, událostí, 

situací a okolností, které by mohly mít materiální dopad na cíle a povahu tohoto dopadu. [24] 

5.1.2 Analýza rizik 

Výsledkem analýzy rizik, která se týká rozvíjení a chápání rizika, jsou informace pro 

rozhodnutí, zda je riziko nutné o�et�it, pop�. které strategie a metody jsou pro o�et�ení 

nejvýhodn�j�í. Je zde zahrnuto zohledn�ní p�í�in a zdroj� rizika, jejich následk�  

a pravd�podobností, �e se tyto následky mohou vyskytnout. [24] 

P�i analyzování mohou být pou�ity metody:  

Tabulka 4: Metody pou�ívané p�i analýze rizik [24] 

Kvalitativní 
je stanoven následek, pravd�podobnost a úrove	 rizika pomocí 

úrovní d�le�itosti, jako je "vysoká", "st�ední" a "nízká" úrove	

Semikvantitativní 
pro následek a pravd�podobnost se pou�ívají numerické 

klasifika�ní stupnice 

Kvantitativní 
jsou odhadnuty praktické hodnoty pro následky a jejich 

pravd�podobnosti 

5.1.3 Hodnocení rizik 

Je zde zahrnuto srovnání odhadových úrovní rizika s kritérii stanovenými p�i 

stanoveném kontextu s cílem ur�it význam úrovn� a typu rizika. [24] 

K rozhodnutím mohou vést následující aspekty: [24] 

• zdali riziko pot�ebuje o�et�ení; 

• priority pro o�et�ení; 

• zdali má být podniknuta n�jaká �innost; 

• kterou z �ady cest je nutné se �ídit. 
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5.1.4 Dokumentace 

Tak jako ka�dý proces musí být i proces posuzování rizika pe�liv� zdokumentovaný 

spole�n� s výsledky posuzování. Dokumentace musí být vypracována srozumiteln� a jasn�  

a m�la by obsahovat tyto body: cíle a rozsah platnosti, popis d�le�itých �ástí systému a jejich 

funkcí, shrnutí vn�j�ího a vnit�ního kontextu organizace a jak tento kontext souvisí  

s posuzovanou situací, systémem nebo okolnostmi; pou�itá kritéria rizika a jejich 

oprávn�nost; omezení, p�edpoklady a oprávn�nost hypotéz; metodiku posuzování; výsledky 

identifikace rizik; data, p�edpoklady a jejich zdroje a validace; výsledky analýzy rizik a jejich 

hodnocení; analýzu citlivosti a nejistot; kritické p�edpoklady a dal�í faktory, které je t�eba 

monitorovat; rozbor výsledk�; záv�ry, doporu�ení a odkazy. [24] 

5.1.5 Monitorování a p�ezkoumání posuzování rizik 

P�i procesu posuzování rizik je d�le�ité specificky identifikovat faktory, které se 

mohou v pr�b�hu �asu m�nit, ty které by se mohly zm�nit nebo dokonce zru�it platnost 

posuzování rizik. Takté� musí být identifikovaná i data. [24] 

5.1.6 Pou�ití posuzování rizik b�hem etap �ivotního cyklu 

V�echny etapy �ivotního cyklu, od koncepce a stanovení po�adavk� p�es realizaci, 

mají r�zné po�adavky a po�adují rozdílný p�ístup. [24] 

B�hem etapy návrhu a vývoje p�ispívá posuzování rizik k: 

• zaji�t�ní, �e jsou rizika systému p�ijatelná; 

• procesu propracovávání návrhu; 

• studiím efektivnosti náklad�; 

• identifikaci rizik majících dopad na následující etapy �ivotního cyklu.  

[24, str. 18]
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5.2 NÁSTROJE A TECHNIKY POSUZOVÁNÍ RIZIKA 

V norm� �SN EN 31010 [24] je popsáno, jak správn� zvolit vhodnou techniku  

pro posuzování rizik.  

Vhodné techniky mají vykazovat následující charakteristiky: [24] 

• má být oprávn�ná a vhodná vzhledem k situaci nebo uva�ované organizaci; 

• má poskytovat výsledky ve form�, která zdokonaluje pochopení povahy rizika  

a zp�sob�, jak m��e být riziko o�et�eno; 

• má být zp�sobilá k pou�ití zp�sobem, který je patrný, opakovatelný a ov��itelný. 

Dále je pot�eba uvést, z jakého d�vodu byla zvolena daná technika s ohledem na její 

d�le�itost a vhodnost.  

5.2.1 Analýza p�í�in a d�sledk� (Case-and-effect analysis) 

Jedná se o metodu, která slou�í k identifikaci mo�ných p�í�in ne�ádoucích událostí 

nebo problém�.  

P�i analýze se postupuje dle následujících krok�: [24] 

• ur�ení d�sledku, který bude analyzován; 

• stanovení hlavních kategorií p�í�in. Kategorie se volí podle zvoleného problému; 

• hlavní kategorie je mo�no roz�í�it vedlej�ími v�tvemi je ale nutné popsat vztah mezi 

nimi; 

• neustálé dotazování �pro��, nebo �co zp�sobilo, �e� s cílem propojit p�í�iny; 

• kontrola v�ech v�tví, ov��ení shodnosti a úplnosti v�tví; 

• identifikace nejpravd�podobn�j�ích p�í�in. 
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Výsledky jsou pak nej�ast�ji zapsány do Ishikawova diagramu (také nazývaného rybí 

kost) nebo do diagramu v podob� stromu. 

Obrázek 4: Ishikaw�v diagram[24] 

5.2.2 FMEA (Failure modes and effects analysis) 

Je to metoda verbáln�-numerická, kvalitativn�-kvantitativní, ratingová a týmová. 

Tato metoda zji�
uje mo�né zp�soby poruch r�zných za�ízení, jejich d�sledky, 

mechanismy poruchy a zp�sob, jak zabránit t�mto poruchám nebo jak d�sledkem na systém 

zmírnit. 

Analýza se provádí podle následujících krok�. Nejprve se proces �i produkt rozd�lí  

na díl�í fáze. Pro ka�dou sou�ást se zjistí, jakým zp�sobem se m��e porouchat, jaké 

mechanismy mohou poruchu vyvolat, jaké budou její d�sledky, zda je tato porucha ne�kodná 

�i �kodná a jak je tato porucha detekována. Výsledkem je pak stanovení priority rizika RPN 

(Risk Priority Number).  

Jedná se o sou�in t�í hodnot:  

    RPN = Oc × Sv × Dt      (5.1) 

kde  Oc  je pravd�podobnost mo�nosti výskytu rizika,  

 Sv  je význam záva�nosti vady  

Dt  je pravd�podobnost mo�nosti odhalení rizika.  

Na záv�r je vhodné navrhnout opat�ení, které povedou ke sní�ení rizika. 
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Tabulka 5: Stupnice hodnocení metody FMEA  

Záva�nost Sv 

Ú�inek Popis  Kvalifikace 

Nebezpe�ný M��e ohrozit za�ízení nebo �lov�ka. Velmi vysoký 
stupe	 hodnocení. 

5 

Vysoký Pot�eba �e�ení je prioritní, v p�ídn� nepln�ní 
legislativních po�adavk� je pot�eba �e�ení akutní 

4 

St�ední Legislativní po�adavky dosud pln�ny, pot�eba �e�ení je 
naléhavá 

3 

Nízký Legislativní po�adavky spln�ny, �e�ení není naléhavé 2 

Nevýznamný Nevýznamné, legislativní po�adavky spln�ny, nikomu 
nehrozí �koda 

1 

Odhalení Dt 

Odhalení Popis Kvalifikace 

Tém�� nemo�né Neexistuje �ádný zp�sob odhalení 5 

Nízké Nízká pravd�podobnost odhalení. 4 

St�ední St�ední pravd�podobnost odhalení 3 

Vysoké Vysoká pravd�podobnost odhalení 2 

Tém�� jisté Je tém�� jisté, �e se závada odhalí 1 

Výskyt Oc 

Pravd�podobnost Popis Kvalifikace 

Velmi vysoká Riziko je tém�� nevyhnutelné 5 

Vysoký �asto se vyskytuje 4 

St�ední P�íle�itostn� se vyskytuje 3 

Nízký Ojedin�lý výskyt 2 

Nevýznamný Výskyt rizika je nepravd�podobný 1 
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5.2.3 Paret�v diagram  

Hlavním významem tohoto diagramu je zam��it se na hlavní p�í�iny, díky kterým 

m��eme dosáhnout významn�j�ích úsp�ch� p�i zlep�ování kvality. �ídí se pravidlem, �e 80 % 

následk� je zp�sobeno 20 % p�í�in. �ím� se ur�í priority, na které je nutné se zam��it. 

Polo�ky se uspo�ádají podle �etnosti výskytu a stanoví se relativní kumulované �etnosti. [31] 

Tetnto graf (viz Graf 7) kombinuje sloupcový a �árový graf. Sloupce zobrazují �etnost 

pro jednotlivé kategorie, které jsou se�azeny podle velikosti. �ervená �ára p�edstavuje 

kumulativní �etnost. Za�íná na prvním sloupci a ka�dý dal�í bod je zvý�en o hodnotu 

odpovídající kategorii ke které nále�í. [32] 

Graf 7: Paret�v diagram [31] 
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5.2.4 Analýza typu (Bow tie analysis)  

Analýza typu motýlek znázor	uje rizika mo�ných p�í�in a následk�. Je zam��ena spí� 

na bariéry mezi p�í�inami a rizikem a mezi rizikem a následky. M��e se také pova�ovat  

za kombinaci analýzy stromu poruchových stav� a analýzu stromu událostí. Je ov�em 

jednodu��í porozum�t analýze typu motýlek ne� strom�m poruchového stavu a událostí. [1] 

Výsledkem je diagram typu motýlek (viz Obrázek 5), kde jsou znázorn�ny cesty 

hlavního rizika a bariéry vhodné k zamezení nebo zmírn�ní ne�ádoucích následk�.  

Obrázek 5: Analýza typu motýlek [24] 
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6 PROBLEMATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Kvalitní projektová dokumentace je podstatná pro klidný pr�b�h výstavby. 

V p�ípravné fázi projektu, kdy se projekt zpracovává, nese velký díl odpov�dnosti projektant, 

který odpovídá za chyby a rozpory v dokumentaci a chyby v projektování. P�i samotné 

výstavb� objektu pak m��e dojít k riziku z ohledu kvality stavby, environmentálního  

a bezpe�nostního. Mezi nej�ast�j�í chyby p�i provád�ní stavebního díla pat�í zám�na 

materiálu v��i projektu, chybná koordinace stavebn� montá�ních prací, nízká úrove	

pracovník� a nedostate�ná kontrola kvality provád�ní stavebního díla. [33] 

6.1 P�Í�INY PORUCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Základové konstrukce jsou d�le�itou sou�ástí celého nosného systému objektu. 

Zaji�
ují p�enos zatí�ení z vrchní stavby do základové p�dy. Zp�sob zalo�ení objektu je 

ovlivn�n p�edev�ím zatí�ením, které základy musí p�enést, druhem základové p�dy, vý�kou 

hladiny podzemní vody a nezamrznou hloubkou. Závady, vzniklé p�i �patném návrhu 

konstrukce se neprojeví ihned, ale a� po provedení celé stavby. [34] 

Mezi nej�ast�j�í p�í�iny poruch základových konstrukcí pat�í: [34] 

• nerovnom�rné sedání základ� vzniká nestejnom�rnou stla�itelností, nestejnom�rným 

slo�ením a mocností vrstev základové p�dy; 

• objemové zm�ny - vznikají smr�
ováním a bobtnáním jílovitých zemin. Smr�
ování 

m��e být p�í�inou slune�ního osvitu, nevhodn� navr�eného drená�ního systému, 

vzrostlými stromy v t�sné blízkosti objektu �i ú�inkem velmi teplých místností  

ve styku se zeminou. Vlivem smr�
ování pak dochází k poklesu základ� a tím i celého 

objektu. Oproti tomu bobtnání zp�sobuje silné provlh�ení jílovité zeminy p�i 

dlouhodobých de�tích, tání sn�hu, zvý�ená hladina spodní vody atd. V tomto p�ípad�

jsou pak základy i budova nadzvedávány a dochází k trhlinám v konstrukcích. 

• ztráta únosnosti konstrukce - vzniká �patným navr�ením nebo samotným provedením 

základ�. M��e se jednat o málo únosný a nekvalitní beton, který se vlivem zatí�ení 

rozpadá nebo �patným o�et�ením betonu p�i tvrdnutí. U �elezobetonu m��e ztrátu 

únosnosti zp�sobit koroze výztu�e, která nemá dostate�né krytí. 
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6.2 P�Í�INY PORUCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

Kvalita stavby se odvíjí od mnoha faktor�, tj. od p�ípravy stavby, realizaci  

a u�ívání stavby. Pokud dojde v jakékoliv fázi projektu k neodbornému provedení, bude to 

p�í�inou �kod na stavbách. Poruchy vznikají chybami v konstrukci, nekvalitním materiálem  

a jeho nesprávným pou�itím a vlivem vn�j�ího mechanického a chemického p�sobení, kdy se 

zanedbaly vlivy, kterým bude stavba vystavena. Následkem je poru�ení stability budovy, 

které se na vn�j�í stran� projeví trhlinami. [35] 
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7 PRAKTICKÁ �ÁST 

P�edm�tem této práce je zpracování problematiky výkopových prací, zakládání  

a montá�e st�nových panel� NOVATOP SOLID.  

Podkladem pro �e�ení této situace je vypracovaný kompletní projekt rodinného domu 

ve �t�pánkovicích na ulici Hlavní. D�m odpovídá návrhu pro 4-6 �lennou rodinu. Stavební 

parcela je nezastav�ná. Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou patrech. Objekt je 

nepodsklepený. Tvar st�echy je sedlový se sklonem 20º. Sou�ástí rodinného domu je také 

gará� s jedním parkovacím místem. Zastav�ná plocha rodinného domu: 156,33 m2 [36] 

7.1 TEORIE PROBLEMATIKY  

7.1.1 Výkopové práce a zakládání  

Geologickým pr�zkumem byla zji�t�na hladina podzemní vody v hloubce 2 m  

pod terénem, nevyskytuje se tlaková ani agresivní voda. Hodnocená parcela se nachází  

na pozemku s nízkým radonovým indexem, stavba nebude izolována protiradonovou izolací. 

[36] 

Rodinný d�m bude zalo�en na základové desce, která je navr�ena ze �elezobetonu 

tlou�
ky 250 mm pod terénem. Deska je ulo�ena na vrstv� extrudovaného polystyrenu  

v tlou�
ce 240 mm. Skladba je ukon�ena hutn�ným násypem do hloubky 800 mm  

pod terénem. V celé plo�e objektu musí být provedena izolace proti zemní vlhkosti, pou�ity 

hydroizola�ní asfaltové pásy Bitu-flex GG. [36] 

7.1.2 Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z masivních, d�ev�ných panel� NOVATOP 

SOLID 124 mm, vnit�ní st�ny budou z masivních d�ev�ných panel� NOVATOP SOLID 124 

mm. St�ny uvnit� objektu budou opat�eny sádrokartonovými deskami. Obvodové st�ny budou 

zatepleny d�evovláknitými deskami Isover TF Profi 20 tl. 200 mm. Vn�j�í povrch fasády � 

�ást bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v tlou�
ce 5 mm a �ást oblo�ena 

obkladovými pásky KLINKER v tlou�
ce 23 mm. [36] 
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7.2 NOVATOP � STAVEBNÍ SYSTÉM Z VELKOFORMÁTOVÝCH 

PANEL� Z VRSTVENÉHO D�EVA

NOVATOP je ucelený stavební systém, který se skládá z velkoformátových panel�

k�í�em vrstveného masivního d�eva (CLT � cross laminated timber). V�echny panely se 

vyráb�jí z vysu�ených lamel skládaných do vrstev, jednotlivé vrstvy jsou k sob� oto�eny  

o 90°. Po�et vrstev pak ur�uje tlou�
ku panelu. Lamely se k sob� lepí ve v�ech sm�rech 

polyuretanovým lepidlem. [37] 

Tento stavební systém usnad	uje projek�ní p�ípravy a montá�. D�m se staví pomocí 

je�ábu rychle a jednodu�e. [37] 

Celý systém se dnes skládá z p�ti základních prvk� (viz Tabulka 6)  

Tabulka 6: Základní prvky NOVATOPU [37] 

SOLID st�nové panely na bázi vrstevnatého d�eva (CLT) 

ELEMENT 
duté �ebrové prvky na bázi vícevrstvých masivních desek (SWP), lze je 

doplnit o izolace a instalace 

OPEN 
elementy s volitelným stupn�m prefabrikace, které v sob� spojují výhody 

KVH hranol� a vícevrstvé desky 

STATIC 
p�tivrstvé masivní desky (SWP), mají uplatn�ní p�edev�ím u p�edsazených 

st�n 

ACOUSTIS 
akustické panely vyrobené z t�ívrstvé masivní desky (SWP) perforované do 

r�zných profil� s ov��eným vysokým stupn�m absorpce 

Jednoduché provedení konstruk�ních detail�, minimální po�et montá�ních spoj�  

a jednoduché skladby st�n eliminuje chyby a tak zásadn� zvy�uje kvalitu hotových st�n 

(P�ÍLOHA B). [37] 

NOVATOP systém se vyzna�uje skute�n� celod�ev�nou konstrukcí s vysokou 

pevností p�i namáhání tahem i tlakem.  Díky podéln� lepeným spárám mezi lamelami  

a vyspravení suk� jsou v�echny panely plo�n� nepr�vzdu�né. [37] 
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7.2.1 St�nové panely NOVATOP SOLID 

Základní formáty panel� jsou 6000×2500, 6000×2500, 5000×2500, 5000×2100. Dal�í 

formáty vycházejí z t�chto rozm�r� max. v�ak 12×2,95 m. Tlou�
ky st�n 62, 84, 124 mm.  

Tyto panely se pou�ívají p�edev�ím pro nosné a nenosné st�ny a p�í�ky v pohledové  

i konstruk�ní kvalit�. Dále jako podklady strop�, st�ech a jako masivní st�e�ní a stropní desky. 

[37] 

7.2.2 Proces výstavby st�nových panel�

V�echny st�nové panely musí být opat�eny identifika�ním �títkem s uvedením �ísla 

pozice panelu ve st�n�. �títky musí být umíst�ny na horní stran� a v dolní �ásti panelu,  

u obvodových st�n je tím ozna�ena vnit�ní strana panelu. [37] 

Do panelu seshora jsou zavrtány záv�sné �rouby a pomocí excentrického záv�su je 

panel upevn�n na rameno je�ábu. Panel se p�emístí na své místo, zajistí se vzp�rou  

a p�ichytí se ve spodní �ásti k p�ipraveným kotvám. Pomocí nivela�ní lat� se zajistí p�esná 

pozice a kotvy zajistíme dal�ími vruty. Za�íná se v�dy rohovým spojem, pop�. v návaznosti 

na jiné konstrukce, �ím� se zajistí prvotní stabilita panel� a spoje (viz Obrázek 6). [37] 

              

Obrázek 6: Montá� panel�

Dal�í panel se opat�í vzduchot�snou butylkau�ukovou páskou, pop�. naneseme  

do podélných spoj� danou výpl	. [37] 

Dal�í panel NOVATOP umístíme pomocí je�ábu co nejblí�e kone�né pozici. P�esnou 

polohu zajistíme pomocí stahovacích rá�en. Panel zajistíme vzp�rou a p�ichytíme ke kotvám. 

Zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu a následn� zajistíme spoj odpovídajícími vruty. 

Rohové spoje stavebními vruty dual drive s talí�ovou hlavou v odpovídající délce (rozestup 

cca 50 cm, vzdálenost od kraje cca 10 cm). Podélný spoj vruty (torx nebo jiné) ve dvou 

�adách. [37] 
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Na obvodovou st�nu se z vn�j�í strany následn� provede libovolný fasádní systém. 

V interiéru lze ponechat panel v pohledové kvalit� nebo se panel opat�í sádrokartonovou  

�i sádrovláknitou deskou. Rozvody a instalace jsou vedeny vnit�ním plá�t�m, pokud v�ak 

panel bude ponechán v pohledové kvalit�, budou instalace vedeny p�ímo uvnit� panelu. [37] 
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8 APLIKACE VYBRANÝCH METOD 

8.1 KLÍ�OVÉ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE 

Analýzy a hodnocení byly provedeny pro stavební technologie, které jsou za�azeny 

v t�ídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) do kapitoly hlavní stavební výroby (HSV). 

Jednotlivé stavební technologie byly následn� hodnoceny z hlediska kvalitativních, 

environmentálních a bezpe�nostních rizik. 

Vybrané stavební technologie: 

   131 Hloubení jámy 

   210 Úprava podlo�í a základové spáry 

   272 Základová deska 

   341 St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné 

8.2 IDENTIFIKACE RIZIKA  

Rizika byla identifikována pomocí �Analýzy p�í�in a d�sledk��. Analýza byla 

zpracována pro vybrané stavební technologie. Diagramy jsou pro p�ehlednost zpracovány pro 

jednotlivé vybrané stavební technologie, zvlá�
 pro rizika kvalitativní, environmentální  

a bezpe�nostní. V jednotlivých diagramech jsou vybrané kategorie, u kterých ur�uji p�í�inu 

rizika. 

Jedná se o tyto kategorie rizik: 

• prost�edí - po�así, �patné geologické podmínky, nepo�ádek na pracovi�ti; 

• pracovníci - nedodr�ení technologického postupu, neznalost p�edpis�; 

• materiál - vada materiálu, �patné ulo�ení materiálu; 

• stroje - nevhodná volba stroje, �patný stav, porucha; 

• provád�ní - nedodr�ení vý�ky základové spáry, �patné vyvázání výztu�e; 

• kontroly - nerovnost základové desky, chybn� zazna�ené pozice panel�. 
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8.2.1 Hloubení jámy 

P�i provád�ní hloubení jámy (viz Diagram 1) z hlediska kvality byly p�í�iny rozd�leny 

do 6 kategorií. V kategorii kontroly m��e nastat, �e p�ed zahájením hloubení jámy nebudou 

provedeny kontroly, týkající se vyty�ení objektu, vyty�ení lavi�ek a jejich následná montá�  

a vyty�ení stavební jámy. Lavi�ky se zhotovují z d�ev�ných prken a umístí se 3 m od okraje 

sejmutí ornice. V kategorii provád�ní m��e nastat, �e neprovedením ru�ního do�i�t�ní 

stavební jámy nebude dodr�ena p�esnost rozm�r� stavební jámy a rovinnosti dna jámy. 

S tímto rizikem jsou pak spojené p�í�iny rizik u pracovních sil, jako je nedodr�ení 

technologického postupu, projektové dokumentace, provád�ní kontrol atd. 

Diagram 1: Ishikaw�v diagram pro hloubení jámy � Kvalita 

 P�i provád�ní hloubení jámy (viz Diagram 2) z hlediska environmentu byly p�í�iny 

rizik rozd�leny do 5 kategorií, které mohou ovlivnit �ivotní prost�edí. Jedná se p�edev�ím  

o rizika spojené se �patným stavem stroje, kdy následný únik provozní kapaliny vede  

ke zne�i�t�ní zeminy. Je pot�eba dodr�ovat p�edpisy pro nakládání s odpady a úklid 

pracovi�t� a provád�né pravidelné kontroly. 
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Diagram 2: Ishikaw�v diagram pro hloubení jámy � Environment

Z hlediska BOZP uvádí Diagram 3 rizika spojená se vznikem bezpe�nostních rizik.  

Je nutné zajistit pro bezpe�nost pracovník� pravidelné �kolení BOZP, ochranné pracovní 

pom�cky a obuv. Na staveni�ti je d�le�ité, z hlediska bezpe�nosti pracovník�, aby byla 

vyzna�ena poloha, p�ípadn� ochranná pásma v�ech ve�ejných sítí, potrubí a kabelových 

rozvod�. Je nutné, aby v pr�b�hu stavebních prací byly provád�ny pravidelné kontroly.  

Diagram 3: Ishikaw�v diagram pro hloubení jámy - BOZP 
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8.2.2 Úprava podlo�í a základové spáry  

Rizika spojená s úpravou podlo�í a základové spáry (viz Diagram 4) z hlediska kvality 

byla rozd�lena do 4 kategorií. Rizika spojená s provád�ním jsou nedodr�ení vý�ky základové 

spáry a její �patné odvodn�ní. Následn� s tím jsou pak spojená rizika kontrol, jako je �patné 

o�i�t�ní základové spáry �i nedostate�né zhutn�ní. P�esnost provedení dna stavební jámy musí 

být ± 10 cm a p�esnost hloubky stavební jámy ± 3 cm. K dal�ímu výskytu rizik p�ispívají 

pracovníci, kte�í nedodr�ují technologický postup, neprovád�jí kontroly, nedodr�ují kontroly 

atd. 

Diagram 4: Ishikaw�v diagram pro úpravu podlo�í a základové spáry � Kvalita 

Diagram 5 uvádí jako p�í�iny vzniku rizik z hlediska environmentu p�edev�ím �patné 

t�íd�ní odpadu, nedodr�ování po�ádku na pracovi�ti a �patný stav stroje, p�ípadný únik 

provozní kapaliny. Tyto p�í�iny pak vedou ke zne�i�t�ní zeminy na staveni�ti. 
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Diagram 5: Ishikaw�v diagram pro úpravu podlo�í a základové spáry � Environment 

Z hlediska BOZP (viz Diagram 6) se jedná o rizika spojená s nedodr�ováním p�edpis�

BOZP a OOPP. Dal�í rizika se pak vyskytují v souvislosti s nedodr�ováním technologického 

postupu, nedodr�ováním po�ádku na pracovi�ti a staveni�ti �i nedodr�ením kontrol.  

Diagram 6: Ishikaw�v diagram pro úpravu podlo�í a základové spáry - BOZP 
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8.2.3 Základová deska  

P�i provád�ní základové desky z hlediska kvalitativních rizik (viz Diagram 7) m��e 

v kategorii provád�ní nastat riziko p�i nedostate�ném za�i�t�ní základové spáry, nesprávn�

provedeném bedn�ní, �patném pokládání tepelné izolace, �patn� vyvázané výztu�i nebo  

p�i �patném o�et�ování betonu. S riziky kvality jsou spojené i kontroly, jedná se p�edev�ím  

o dodr�ování skladby vrstev podle projektové dokumentace, dodr�ení technologických pauz, 

kontrola provedení podkladních vrstev a provedení betoná�e. Kontroly je nutno provád�t 

v pr�b�hu procesu, kdy deska musí být hutn�na pomocí ponorného vibrátoru po vrstvách  

a beton do základové jámy nesmí padat z vý�ky v�t�í ne� 1,5 m. Rovinnost provedené 

betoná�e bude kontrolována s p�esností ± 5 cm na délce 2 m. Dal�í rizika jsou spojená 

s nesprávn� dodaným materiálem dle projektové dokumentace a riziky u pracovník�, jako je 

p�edev�ím nedodr�ení technologických postup�, projektové dokumentace, neprovedení 

kontrol atd. 

Diagram 7: Ishikaw�v diagram pro základovou desku - Kvalita 

Z hlediska �ivotního prost�edí (viz Diagram 8) jsou nej�ast�j�í p�í�iny vzniku rizik 

spojené s nedodr�ováním p�edpis� pro nakládání s odpady, nedodr�ováním po�ádku  

na pracovi�ti. Dále se jedná o rizika vyvolaná �patným stavem stroje, kdy následný únik 

provozní kapaliny vede ke zne�i�t�ní zeminy.  
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Diagram 8:  Ishikaw�v diagram pro základovou desku - Environment 

 Diagram 9 uvádí rizika p�i provád�ní základové desky z hlediska BOZP. 

Zam�stnavatel je povinen zajistit �kolení BOZP a OOPP pro zam�stnance. Následné p�í�iny 

rizik jsou potom vyvolané nepozorností pracovník�, nedodr�ením technologických postup�  

a nedodr�ením po�ádku na pracovi�ti. Dal�í rizika jsou spojena se stroji, kdy neodborné 

zacházení, �patný stav stroje �i nedodr�ení ochranného pásma stroje m��e ohrozit bezpe�nost 

pracovník�. 

Diagram 9:  Ishikaw�v diagram pro základovou desku - BOZP 
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8.2.4 St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné  

P�i výstavb� st�n z panel� NOVATOP mohou nastat rizika z hlediska kvalitativních 

rizik v 6 kategoriích (viz Diagram 10). V kategorii provád�ní vznikají rizika z d�vodu 

nedostate�ného zaji�t�ní panelu p�i uchycení k základové desce, nedostate�ného uchycení, 

nedostate�ného vzájemného spojení panel� a p�i nepou�ití vzduchot�snící pásky. V rámci 

kontrol je nutné provést kontrolu rovinnosti základové desky, zazna�ení pozice panel�  

a v pr�b�hu výstavby kontrolovat vodorovnou a svislou polohu jednotlivých panel�. S tím 

jsou spojeny rizika pracovních sil, kdy pracovníci nedodr�ují technologické postupy, 

projektovou dokumentaci a provád�ní kontrol. Dal�í p�í�iny rizik jsou spojená s nesprávn�

dodaným nebo identifikovaným materiálem a následným neodborným zacházením. Rizika 

v kategorii stroj� jsou �patný stav stroje a volba m��ícího za�ízení nebo jeho porucha. 

Diagram 10: Ishikaw�v diagram pro st�ny a p�í�ky vnit�ní, vn�j�í - Kvalita

V oblasti environmentu (viz Diagram 11) je nutné dodr�ovat p�edpisy pro nakládání 

s odpady, dodr�ování po�ádku na pracovi�ti a pravidelné kontroly stroj�, aby nedo�lo k úniku 

provozní kapaliny. 
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Diagram 11: Ishikaw�v diagram pro st�ny a p�í�ky vnit�ní, vn�j�í - Environment 

Z hlediska BOZP uvádí Diagram 12 p�í�iny rizik, které jsou vyvolány nepozorností 

zam�stnanc�, nedodr�ením technologických postup� a nedodr�ením po�ádku na pracovi�ti. 

Dal�í rizika jsou spojena se stroji, kdy neodborné zacházení, �patný stav stroje �i nedodr�ení 

ochranného pásma stroje m��e ohrozit bezpe�nost pracovník�. Zam�stnavatel je povinen 

zajistit �kolení BOZP a OOPP pro zam�stnance. 

Diagram 12: Ishikaw�v diagram pro st�ny a p�í�ky vnit�ní, vn�j�í - BOZP 
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8.3 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK 

K hodnocení rizik byly pou�ity metody FMEA, Paret�v diagram a analýza typu 

motýlek. V praxi hodnocení rizik provádí tým lidí, proto výsledky z mého osobního 

posouzení nemusí znamenat skute�ný záv�r. 

8.3.1 FMEA 

 S pou�itím nástroje metody FMEA � Analýza mo�ností vzniku vad a jejich následk�

byly vybrané stavební technologie hodnoceny z hlediska kvalitativních, environmentálních  

a bezpe�nostních rizik.  

 Pro hodnocení pravd�podobnosti výskytu rizika, významu vady a pravd�podobnosti 

odhalení rizika, byla stanovena stupnice (viz Tabulka 6). Jako dal�í hodnotící kritérium jsem 

stanovila, �e rizika s výslednou hodnotou RPN  � 8 jsou nejrizikov�j�í a je u nich nutné 

navrhnout bezpe�nostní opat�ení a následn� znovu provést bodové hodnocení i s p�ijetím 

daného opat�ení. 

8.3.1.1 Hloubení jámy 

Mezi nejzáva�n�j�í rizika v oblasti kvality hloubení jámy pat�í riziko  

K 04/131 - nedostate�ná stabilizace základových st�n s RPN 30. P�í�inou m��e být 

neodbornost, nezku�enost nebo nedbalost pracovník� p�i stabilizování st�n základové jámy. 

Jako doporu�ená opat�ení jsou uvedena instruktá� pracovník�, která bude provedena p�ed 

zahájením prací na staveni�ti, dodr�ování projektové dokumentace a pr�b��ná kontrola.  

V oblasti environmentu vychází jako nejzáva�n�j�í rizika E 02/131 - zne�i�t�ní okolí 

vyt��enou zeminou (RPN 48), kdy p�í�inou vzniku m��e být nevhodné místo pro ulo�ení 

zeminy a E 03/131 - únik provozní kapaliny stroj� (RPN 48), kdy �patný stav stroje  

a následný únik provozní kapaliny má za následek zne�i�t�ní �ivotního prost�edí. Jako 

doporu�ené opat�ení je provedení skládky na místo ur�ené projektovou dokumentací  

a provád�t pravidelnou kontrolu stroj�. 

Z hlediska bezpe�nosti vycházejí jako nejzáva�n�j�í rizika, která jsou spojená 

s nepozorností pracovník�. Jedná se o rizika B 01/131 a� B 05/131 s hodnotou RPN = 40. 

Jedná se o poru�ení p�edpisu �. 601/2006 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 

stavebních pracích. D�sledkem t�chto rizik m��e být úraz s následnou pracovní neschopností, 

v nejhor�ím p�ípad� m��e dojít a� ke smrtelnému úrazu. Proto je nutné zajistit stabilitu 

výkopu a zamezení pohybu nepovolaných osob. P�i práci se stroji je pot�eba pravideln�
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kontrolovat jejich stav, vymezit ochranná pásma a kontrolovat osv�d�ení pro práci s daným 

mechanizmem. 

Po vyhodnocení v�ech rizik byl výsledný sou�et u kvality RPN = 102,  

u environmentu RPN = 172 a BOZP RPN = 249. Celkový sou�et vy�el tedy RPN = 523.  

Po návrhu opat�ení u jednotlivých rizik se celkový sou�et sní�il na 320. Celkem se rizika  

po návrhu opat�ení sní�ila o 39 %. (P�ÍLOHA B. 1) 

8.3.1.2 Úprava podlo�í a základové spáry 

Mezi nejzáva�n�j�í riziko, týkající se kvality úpravy podla�í a základové spáry, se �adí 

K 02/210 - nedostate�né zhutn�ní, kdy RPN  = 48, zp�sobené neodborností, nezku�eností 

nebo nedbalostí pracovník�. Pro sní�ení rizika je navr�eno dodr�ovat technologický postup  

a pr�b��n� kontrolovat provedenou práci. 

U environmentálních rizik pat�í k nejnep�ízniv�j�í rizik�m E03/210 - únik provozní 

kapaliny stroj� (RPN 48). P�edpokládanou p�í�inou vady je �patný stav stroje. P�i jeho 

�patném stavu m��e dojít k úniku kapaliny a následnému zne�i�t�ní zeminy. Je proto jako 

opat�ení navr�ena pravidelná kontrola stroje. 

V oblasti bezpe�nosti se jedná o rizika, kdy dochází k poru�ení p�edpisu  

�. 601/2006 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích. Jedná se 

zde o n�kolik rizik s hodnotou RPN = 40. 

Rizika BOZP jsou stejná jako u hloubení jámy (viz 8.3.1.1 Hloubení jámy). 

Po vyhodnocení v�ech rizik byl výsledný sou�et u kvality RPN = 84,  

u environmentu RPN = 136 a BOZP RPN = 240. Celkový sou�et vy�el tedy RPN = 460.  

Po návrhu opat�ení u jednotlivých rizik se celkový sou�et sní�il na 279. Celkem se rizika  

po návrhu opat�ení sní�ila o 39 %. (P�ÍLOHA B. 2) 

8.3.1.3  Základová deska 

V oblasti kvalitativních rizik pat�í mezi záva�ná rizika K 02/272 - nedostate�n�

zhutn�ný �t�rkový zásyp, K 05/272 - �patné vyvázání výztu�e, K 07/272 nedostate�né 

zhutn�ní základové desky a K 09/272 - nedodr�ení skladby vrstev dle PD s hodnotou  

RPN = 36. Za mo�nou p�í�inu vzniku rizik m��eme pova�ovat nedodr�ení technologického 

postupu, co� m��e mít za následek dodate�né sedání základu a nedostate�nou únosnost. Proto 
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je zapot�ebí, pro sní�ení rizika, pr�b��n� kontrolovat práci, dodr�ovat technologický postup 

a projektovou dokumentaci. 

Stejn� jako u procesu hloubení jámy a úpravy podlo�í, tak i zde v oblasti 

environmentu, je nejzáva�n�j�í riziko E 03/272 - únik provozní kapaliny stroj� s hodnotou 

RPN = 48. Jako opat�ení je navr�ena pravidelná kontrola stroje, aby se p�ede�lo úniku 

provozní kapaliny a následnému zne�i�t�ní zeminy.  

 Rizika BOZP jsou stejná jako u hloubení jámy (viz 8.3.1.1 Hloubení jámy). 

Po vyhodnocení v�ech rizik byl výsledný sou�et u kvality RPN = 273,   

u environmentu RPN = 144 a BOZP RPN = 193. Celkový sou�et vy�el tedy RPN = 610.  

Po návrhu opat�ení u jednotlivých rizik se celkový sou�et sní�il na 377. Celkem se rizika  

po návrhu opat�ení sní�ila o 38 %. (P�ÍLOHA B. 3) 

8.3.1.4 St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné 

Z tabulky 7 vyplývá, �e mezi nejzáva�n�j�í riziko v oblasti kvality st�n a p�í�ek pat�í  

K 08/341 - nedostate�né vzájemné spojení panel� (RPN = 48), kdy nedodr�ením 

technologického p�edpisu a projektové dokumentace nemusí být stabilita zaji�t�ného panelu 

dostate�ná. Je proto nutné v pr�b�hu montá�e panelu pravideln� kontrolovat spoje panel�, zda 

jsou v souladu s projektovou dokumentací a provád�né podle daného technologického 

postupu. Ostatní rizika mají hodnotu RPN = 36 a jsou zp�sobena také nedodr�ováním 

technologického postupu. Proto je pot�eba celý proces montá�e panelu pr�b��n� kontrolovat.  

U environmentálních rizik je zase �azen k nejzáva�n�j�ím E 03/341 - únik provozní 

kapaliny stroj� s hodnotou RPN = 48. Pravidelnou kontrolou stroje lze riziko sní�it  

na RPN = 36.  

Z hlediska bezpe�nosti vycházejí jako nejzáva�n�j�í rizika, která jsou spojená 

s nepozorností pracovník�. Jedná se o rizika B 01/341 a� B 04/341 s hodnotou  

RPN = 40. Jedná se o poru�ení p�edpisu �. 601/2006 Sb., o bezpe�nosti práce  

a technických za�ízení p�i stavebních pracích. D�sledkem t�chto rizik m��e být úraz 

s následnou pracovní neschopností a v nejhor�ím p�ípad�, m��e dojít a� ke smrtelnému úrazu. 

P�i montá�i panel� je nutné vymezit ochranné pásmo kolem je�ábu, zamezit pohybu 

nepovolaným osobám, zajistit dostate�nou stabilitu je�ábu a pracovníky pro�kolit o montá�i 

velkoformátových masivních d�ev�ných panel�. 
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Po vyhodnocení v�ech rizik byl výsledný sou�et u kvality RPN = 300,  

u environmentu RPN = 144 a BOZP RPN = 273. Celkový sou�et vy�el tedy RPN = 717.  

Po návrhu opat�ení u jednotlivých rizik se celkový sou�et sní�il na 440. Celkem se rizika  

po návrhu opat�ení sní�ila o 39 %.  
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Tabulka 7: FMEA pro st�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné [Vlastní práce] 

341 Analýza mo�ností vzniku vad a jejich následk� - Analýza a hodnocení rizik technologií výstavby stavebních konstrukcí v prost�edí integrovaného systému �ízení Datum: kv�ten 2016

S.t. Ozn. rizika 
Mo�né vady, jejich 

projev 
P�edpokl. 

d�sledky vady 
P�edpokl. p�í�ína vady

Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 
RPN  
> 8

Opat�ení 
Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 

S
t�

ny
 a

 p
�
í�

ky
 v

n
it
�
n

í, 
no

sn
é 

K
va

li
ta

 

K 
01/341

�patn� zavrtané 
záv�sné �rouby 

utr�ení záv�su p�i 
p�emíst�ní panelu 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
02/341

�patné upevn�ní 
panelu na rameno 
je�ábu 

utr�ení panelu z 
ramene je�ábu 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
03/341

�patn� zazna�ená 
pozice panelu 

finan�ní a �asová 
ztráta 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
04/341

�patné zaji�t�ní 
panelu p�i uchycení 
k zákl. desce 

zborcení panelu nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
05/341

neprovedená 
kontrola svislé a 
vodor. pozice 
panelu 

�patná stabilita 
panelu 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
06/341

nedostate�né 
uchycení panelu 

�patná stabilita 
panelu 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
07/341

nepou�ití 
vzduchot�snící 
pásky 

tepelné ztráty nedodr�ení TP St�ední 3 St�ední 3 Nízké 4 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 

K 
08/341

nedostate�né 
vzájemné spojení 
panel�

nedostate�ná 
stabilita 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 Nízké 4 48 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 Nízké 4 32 

�   300   200

E
n

vi
ro

n
m

en
t 

E 
01/341

�patné t�íd�ní 
odpad�

zne�i�t�ní 
�ivotného 
prost�edí 

neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
02/341

neodklizení zbylého 
materiálu 

znehodnocení 
materiálu 

neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
03/341

únik provozní 
kapaliny stroj�

zne�i�t�ní 
�ivotného 
prost�edí 

�patný stav stroje Vysoký 4 Vysoký 4 St�ední 3 48 ano 
pravidelná kontrola 

stroje 
St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 

E 
04/272

vzniklé zplodiny zne�i�t�ní ovzdu�í od strojní techniky Vysoký 4 St�ední 3 Nízké 2 24 ano 
pravidelný servis stroje, 

osv�d�ení o emisích 
St�ední 3 St�ední 3 Vysoké 2 18 

�   144   102

B
O

Z
P

B 
01/341

pád, zakopnutí 
osoby 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano zaji�t�ní výkopu  

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
02/341

zran�ní osoby p�i 
p�esunu p�emíst�ní 
panelu 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 

zvukové signály, 
dodr�ování TP, 

vylou�ení pohybu 
nepovolaných osob 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
03/341

zavalení osoby 
panele p�i �patném 
ukotvení 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
 dodr�ování TP, 

vylou�ení pohybu 
nepovolaných osob 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20
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B 
04/341

srá�ka osoby se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
zvukové signály, 

vymezení ochranného 
pásna p�i provozu stroje 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
03/272

zran�ní p�i 
neodborném 
zacházení se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
kontrola osv�d�ení pro 

práci se stavebním 
strojem 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
04/272

p�evrácení stroje, 
zran�ní �idi�e 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nedostate�né zaji�t�ní 
stroje 

Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
pravidelná kontrola 

stability stroje, vymezení 
ochranného pásma 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz 
nedostate�né zaji�t�ní 

stroje 
Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
05/272

poran�ní p�i práci s 
pom�ckami 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 ano 
pro�kolení BOZP, 
opatrnost p�i práci 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12 

B 
06/272

hluk 
negativní vliv na 

okolí 
od strojní techniky St�ední 3 St�ední 3 Tém�� jisté 1 9 ano 

pou�ití ochranných 
pom�cek 

Nízký 2 St�ední 3 Tém�� jisté 1 6 

� 273 138

� RPN 717 440



8.3.2 Paret�v diagram

Diagramy jsou sestaveny pro jednotlivé st

kvalitativních, environmentálních a bezpe

výsledk�, je výhodn�j�í posuzovat rizika zvlá�

(po o�et�ení) jsou se�azena od 

nástroje FMEA.  

8.3.2.1 Hloubení jámy 

Diagram 13 znázor�

K 04/131 - nedostate�ná stabilizace základových s

provád�nou prací a nezku�eností pracovník

Diagram 14 znázor�

provozní kapaliny stroj�

E 01/210 - neodklizení zbylého materiál

K 04/131

RPN 20

Kumul. �etnost 29%
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Diagramy jsou sestaveny pro jednotlivé stavební technologie pro rizika v

kvalitativních, environmentálních a bezpe�nostních rizik. Aby do�lo k

�j�í posuzovat rizika zvlá�� pro jednotlivé kategorie. Jednotlivá rizika 

�azena od rizik s nejv�t�í hodnotou RPN, které byly vypo

znázor�uje rizika v oblasti kvality, kde je na prvním míst

�ná stabilizace základových st�n, co� je zp�

nou prací a nezku�eností pracovník�.

Diagram 13: Hloubení jámy � Kvalita 

znázor�uje rizika v oblasti environmentu. Riziko E 03/131 

je zp�sobeno �patným stavem stroj�. Dále se j

í zbylého materiálu a E 01/210 - �patné t�íd�ní odpad

K 04/131 K 01/131 K 02/131 K 03/131

16 16

29% 53% 76% 100%

131 Hloubení jámy - Kvalita

RPN Kumul. �etnost
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oblasti kvality, kde je na prvním míst� uvedeno riziko 

, co� je zp�sobeno neodborn�

oblasti environmentu. Riziko E 03/131 � únik 

�. Dále se jedná o rizika  

� �ní odpad�.
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V oblasti BOZP se jedná o rizika (

bezpe�nostních p�edpis�, technologických p

Jedná se o rizika B 01/210 

B 03/210 - srá�ka osoby se stavebním strojem, B 04/131 

se stavebním strojem a B 05/210 

E 03/131
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Diagram 14: Hloubení jámy - Environment 

oblasti BOZP se jedná o rizika (Diagram 15), která jsou zp�sobena nedodr�ováním 

� �, technologických p�edpis� a nepou�íváním ochranných pom

Jedná se o rizika B 01/210 - pád osoby do jámy, B 02/210 - zavalení, zasypání osoby, 

srá�ka osoby se stavebním strojem, B 04/131 - zran�ní p�i neodborném zacházení 

ebním strojem a B 05/210 - p�evrácení stroje.  

Diagram 15: Hloubení jámy - BOZP 

E 03/131 E 02/131 E 01/131 E 05/131

32 24 18

56% 75% 90%

131 Hloubení jámy - Environment

RPN Kumul. �etnost

B 02/131 B 03/131 B 04/131 B 05/131 B 06/131 B 07/131

20 20 20 20 12

31% 46% 62% 77% 86% 95%

131 Hloubení jámy - BOZP

RPN Kumul. �etnost

�sobena nedodr�ováním 

 a nepou�íváním ochranných pom�cek. 
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Pokud porovnáme v�echna rizika v

(Diagram 16). Je to zp�sobené odli�nými 

míst� je uvedeno riziko kvality K

zp�sobeno neodborn� provád

environmentální E 03/131 

vyt��enou zeminou. To je zp

zeminy a �patným stavem stroj

nedodr�ují bezpe�nostní p�

a nepou�ívají ochranné pom�

8.3.2.2 Úprava podlo�í a základové spáry

Rizika úpravy podlo�í a základové spáry

Jedná se o rizika kvality K 02/210 

nedostate�né zhutn�ní, která jsou zp

zanedbáním. 

E 
03/131
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Pokud porovnáme v�echna rizika v jednom diagramu tak dojde ke zkreslení výsledk

�sobené odli�nými �etnostmi v jednotlivých oblastech. Na prvním 

 je uvedeno riziko kvality K 03/131 - nedostate�ná stabilizace základových s

� provád�nou prací a nezku�eností pracovník�

environmentální E 03/131 - únik provozní kapaliny stroj�, E 02/131 

. To je zp�sobeno nedodr�ením ur�eného místa pro ulo�ení vyt

zeminy a �patným stavem stroj�. Dal�í rizika jsou p�evá�n� z oblasti BOZP, kde pracovníci 

�nostní p�edpisy, nedodr�ují bezpe�nostní a technologické p

a nepou�ívají ochranné pom�cky.

Diagram 16: Hloubení jámy 

Úprava podlo�í a základové spáry

podlo�í a základové spáry z hlediska kvality znázor

K 02/210 - �patné za�i�t�ní a zarovnání zákl.

�ní, která jsou zp�sobena neodbornou prací, nezku�eností pracovník

B 
01/131

B 
02/131

B 
03/131

B 
04/131

B 
05/131

E 
05/131

K 
01/131

K 
02/131

K 
03/131 04/131

20 20 20 20 20 18 16 16 16

41% 48% 54% 60% 66% 72% 77% 82% 87% 91%

131 Hloubení jámy

RPN Kumul. �etnost

jednom diagramu tak dojde ke zkreslení výsledk�.  

ch oblastech. Na prvním 

ná stabilizace základových st�n. Je to 

nou prací a nezku�eností pracovník�. Následují rizika 

02/131 - zne�i�t�ní okolí 

eného místa pro ulo�ení vyt��ené 

oblasti BOZP, kde pracovníci 

í a technologické p�edpisy 

hlediska kvality znázor�uje Diagram 17. 

í zákl. spáry a K 01/210 - 

sobena neodbornou prací, nezku�eností pracovník� pop�. 
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Diagram 

V oblasti �ivotního prost

E 03/210 - únik provozní kapaliny stroje, které má za následek

rizika E 01/210 - neodklizen

Diagram 

V oblasti BOZP (

nedodr�ováním bezpe�nostních p

ochranných pom�cek. Jedná se o rizika B 01/210 

zasypání osoby, B 03/210 

neodborném zacházení se stavebním strojem a B 05/21
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Diagram 17: Úprava podlo�í a základové spáry � Kvalita

oblasti �ivotního prost�edí (viz Diagram 18) se jedná p�

únik provozní kapaliny stroje, které má za následek zne�i�t�ní okolní zeminy. Dál

neodklizení zbylého materiál� a E 01/210 - �patné t�íd�

Diagram 18: Úprava podlo�í a základové spáry - Environment

oblasti BOZP (viz Diagram 19) se jedná o rizika, která jsou zp

�nostních p�edpis�, technologických p�edpis�

Jedná se o rizika B 01/210 - pád osoby do jámy, B 02/210 

zasypání osoby, B 03/210 - srá�ka osoby se stavebním strojem, B 04/131 

neodborném zacházení se stavebním strojem a B 05/210 - p�evrácení stroje.

K 02/210 K 01/210

32 27

54% 100%

210 Úprava podlo�í a základové spáry - Kvalita

RPN Kumul. �etnost

E 03/210 E 01/210 E 02/210

24 24

63% 88%

210 Úprava podlo�í a základové spáry - Environment

RPN Kumul. �etnost
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srá�ka osoby se stavebním strojem, B 04/131 - zran�ní p�i 

evrácení stroje.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
ro

ce
n

ta

Kvalita

E 04/210

12

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
ro

ce
n

ta

Environment



Diagram 

8.3.2.3  Základová deska

Diagram 20 ukazuje, �e ve sledované oblasti jsou p

kvality, která jsou zp�sobena p

o rizika K 09/272 - nedodr�ení skladby vrstev dle PD

�t�rkový zásyp, K 05/272 

základové desky, K 02/272 

ulo�ení tepelné izolace. 
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Diagram 19: Úprava podlo�í a základové spáry - BOZP 

ukazuje, �e ve sledované oblasti jsou p�evá�n� zastoupena rizika z

�sobena p�evá�n� nedodr�ováním technologických postup

nedodr�ení skladby vrstev dle PD, K 02/272 - nedostate

, K 05/272 - �patné vyvázaní výztu�e, K 07/272 - nedostate

, K 02/272 - nedostate�n� zhutn�ný �t�rkový zásyp

Diagram 20: Základová deska - Kvalita 

B 
02/210

B 
03/210

B 
04/131

B 
05/210

B 
06/210

20 20 20 20 12

32% 48% 65% 81% 90%
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Rizika z oblasti environmentu 

stroj�, nedodr�ováním p�edpis

provozní kapaliny stroje, E 02/210 

odpad�. 

Diagram 22 znázor�

bezpe�nostních p�edpis�, technologických p

B 01/210 - pád osoby do jámy, B 02/210 

se stavebním strojem a B 04/131 

E 03/272
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oblasti environmentu (viz Diagram 21) jsou zp�sobena �patným stavem 

�edpis� o nakládání s odpady. Jedná se o rizika E 03/210 

kapaliny stroje, E 02/210 - neodklizení zbylého materiál� a E 01/210 

Diagram 21: Základová deska - Environment 

znázor�uje rizika v oblasti BOZP, která jsou zp�sobena nedodr�ováním 

� �, technologických p�edpis� a nepou�íváním ochranných pom

pád osoby do jámy, B 02/210 - zavalení, zasypání osoby, B 03/210 

se stavebním strojem a B 04/131 - zran�ní p�i neodborném zacházení se stavebním strojem.

Diagram 22: Základová deska � BOZP 

E 02/272 E 01/272 E 06/272 E 04/272

32 24 18 12

53% 72% 86% 95%

272 Základová deska - Environment

RPN Kumul. �etnost

B 02/272 B 03/272 B 04/272 B 05/272

20 20 20 12

38% 58% 77% 88%

272 Základová deska - BOZP
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�sobena �patným stavem 

dy. Jedná se o rizika E 03/210 - únik 

� a E 01/210 - �patné t�íd�ní 

�sobena nedodr�ováním 

pou�íváním ochranných pom�cek. 

zavalení, zasypání osoby, B 03/210 - srá�ka osoby 

i neodborném zacházení se stavebním strojem.
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8.3.2.4 St�ny a p�í�ky vnit�

Diagram 23 znázor�

st�n. Na prvním míst� je uvedeno riziko K

za následek zne�i�t�ní zeminy. Dále jsou to v�echna rizika, její� p

technologického postupu p�

Diagram 

Rizika z oblasti environmentu 

stroj�, nedodr�ováním p�edpis

provozní kapaliny stroje, E 01/210 

materiálu. 
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� �ky vnit�ní, nosné

znázor�uje rizika p�i montá�i velkoformátových masivních d

� je uvedeno riziko K 03/341 - únik provozní kapaliny stroj

�ní zeminy. Dále jsou to v�echna rizika, její� p�í�

technologického postupu p�i montá�i.

Diagram 23: St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - Kvalita 

oblasti environmentu (viz Diagram 24) jsou zp�sobena �patným stavem 

�edpis� o nakládání s odpady. Jedná se o rizika E 03/210 

ozní kapaliny stroje, E 01/210 - �patné t�íd�ní odpad� a E 02/210 

Diagram 24: St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - Environment
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dy. Jedná se o rizika E 03/210 - únik 
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V oblasti BOZP (viz Diagram 25

B 02/210 - zavalení, zasypání osoby, B 03/210 

- zran�ní p�i neodborném zacházení se stavebním strojem a B 05/210 

zp�sobena nedodr�ováním bezpe

a nepou�íváním ochranných pom

Diagram 
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viz Diagram 25) se jedná se o rizika B 01/210 

zavalení, zasypání osoby, B 03/210 - srá�ka osoby se stavebním strojem, B 04/131 

ném zacházení se stavebním strojem a B 05/210 - 

sobena nedodr�ováním bezpe�nostních p�edpis�, technologických p

a nepou�íváním ochranných pom�cek.

Diagram 25: St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - BOZP 
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8.3.3 Analýza typu motýlek 

Analýza typu motýlek je vypracována pro stavební technologii 341 St�ny  

a p�í�ky vnit�ní, nosné pro jednotlivé oblasti z hlediska kvalitativních rizik, 

environmentálních a bezpe�nostních. Pro vypracování této analýzy byl zvolen software 

BowTieXP. 

P�i provád�ní analýzy se nejprve ur�í riziko, následn� hlavní událost rizika a k ní se 

vypí�í p�í�iny a následky této události. U p�í�in se následn� uvedou prvky, jak p�edejít 

události a u následk� se uvedou opat�ení, jak následek zmírnit.  

Diagram 26 (St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - Kvalita) znázor�uje, �e p�í�inou �patn�

provedené montá�e panel� m��ou být �patné pov�trnostní podmínky, nedodr�ení 

technologického postupu, neodbornost pracovník� �i zanedbávání kontrol. Následkem t�chto 

p�í�in pak m��e dojít k �asové a finan�ní ztrát�, k �patné stabilit� jednotlivých panel�  

i k tepelným ztrátám. Proto je d�le�ité, aby byli pracovníci p�ed zahájením prací pro�koleni, 

aby byly v pr�b�hu výstavby provád�ny kontroly od kvalifikované osoby a dodr�ován 

technologický postup provád�ných prací. 

Diagram 27 (St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - Environment) ukazuje, p�í�iny  

a následky v oblasti �ivotního prost�edí. Neznalost, �patný stav stroje �i nedodr�ování 

po�ádku na staveni�ti m��e mít v kone�ném d�sledku negativní vliv na okolí, m��e dojít  

ke znehodnocení materiálu a� ke zne�i�t�ní �ivotního prost�edí. 

Diagram 28 (St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - BOZP) ukazuje, p�í�iny a následky 

v d�sledku poru�ení bezpe�nostních p�edpis�. P�ed zahájením prací je nutné pro�kolit 

pracovníky o BOZP a OOPP. Dále je nutné, aby dodr�ovali technologické postupy  

a p�edpisy. P�i práci se stroji je nutné vymezit jejich manipula�ní prostor stroje  

a kontrolovat osv�d�ení pracovník� se stroji. Následkem poru�ení bezpe�nostních p�edpis�

m��e být pracovní neschopnost, úraz i smrt. 
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Diagram 26: Analýza typu motýlek - St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné ní, nosné - Kvalita 



Diagram 27: Analýza typu motýlek 
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: Analýza typu motýlek - St�ny a p�í�ky vnit�ní, nosné - Envnvironment 



 

Diagram 28: Analýza typu motýle
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: Analýza typu motýlek - Stěny a příčky vnitřní, nosné -- BOZP 
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9  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo aplikovat vybrané metody pro řízení rizik na vybrané 

stavební technologie při výstavbě rodinného domu ve Štěpánkovicích. Rizika byla 

analyzována a vyhodnocena pro každou stavební technologii zvlášť v oblasti kvality, 

environmentu a bezpečnosti.  

Vybrané stavební technologie: 131 Hloubení jámy 

     210 Úprava podloží a základové spáry 

     272 Základová deska 

     341 Stěny a příčky vnitřní, nosné 

Nejdříve byla rizika identifikována pomocí Ishikawova diagramu  

(viz Kapitola 8.2). Analýza byla provedena zvlášť pro vybrané stavební technologie  

a pro rizika kvalitativní, environmentální a bezpečnostní. V jednotlivých diagramech byly 

určeny kategorie, u kterých byly určeny příčiny rizika. Jednalo se kategorie – prostředí, 

pracovníci, materiál, stroje, provádění a kontroly. 

Následně bylo provedeno hodnocení rizik (viz Kapitola 8.3) pomocí metody FMEA, 

Paretova diagramu a analýzy typu motýlek. Výsledky těchto hodnocení nemusí znamenat 

žádný závěr, jelikož se jedná pouze o výsledky z mého osobního hodnocení. V praxi provádí 

toto hodnocení tým lidí, kteří se sestávají ze zástupců všech dotčených oborů či procesů  

a odbornou klasifikací.  

Při analýze možností vzniku vad a následků byla pro hodnocení pravděpodobnosti 

výskytu rizika, významu vady a pravděpodobnosti odhalení rizika, byla stanovena stupnice 

(viz Tabulka 5). Následně bylo stanoveno kritérium, že rizika, která budou mít výslednou 

hodnotu RPN  ≥ 8 jsou nejrizikovější a bude u nich nutné navrhnout bezpečnostní opatření. 

Výsledky jednotlivých procesů jsou znázorněny v Tabulce 8. 

Tabulka 8: Výsledky FMEA [Vlastní práce] 

Vybraná stavební technologie Celkové RPN 
RPN  

po opatření 

Snížení rizika 

(%)  

131 Hloubení jámy 523 320 39 

210 Úprava podloží a základové spáry 460 279 39 

272 Základová deska 610 377 38 

341 Stěny a příčky vnitřní, nosné 717 440 39 
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Pomocí Paretova diagramu byla jednotlivá rizika po návrhu opatření seřazena od rizik 

s největší hodnotou RPN, která byla vypočtená pomocí nástroje FMEA. Aby byly výsledky 

analýzy co nejpřesnější, byla rizika posouzena zvlášť pro jednotlivé kategorie z hlediska 

kvality, environmentu a BOZP. Při porovnání všech rizik v jednom diagramu dojde  

ke zkreslení výsledků (viz Diagram 16). Je to způsobené odlišnými četnostmi v jednotlivých 

oblastech 

Analýza typu motýlek je vypracována pro stavební technologii 341 Stěny  

a příčky vnitřní, nosné. Pro vypracování této analýzy byl zvolen software BowTieXP.  

Na začátku analýzy bylo určeno riziko a následně se vypíší hlavní události příčin  

a následků této události. Dále se uvede, jak možné předejít události a navrhnou se opatření, 

jak následek události zmírnit. 

Z praktické části vyplynula řada rizik, u kterých byla navržena opatření. Ta jsou 

zhruba stejná pro jednotlivé stavební technologie. V oblasti kvality je důležité dodržovat 

projektovou dokumentaci, dodržovat technologické postupy a provádět průběžné kontroly. 

V oblasti environmentu je nutné dodržovat předpisy pro nakládání s odpady, pravidelný servis 

strojů a průběžný úklid pracoviště. Z hlediska bezpečnosti se jedná především o dodržování 

předpisu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  

Vzhledem k tomu, že nástroje pro analýzu a posouzení rizik nejsou určeny pouze  

pro experty, ale taky pro osoby, které se tímto běžně nezabývají, je důležité, aby výstup byl 

vždy srozumitelný a pochopitelný. Nejsrozumitelnější grafické výstupy jako Ishikawův 

diagram či analýza typu motýlek, kde jsou jasně a zřetelně znázorněny příčiny vzniku rizika  

a případná opatření, jsou srozumitelné nejen odborníkům, ale také všem pracovníkům  

na stavbě (dělníci, řidiči strojní techniky, …). Oproti tomu pro experty je vhodnější Analýza 

možností vzniku vad a jejich následků a vyhodnocení pomocí Paretova diagramu. 

V této práci byla vyhodnocena rizika vybraných stavebních technologií. Tím ale 

proces ve skutečnosti nekončí. Aby byl celý proces hodnocení rizik kompletní, je nutné,  

aby se hodnocení rizik provádělo v pravidelných intervalech a dále je potřeba seznámit 

všechny zaměstnance s výsledky hodnocení. Projednat a vysvětlit jim nově navržená opatření, 

zajistit zaměstnancům školení o právních předpisech BOZP, třídění odpadů a technologických 

postupech. 
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10  PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A. 1 - PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2013 

PŘÍLOHA A. 2 - PRODUKCE PODNIKOVÝCH ODPADŮ PODLE VYBRANÝCH  

       EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 

PŘÍLOHA B - NOVATOP SOLID 

PŘÍLOHA C. 1 - Metoda FMEA – Hloubení jámy  

PŘÍLOHA C. 2 - Metoda FMEA – Úprava podloží a základové spáry 

PŘÍLOHA C. 3 - Metoda FMEA – Základová deska 
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PŘÍLOHA A. 1 - PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2013 

Produkce odpadů v roce 2013 
Waste generation; 2013 
 
tuny  Tonnes 

  Celkem 
Total 

v tom: 

  nebezpečné 
Hazardous 

ostatní 
Non-

hazardous 
Produkce odpadů 
celkem 

 
23 724 147 1 222 420 22 501 726 

Waste 
generation, total 

v tom: 
  

 

 

z podniků 
  20 127 368 1 162 786 18 964 582 

Waste generated 
by enterprises 

z toho:                                        
odpad podobný  
komunálnímu odpadu 
  910 881 3 414 907 467 

Waste similar to 
municipal waste 

z toho:                                        
CZ-NACE CZ-NACE div. 
zemědělství, lesnictví  
a rybářství 
01-03 179 526 3 613 175 912 

Agriculture, 
forestry and fishing 

těžba a dobývání 
05-09 213 103 19 815 193 288 

Mining and 
quarring 

zpracovatelský průmysl 
10-33 4 416 842 449 721 3 967 121 Manufacturing 
výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu 
35 1 007 213 13 788 993 424 

Electricity, gas, 
steam and air 

conditioning supply 

činnosti související  
s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 
37-39 2 887 463 415 061 2 472 402 

Water supply; 
sewerage, waste 

management 
and remediation 

activities 
stavebnictví 
41-43 8 694 456 131 145 8 563 311 Construction 
doprava a skladování 
49-53 232 363 17 064 215 300 

Transport and 
storage 

z obcí 3 596 779 59 634 3 537 144 
Waste generated 
by municipalities 

z toho:                                                          

komunální odpad                                                    3 228 232 8 799 3 219 433 
 Municipal 

waste                                    
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PŘÍLOHA A. 2 - PRODUKCE PODNIKOVÝCH ODPAD Ů PODLE 

VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ  

Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností 
Waste generated by enterprises: by selected economic aktivity 
 
 
tuny   Tonnes 

CZ-NACE   2006 2012 2013 2014 CZ-NACE  

Produkce podnikových 
odpadů  
celkem  21 263 769 19 938 705 20 127 368 20 235 665 

Waste generated 
by 

enterprises, total  

z toho:    
zemědělství, lesnictví  
a rybářství 
01-03 289 919 196 065 179 526 135 312 

Agriculture, 
forestry and 

fishing 
těžba a dobývání 
05-09 471 052 167 420 213 103 335 079 

Mining and 
quarrying 

zpracovatelský průmysl 
10-33 5 869 810 4 376 398 4 416 842 4 394 334 Manufacturing 
výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla  
a klimatizovaného vzduchu 
35 2 069 462 1 062 880 1 007 213 1 012 202 

Electricity, gas, 
steam and  

air conditioning 
supply 

činnosti související  
s odpadními vodami, odpady 
a sanacemi 
37-39 1 695 213 2 799 850 2 887 463 2 944 055 

Water supply; 
sewerage, waste 

management and 
remediation  

activities 
stavebnictví 
41-43 9 014 964 8 592 895 8 694 456 9 409 942 Construction 
doprava a skladování 
49-53 406 720 231 961 232 363 248 166 

Transport and 
storage 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 28: Analýza typu motýle
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 Doporučujeme pro tyto projekty:

– nosné a nenosné stěny, příčky,

– podklady stropů a střech,

– masivní střešní a stropní desky,

– výztužné komponenty.

Návrat k přírodním stavebním materiálům posílil oblibu 

masivních dřevěných konstrukcí. NOVATOP SOLID řeší 

jednoduše především konstrukce nosných stěn a zároveň 

nabízí pohledovou kvalitu masivního dřeva. Konstrukce 

z panelů NOVATOP SOLID jsou tvarově stálé a mohou vytvářet 

difuzně otevřený plášť i bez folií a parozábran. Tyto 

velkoformátové celodřevěné panely jsou vysoce efektivní při 

stavbě nízkoenergetických a pasivních domů.

POPIS

NOVATOP SOLID – je velkoplošný vícevrstvý panel typu CLT 

(cross laminated timber). Každá vrstva panelu je tvořena 

z lamel z rostlého smrkového dřeva a orientace vláken 

jednotlivých vrstev je vždy kolmá k sousedním vrstvám.  

Lamely v každé vrstvě jsou slepeny v podélném i příčném 

směru a vrstvy jsou slepeny mezi sebou.

 Hlavní výhody:

– variabilní systém nosných konstrukcí stěn, 

– vyrobeno z masivního dřeva,

– difuzně otevřená konstrukce, 

– tvarově stálé a pevné, 

– statika i krása masivního dřeva v jednom,

– velkoplošné  6 x 2,95 m (max. 12* x 2,95 m),

– variabilní formáty, tloušťky, kvality,

– příznivě regulují prostorové klima, 

– odolné proti zemětřesení,

– minimalizace tepelných mostů,

– materiál je zcela zdravotně nezávadný, vstupní polotovary 

 jsou certifi kovány „Natureplus“.

*Doporučení: z důvodů omezení dopravy a lepši manipulace 

doporučujeme délku max. 8,5 m.

NOVATOP SOLID - POPIS, VÝHODY, POUŽITÍ
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P ÍLOHA B - NOVATOP SOLID



NOVATOP SOLID

FORMÁTY

Základní formáty

Základní formáty, ze kterých jsou panely sestavovány (mm). Další formáty vychází z těchto základních formátů. 

Spojení panelů: podélným přeplátováním 0,4 m (0,2 ; 0,1 m) nebo s příložkou. Rozměrové tolerance viz str. 18.

Kvality: nepohledová konstrukční, pohledová půmyslová, pohledová interiérová.

2500 2100

2500

2100

60
00

60
00

50
00

50
00

Princip provedení stěnových panelů sestavením ze základních formátů.

Tloušťky:

62, 84, 124 mm

Směr vláken vertikálně. 

Spojení panelů: s příložkou.
 

Směr vláken vertikálně. 

Spojení panelů: podél. přeplátovaním 0,4 m (0,2 ; 0,1 m). 

6000 6000 max. 12000*

m
ax

. 2
95

0

m
ax

. 2
95

0

2500 2500 1000

Dodání: po částech. Dodání: v kuse nebo po částech.

2100 2500

2500 2500 1000

1400

Tloušťky:

84, 124 mm
Tloušťky:

62, 84, (124) mm
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NOVATOP SOLID

FORMÁTY

NOVATOP SOLID jako stěny:

Příklad provedení štítu:

6000 8500 max. 12000*

m
ax

. 2
5

0
0

m
ax

. 2
5

0
0

Tloušťky:

62, 84, 124

Tloušťky:

62, 84, 124

6000

4800
2

5
0

0

2
5

0
0

Tloušťky:

84, 124

Směr vláken horizontálně. 

Spojení panelů: s příložkou. 

Směr vláken horizontálně. 

Spojení panelů: s příložkou. 

Dodání: po částech.

Směr vláken vertikálně. 

Spojení panelů: s příložkou. 

Dodání: po částech.

Směr vláken horizontálně. 

Spojení panelů: s příložkou.

 *Doporučení: z důvodů omezení dopravy a lepší manipulace doporučujeme délku max. 8500 mm.

Dodání: po částech.

7000

5
0

0
0

 (
m

a
x.

 6
0

0
0

)

2500 2500 2000
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40

30

20

10

0

50

60

70

80

1,0 2,01,5 2,5 3,5 4,53,0 4,0 5,0

F 
(k

N
)

Délka (m)

Předběžné dimenzování 
pro stěnový panel 62 mm (9/44/9)

Předpoklad: – Zatížení na přípustné úrovni

 – Šířka uložení min. 50 mm

 – Max. excentricita uložení 10 mm

 – Boční zatížení větrem 0,70 kN/m2 zohledněno

Předběžné dimenzování 
pro stěnový panel 84 mm (9-24-9/9-24-9)

40

30

20

10

0

50

60

70

80

1,0 2,01,5 2,5 3,5 4,53,0 4,0 5,0

F 
(k

N
)

Délka (m)

Předpoklad: – Zatížení na přípustné úrovni

 – Šířka uložení min. 60 mm

 – Max. excentricita uložení 15 mm

 – Boční zatížení větrem 0,70 kN/m2 zohledněno

42 42

84

Průřezové hodnoty struktury desek – použití pro stěny

Tloušťka 62 mm 84 mm 124 mm

Plocha průřezu 60000 mm2 84000 mm2 124000 mm2

Moment setrvačnosti I (podélně) 1,30E + 07 mm4 2,66E + 07 mm4 6,28E + 07 mm4 

Podélný modul průřezu W 4,18E + 05 mm3 6,32E + 05 mm3 1,01E + 06 mm3 

Moment setrvačnosti I (příčně) 7,45E + 06 mm4 2,42E + 07 mm4 1,00E + 08 mm4

Příčný modul průřezu W 2,40E + 05 mm3 5,76E + 05 mm3 1,62E + 06 mm3

Součinitel prostupu tepla U 1,55 W/m2K 1,24 W/m2K 0,89 W/m2K

Fázový posun ψ 2,7 hod. 4,2 hod. 7,1 hod.

Tloušťka 84 mm

U = 1,24 W/m2K 
Tloušťka 124 mm

U = 1,05 W/m2K 
Tloušťka 62 mm

U = 2,10 W/m2K 

NOVATOP SOLID

STĚNY
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AGROP NOVA a.s., Ptení, CZ
e-mail: novatop@agrop.cz, www.novatop-system.cz

I – 01

OBVODOVÁ STĚNA – KONTAKTNÍ FASÁDA
Außenwand – Putz W100

SKLADBY KONSTRUKCÍ / Strukturaufbau

A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz

Vodorovný řez / Horizontalschnitt

C – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand

NOVATOP SOLID  

D – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL)/ Gipsfaserplatte 

B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m3)
(STEICOprotect TYP L) / Holzfaserplatte

// MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m3)
(např.: ISOVER – TF PROFI) / Mineraldämmung

W
 1

0
0

rozměry [mm] / Dimensionen

požární odolnost
/ Feuerwiderstand

/stanoveno výpočtem/

/bestimmt durch Berechnung/

vzduchová neprůzvučnost
/ Luftschalldämmung

/stanoveno výpočtem/

/bestimmt durch Berechnung/

součinitel prostupu
tepla

/ Wärmedurchgangszahl

/stanoveno výpočtem/

/bestimmt durch Berechnung/fa
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 d
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č. A B C D Σ REI/EI [min] Rw [dB] U [W/m2K]

1 8 120 62 10 200 REI 30 47 0,29

2 8 200 62 10 280 REI 30 47 0,19

3 8 300 62 10 380 REI 30 48 0,13

4 8 120 84 10 22 REI 60 48 0,28

5 8 200 84 10 302 REI 60 49 0,18

6 8 300 84 10 402 REI 60 50 0,13

7 8 120 84 212 REI 30 48 0,28

8 8 200 84 292 REI 30 49 0,18

9 8 300 84 392 REI 30 50 0,13

10 8 200 124 332 REI 45 50 0,17

11 8 300 124 432 REI 45 51 0,12

12 8 200 124 10 342 REI 60 52 0,17
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AGROP NOVA a.s., Ptení, CZ

e-mail: novatop@agrop.cz, www.novatop-system.cz

W
 1

1
0

rozměry [mm] / Dimensionen

požární odolnost
/ Feuerwiderstand

/stanoveno výpočtem/

/bestimmt durch Berechnung/

vzduchová neprůzvučnost
/ Luftschalldämmung

/stanoveno výpočtem/

/bestimmt durch Berechnung/

hmotnost
/ Gewicht
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č. A A B A Σ REI/EI [min] Rw [dB] m [kg/m2]

1 62 62 REI 30 28 31

2 12,5 62 12,5 87 REI 60 34 54

3 12,5 12,5 62 12,5 99,5 REI 60 36 65

4 12,5 15** 62 74,5 REI 60 43 62

5 84 84 REI 30* 30 42

6 12,5 84 12,5 109 REI 60 35 65

7 12,5 12,5 84 12,5 121,5 REI 60 37 76

8 12,5 15** 84 96,5 REI 60 44 73

9 124 124 REI 45* 33 62

10 12,5 124 12,5 149 REI 60 38 85

11 12,5 12,5 124 12,5 161,5 REI 60 39 96

12 12,5 15** 124 136,5 REI 60 45 93

I – 01

VNITŘNÍ PŘÍČKY – MEZIPOKOJOVÁ STĚNA
Innentrennwände – Zimmertrennwände W110

A – SÁDROKARTONOVÁ DESKA / Gipskartonplatte

// SÁDROVLÁKNITÁ DESKA (FERMACELL) / Gipsfaserplatte

//DESKA WOLF TRI (m = 18 kg/m2) / Platte Wolf TRI

B – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand 

NOVATOP SOLID 

Vodorovný řez / Horizontalschnitt

*hodnoty požární odolnosti stanoveny na základě rozšířené aplikace provedených požárních zkoušek podle ČSN EN 1365-1. Posouzení podle ČSN 73 0810.
  /Werte des Feuerwiderstandes bestimmt auf Grund der erweiterten Anwendung der durchgeführten Brandversuche in Übereinstimmung mit DIN EN 1365-1. Beurteilung nach CSN 73 0810.

SKLADBY KONSTRUKCÍ / STRUKTURAUFBAU
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II – 01

DETAIL ROHOVÝCH A PODÉLNÝCH SPOJŮ
Detail von Eck-, Längsverbindungen

KONSTRUKČNÍ DETAILY / KONSTRUKTIONSDETAILS

LEGENDA/Beschreibung:
1. VRUT 8 x 220 (160/100/50) / Holzschraube 

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

2. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand

NOVATOP SOLID 62
3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand

NOVATOP SOLID 124, 84
4. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE 
 / Luftdichte Ausführung der Verbindung

5. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA (PŘÍLOŽKA) 
 / Massivholzplatte (Verbindungsplatte)

ND 104

ND 105

ND 106

ND 107

DETAIL VNITŘNÍHO ROHOVÉHO SPOJE 124, 84 
/ Detail von inneren Eckverbindung 124, 84

DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 124, 84 – s přeplátováním 
/ Detail von Längsverbindung 124, 84 – durch Längsüberlappung 

DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 124, 84 – s příložkou 
/ Detail von Längsverbindung 124, 84 – mit Verbindungsplatte

DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 62 – s příložkou 
/ Detail von Längsverbindung 62 - mit Verbindungsplatte

ND 104-107

1 4 5 3

1 4 5 2

1 4 3

1 3

4

75



AGROP NOVA a.s., Ptení, CZ
e-mail: novatop@agrop.cz, www.novatop-system.cz

1 35
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5

5
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2

4
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II – 01

DETAILY PODÉLNÝCH SPOJŮ, "T" SPOJŮ, ROHOVÝCH SPOJŮ
Details von Längsverbindungen, T-Verbindungen,  Eckverbindungen

ND 108

ND 109

ND 110

ND 111

DETAIL PODÉLNÉHO SPOJE 62 – s přeplátováním 
/ Detail von Längsverbindung 62 – durch Längsüberlappung 

DETAIL "T" SPOJE 124, 84 a 62 
/ Detail von T-Verbindung 124, 84 und 62

DETAIL ROHOVÉHO SPOJE (cca 135° a více), VS 124, 84 a 62 
/ Detail von Eckverbindung (ca. 135˚ und mehr) 124, 84 u. 62

DETAIL ROHOVÉHO SPOJE (cca 90–135°), VS 124, 84 a 62 
/ Detail von Eckverbindung (ca. 90˚–135˚) 124, 84 u. 62

Pozn.: Doporučení spojování vruty pod úhlem 45° 
(NOVATOP SOLID 62)
Anm.: Empfehlung Verbindung mit Holzschrauben 
unter dem Winkel von 45 Grad (SOLID 62mm)

LEGENDA/Beschreibung:
1. VRUT 5 x 50 / Holzschraube

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

2. VRUT 8 x 220 (160/100) / Holzschraube 

(POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

3. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand 

NOVATOP SOLID 62
4. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand

 NOVATOP SOLID 124, 84, 62
5. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
 / Luftdichte Ausführung der Verbindung

KONSTRUKČNÍ DETAILY / KONSTRUKTIONSDETAILS

ND 108-111
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II – 01

DETAIL KOTVENÍ OS 124, 84, 62
Detail von Verankerung AW 124, 84, 62 ND 119
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00

 m
m
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d
e

6

5

1

2

3

4

LEGENDA / Beschreibung:
1. KOTVA BMF KR 135 / Anker

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

2. HŘEBÍK KONVEXNÍ 4 x 50 / Konvexnagel

 (POČET DLE STATIKY) / (Anzahl nach Statik)

3. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker

4. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung

5. ZAKLÁDACÍ MALTA FERMACELL
 / Gründungsmörtel Fermacell

6. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand

 NOVATOP SOLID 124, 84, 62

KONSTRUKČNÍ DETAILY / KONSTRUKTIONSDETAILS
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až 12000 mm

m
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x.
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spoj proveden
ve výrobě

die Verbindung 
durchgeführt in 
der Herstellung

max. 2500 mm

max. 2500 mm

max. 2500 mm

max. 2500 mm
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SOLID 124, 84 (výška stěny ≤ 2950 mm) / (Wandhöhe ≤ 2950 mm)

– dodání v kuse / Lieferung im Stück

SOLID 124, 84, 62 (výška stěny 2950 mm až 6000 mm) / (Wandhöhe 2950 mm bis 6000 mm)

– dodání po částech / Lieferung stückweise

– NOVATOP SOLID 62 se dodává převážně po částech (i při výšce stěny ≤ 2950 mm)
    / NOVATOP SOLID 62 wird überwiegend stückweise geliefert (auch bei Wandhöhe ≤ 2950 mm)

II – 01

STĚNA 124, 84, 62 – KOMPLETAČNÍ SCHÉMA
Wand 124, 84, 62 – Zusammenstellung ND 123

KONSTRUKČNÍ DETAILY / KONSTRUKTIONSDETAILS
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II – 01

DETAIL STĚNY 124, 84, 62 – PROVEDENÍ PŘEKLADŮ
Wanddetail  124, 84, 62 - SturzausführungND 124

KONSTRUKČNÍ DETAILY / KONSTRUKTIONSDETAILS

Možnost provedení překladu u větších otvorů
/ Möglichkeit der Sturzausführung bei gröβeren Ö+ nungen

Vodorovný řez překladem
/ Horizontalschnitt mit Sturz

LEGENDA / Beschreibung:
1. MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA / Massivholzwand 

 NOVATOP SOLID 124, 84, 62
2. PŘEKLAD – NOVATOP/KVH/BSH – dle statiky 
 / Sturz – NOVATOP/KVH/BSH nach Statik 
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P�ÍLOHA C. 1 - METODA FMEA - HLOUBENÍ JÁMY 

131 Analýza mo�ností vzniku vad a jejich následk� - Analýza a hodnocení rizik technologií výstavby stavebních konstrukcí v prost�edí integrovaného systému �ízení Datum: kv�ten 2016

S.t. Ozn. rizika 
Mo�né vady, jejich 

projev 
P�edpokl. 

d�sledky vady 
P�edpokl. p�í�ina vady

Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 
RPN  
> 8

Opat�ení 
Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 

    
K 

01/131
�patné vyty�ení 
stavební jámy 

p�ed�lání - �asová 
a finan�ní ztráta 

neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
St�ední 3 Vysoký 4 Vysoké 2 24 ano 

instruktá� pracovník�, 
dodr�ování PD,  

kontrola 
Nízký 2 Vysoký 4 Vysoké 2 16 

H
lo

u
b

en
í j

ám
y 

K
va

li
ta

 
K 

02/131

nedostate�ný 
manipula�ní 
prostor 

p�ed�lání - �asová 
a finan�ní ztráta 

neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
St�ední 3 Vysoký 4 Vysoké 2 24 ano 

instruktá� pracovník�, 
dodr�ování PD,  

kontrola 
Nízký 2 Vysoký 4 Vysoké 2 16 

K 
03/131

�patná hloubka 
jámy 

p�ed�lání - �asová 
a finan�ní ztráta 

neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
St�ední 3 Vysoký 4 Vysoké 2 24 ano 

instruktá� pracovník�, 
dodr�ování PD,  

kontrola 
Nízký 2 Vysoký 4 Vysoké 2 16 

K 
04/131

nedostate�ná 
stabilizace 
zákl.st�n 

sesypání st�n, úraz
neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
St�ední 3 Nebezpe�ný 5 Vysoké 2 30 ano 

instruktá� pracovník�, 
dodr�ování PD,  

kontrola 
Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Vysoké 2 20 

�   102   68 

E
n

vi
ro

n
m

en
t 

E 
01/131

nesprávné t�íd�ní 
odpad�

zne�i�t�ní p�írody 
a okolí 

neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
02/131

zne�i�t�ní okolí 
vyt��enou zeminou 

znehodnocení 
zeminy 

nevhodné místo 
ulo�ení zeminy 

St�ední 3 Vysoký 4 Nízké 4 48 ano 
skladování zeminy na 

místo ur�ené PD 
Nízký 2 Vysoký 4 Nízké 4 32 

E 
03/131

únik provozní 
kapaliny stroj�

zne�i�t�ní p�írody 
a okolí 

�patný stav stroje Vysoký 4 Vysoký 4 St�ední 3 48 ano 
pravidelná kontrola 

stroje 
St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 

E 
04/131

pra�nost zne�i�t�ní okolí 
neodklizení pra�ného 

materiálu 
Vysoký 4 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 16 ano OOPP, úklid po práci St�ední 3 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 12 

E 
05/131

vzniklé zplodiny zne�i�t�ní ovzdu�í od strojní techniky Vysoký 4 St�ední 3 Vysoké 2 24 ano 
pravidelný servis stroje, 

osv�d�ení o emisích 
St�ední 3 St�ední 3 Vysoké 2 18 

�   172   122

B
O

Z
P

 

B 
01/131

pád osoby do jámy 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano zaji�t�ní výkopu  

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
02/131

zavalení, zasypání 
osoby 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
zaji�t�ní stabilního 

výkopu, práce probíhají 
min. ve 2 dvou osobách 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
03/131

srá�ka osoby se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 

zvukové signály, 
vymezení ochranného 

pásma p�i provozu 
stroje 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
04/131

zran�ní p�i 
neodborném 
zacházení se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
kontrola osv�d�ení pro 

práci se stavebním 
strojem 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
05/131

p�evrácení stroje, 
zran�ní �idi�e 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nedostate�né zaji�t�ní 
stroje 

Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 

pravidelná kontrola 
stability stroje, 

vymezení ochranného 
pásma 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz 
nedostate�né zaji�t�ní 

stroje 
Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
06/131

poran�ní p�i práci s 
pom�ckami 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 ano 
pro�kolení BOZP, 
opatrnost p�i práci 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12 

B 
07/131

pra�nost 
 problémy s 
dýcháním 

neodklizení pra�ného 
materiálu 

Vysoký 4 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 16 ano OOPP, úklid po práci St�ední 3 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 12 
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B 
08/131

hluk po�kození sluchu od strojní techniky St�ední 3 St�ední 3 Tém�� jisté 1 9 ano 
pou�ití ochranných 

pom�cek 
Nízký 2 St�ední 3 Tém�� jisté 1 6 

� 249   130

� RPN 523   320
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P�ÍLOHA C. 2 - METODA FMEA - ÚPRAVA PODLO�Í A ZÁKLADOVÉ SPÁRY  

210 Analýza mo�ností vzniku vad a jejich následk� - Analýza a hodnocení rizik technologií výstavby stavebních konstrukcí v prost�edí integrovaného systému �ízení Datum: kv�ten 2016

S.t. Ozn. rizika 
Mo�né vady, jejich 

projev 
P�edpokl. 

d�sledky vady 
P�edpokl. p�í�ina 

vady 
Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 
RPN  
> 8

Opat�ení 
Pravd�p. 
výskytu B

od
y Záva�nost 

vady B
od

y Pravd�p. 
odhalení B

od
y Míra 

rizika 
Ú

p
ra

va
 p

od
lo

�í
 a

 z
ák

la
d

ov
é 

sp
ár

y 

K
va

li
ta

 K 
01/210

�patné za�i�t�ní a 
zarovnání zákl. 
spáry 

do�i�t�ní, �asová a 
finan�ní ztráta 

neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
Vysoký 4 St�ední 3 St�ední 3 36 ano 

pr�b��ná kontrola, 
dodr�ení TP 

St�ední 3 St�ední 3 St�ední 3 27 

K 
02/210

nedostate�né 
zhutn�ní 

dodate�né sedání 
neodbornost, 
nezku�enost, 

zanedbání 
St�ední 3 Vysoký 4 Nízké 4 48 ano dodr�ení TP Nízký 2 Vysoký 4 Nízké 4 32 

�   84   59

E
n

vi
ro

n
m

en
t 

E 
01/210

�patné t�íd�ní 
odpad�

zne�i�t�ní 
�ivotného 
prost�edí 

neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
02/210

neodklizení 
zbylého materiálu 

znehodnocení 
zeminy 

nedodr�ování 
po�ádku na staveni�ti

St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
skladování zeminy na 

místo ur�ené PD 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
03/210

únik provozní 
kapaliny stroj�

zne�i�t�ní 
�ivotného 
prost�edí 

�patný stav stroje Vysoký 4 Vysoký 4 St�ední 3 48 ano 
pravidelná kontrola 

stroje 
St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 

E 
04/210

pra�nost zne�i�t�ní okolí 
neodklizení pra�ného 

materiálu 
Vysoký 4 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 16 ano úklid po práci St�ední 3 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 12 

�   136   96

B
O

Z
P

 

B 
01/210

pád osoby do jámy 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano zaji�t�ní výkopu  

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
02/210

zavalení, zasypání 
osoby 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
zaji�t�ní stabilního 

výkopu, práce probíhají 
min. ve 2 dvou osobách

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
03/210

srá�ka osoby se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
zvukové signály, 

vymezení ochranného 
pásna p�i provozu stroje

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
04/131

zran�ní p�i 
neodborném 
zacházení se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
kontrola osv�d�ení pro 

práci se stavebním 
strojem 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
05/210

p�evrácení stroje 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nedostate�né 
zaji�t�ní stroje 

Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 

pravidelná kontrola 
stability stroje, 

vymezení ochranného 
pásma 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz 
nedostate�né 

zaji�t�ní stroje 
Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
06/210

poran�ní p�i práci s 
pom�ckami 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 ano 
pro�kolení BOZP, 
opatrnost p�i práci 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12 

B 
07/210

pra�nost 
 problémy s 
dýcháním 

neodklizení pra�ného 
materiálu 

Vysoký 4 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 16 ano OOPP, úklid po práci St�ední 3 Vysoký 4 Tém�� jisté 1 12 

� 240 124

� RPN 460 279
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P�ÍLOHA C. 3 - METODA FMEA - ZÁKLADOVÁ DESKA 

272 Analýza mo�ností vzniku vad a jejich následk� - Analýza a hodnocení rizik technologií výstavby stavebních konstrukcí v prost�edí integrovaného systému �ízení Datum: kv�ten 2016

S.t. Ozn. rizika 
Mo�né vady, jejich 

projev 
P�edpokl. 

d�sledky vady 
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nesprávn�
provedené bedn�ní 

nestabilita 
konstrukce 

nedodr�ení TP St�ední 3 St�ední 3 St�ední 3 27 ano pr�b��ná kontrola Nízký 2 St�ední 3 St�ední 3 18 

K 
02/272

nedostate�n�
zhutn�ný �t�rkový 
zásyp 

dodate�né sedání nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
03/272

�patné ulo�ení 
tepelné izolace 

tepelné mosty nedodr�ení TP St�ední 3 St�ední 3 St�ední 3 27 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 St�ední 3 St�ední 3 18 
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dodaná betonová 
sm�s není v 
souladu s PD 
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Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 ano 
kontrola dodaného 

materiálu 
Nevýznamný 1 Vysoký 4 St�ední 3 12 

K 
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nedostate�né 
zhutn�ní základové 
desky 

nedostate�ná 
únosnost základu 

nedodr�ení TP St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

K 
08/272

�patné o�et�ování 
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únosnost základu 

nedodr�ení TP St�ední 3 St�ední 3 St�ední 3 27 ano 
pr�b��ná kontrola, 

dodr�ení TP 
Nízký 2 St�ední 3 St�ední 3 18 
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09/272

nedodr�ení skladby 
vrstev dle PD 

nedostate�ná 
únosnost základu 

nedodr�ení 
projektové 

dokumentace 
Vysoký 4 St�ední 3 St�ední 3 36 ano 

dodr�ení projektové 
dokumentace 

St�ední 3 St�ední 3 St�ední 3 27 
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�patné t�íd�ní 
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zne�i�t�ní 
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neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
02/272

neodklizení 
zbylého materiálu 

znehodnocení 
materiálu 

neznalost p�edpis� St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 ano dodr�ování p�edpis� Nízký 2 Vysoký 4 St�ední 3 24 

E 
03/272

únik provozní 
kapaliny stroj�

zne�i�t�ní p�írody 
a okolí 

�patný stav stroje Vysoký 4 Vysoký 4 St�ední 3 48 ano 
pravidelná kontrola 

stroje 
St�ední 3 Vysoký 4 St�ední 3 36 

E 
04/272

vzniklé zplodiny zne�i�t�ní ovzdu�í od strojní techniky Vysoký 4 St�ední 3 Vysoké 2 24 ano 
pravidelný servis, 

osv�d�ení o emisích 
St�ední 3 St�ední 3 Vysoké 2 18 

�   144   102

B
O

Z
P

 

B 
01/272

pád osoby do jámy 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano zaji�t�ní výkopu  

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
02/272

srá�ka osoby se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
zvukové signály, 

vymezení ochranného 
pásna p�i provozu stroje 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
03/272

zran�ní p�i 
neodborném 
zacházení se 
stavebním strojem 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24

40 ano 
kontrola osv�d�ení pro 

práci se stavebním 
strojem 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12

20

 smrtelný úraz nepozornost Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40 Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
04/272

p�evrácení stroje, 
zran�ní �idi�e 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nedostate�né zaji�t�ní 
stroje 

Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 40 ano 
pravidelná kontrola 

stability stroje, vymezení 
Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12 20
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 smrtelný úraz 
nedostate�né zaji�t�ní 

stroje 
Nízký 2 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 40

ochranného pásma 
Nevýznamný 1 Nebezpe�ný 5 Nízké 4 20

B 
05/272 

poran�ní p�i práci s 
pom�ckami 

úraz, pracovní 
neschopnost  

nepozornost Nízký 2 St�ední 3 Nízké 4 24 ano 
pro�kolení BOZP, 
opatrnost p�i práci 

Nevýznamný 1 St�ední 3 Nízké 4 12 

B 
06/272

hluk po�kození sluchu od strojní techniky St�ední 3 St�ední 3 Tém�� jisté 1 9 ano 
pou�ití ochranných 

pom�cek 
Nízký 2 St�ední 3 Tém�� jisté 1 6 

� 193 98

� RPN 610 377
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