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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádných 

událostí ve společnosti Skanska a.s. Úvodní část diplomové práce se zabývá popisem 

související problematiky, včetně legislativy. V další části bude na základě odhadu rizika 

identifikovaných mimořádných událostí vypracován plán ochrany ţivotů a zdraví osob 

a majetku při vzniku těchto událostí pro konkrétní objekt. Bude navrţeno řešení k odstranění 

těchto neţádoucích událostí. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, riziko, analýza rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

This diploma thesis focuses on ways to ensure safety in case of extraordinary events in the 

company Skanska Inc. The introductory part of the thesis deals with the description of related 

issues, including legislation. The next section presents an emergency plan prepared to protect 

the property and lives and health of persons in a particular object in case of identified 

extraordinary events, based on risk assessment, and proposed solutions to eliminate these 

adverse events. 

 

Keywords: emergency, risk, risk analysis 
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0 ÚVOD 

Mimořádné události vţdy ovlivňovaly ţivoty a zdraví lidí, majetek a ţivotní prostředí, 

někdy negativně a jindy pozitivně. Člověk se snaţil hledat cestu, jak účinně čelit nejen 

přírodním katastrofám, ale také vojenským konfliktům, nepokojům, kriminalitě, politickým 

problémům apod. Rozvoj průmyslu a závislost na technice s sebou přinesly i nutnost řešit 

a předcházet technickým a technologickým haváriím.  

 

Prostředí, ve kterém člověk ţije a přizpůsobuje jej svým potřebám, v kaţdé době bylo 

a nadále i bude zdrojem mimořádných událostí. Pokud mají tyto mimořádné události 

negativní charakter, způsobí krizové stavy, které není moţné řešit standardními postupy 

a prostředky, protoţe vykonávané činnosti nemají během krizové situace standardní průběh. 

 

Řešení krizových situací a odstranění jejich negativních účinků na společnost vyvolalo 

potřebu legislativního zabezpečení tohoto procesu, vytvoření systému krizového řízení, 

integrovaného záchranného systému, na základě zákonů zásahy do lidských práv a svobod 

občanů, výrazné omezení a fungování infrastruktur, institucí a firem během těchto situací atd. 

 

Ve vyspělých zemích je na bezpečnost kladen velký důraz. K zajištění bezpečnosti je 

moţné přispět vyhodnocováním mimořádných událostí, kdy jsou na základě zjištění jejich 

příčin provedena preventivní opatření pro zamezení opakování takovéto události. Ještě lepších 

výsledků pro zajištění bezpečnosti se dosáhne díky analýze rizik, při které jsou identifikována 

potenciální nebezpečí a vyhodnocena rizika, na jejichţ základě se opět provedou preventivní 

opatření k odstranění nebo sníţení rizik, ovlivňujících vznik neţádoucích událostí. 

 

Cílem této diplomové práce je zpracovat dostupnou teorii k dané problematice, v praktické 

části identifikovat mimořádné události, které by mohly ve sledovaném objektu vzniknout, 

dále odhadnout jejich rizika a na závěr vytvořit systém ochranných opatření zaměstnanců 

a obyvatelstva pro případ mimořádných událostí na příkladu konkrétní firmy. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Představení společnosti 

Tato diplomová práce bude modelově řešit danou problematiku pro objekt (administrativní 

budovu s areálem) společnosti Skanska a.s. v Brně, ulice Bohunická. 

 

V dnešní době má jiţ téměř kaţdá úspěšná firma zajištěnou bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci nejen podle povinné legislativy. Řídí se jak právními povinnostmi, tak i vlastními 

principy, které k bezpečnosti přispívají. Stejně tak i společnost Skanska a.s., která je stavební 

a developerskou společností s působností v České a Slovenské republice, a je součástí 

světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Počátky jejího podnikání v České 

republice sahají do 50. let 20. století. 

 

Zajištění podmínek pro bezpečnou práci svých zaměstnanců je jednou z nejdůleţitějších 

společenských odpovědností společnosti Skanska a.s. Skupina Skanska má v rámci 

integrovaného systému řízení zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001. 

 

Kaţdoročně pořádá „Týden bezpečnosti práce“, který je vyuţíván k důkladnějšímu 

proškolení zaměstnanců i ke zvýšeným kontrolám a zpětné vazbě v oblasti BOZP. Zlepšování 

povědomí zaměstnanců v oblasti BOZP je ovšem neustálé. 

 

Společnost se také řídí hodnotami vyjádřenými v politice „Pěti nul“: 

o ţádné ztrátové projekty,  

o ţádné ekologické incidenty,  

o ţádné etické prohřešky,  

o ţádné pracovní úrazy,  

o ţádné vady. 

 

I přes veškerá bezpečnostní opatření, která jsou ve společnosti Skanska a.s. zavedena, 

mohou nastat náhlé závaţné události, které budou mít negativní dopad na ţivoty, zdraví lidí 

a majetek společnosti. 
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1.2 Legislativa 

Legislativa je v oblasti provozních havárií, ţivelných pohrom, sociálních krizí 

a mimořádných událostí jiţ zajištěna. 

 

Širším východiskem pro řešení mimořádných událostí jsou tyto ústavní zákony: 

 Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 výkonná moc je rozhodující ve vlastním zajištění – vydávání právních předpisů, 

vč. orgánů územní samosprávy 

 Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

 upravuje práva a svobody, ale zároveň vymezuje také výjimky během událostí, 

které ohroţují ţivoty, zdraví a majetek – např. nucené práce, zásahy 

do nedotknutelnosti obydlí 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 upravuje obecná pravidla řešení mimořádných situací - popis krizových situací, 

při kterých mohou být vyhlášeny krizové stavy 

 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

 důleţité z hlediska rozdělení kompetencí – Ministerstvo vnitra ČR odpovídá 

např. za krizové řízení, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém 

 

V roce 2000 byla zaznamenaná zásadní změna právní úpravy v oblasti krizového řízení. 

Byla vydaná skupina právních předpisů, tzv. krizové zákony, kterými je upravována 

problematika krizových stavů, např. podmínky pro přípravu na vznik mimořádných událostí 

a krizových stavů, pro řešení a předcházení těmto stavům, působnosti a pravomoci státních 

orgánů a orgánů územních samosprávních celků. 

 

Nová právní úprava nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001. Zásadní změnu znamenala 

pro Hasičský záchranný sbor, a to v jeho organizaci, postavení a působnosti. Byl nově 

zaveden pojem ochrana obyvatelstva a provedena změna kompetencí v ochraně obyvatelstva 
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(převedeny z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra) a vymezení povinností k plnění 

úkolů. 

 

Tzv. krizová legislativa a prováděcí předpisy: 

 Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb. o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

v platném znění 

 Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

obyvatelstva, v platném znění  
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1.3 Mimořádné události 

Obecně mimořádnou událostí (MU) rozumíme určitý krizový stav, který je neţádoucí. 

 

Dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému se mimořádnou událostí 

rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.  

 

Mimořádné události lze dělit podle příčiny na: [1] 

1. přírodní – vyvolané přírodními jevy  

 např. záplavy a povodně, krupobití, přívalové deště, vichřice, bouřky, sněhové 

kalamity, námrazy, sněhové a kamenité laviny, zemětřesení, poţár způsobený 

např. bleskem, atd. 

2. antropogenní - způsobené člověkem  

 např. provozní havárie spojené s velkými poţáry a výbuchy, s úniky toxických 

látek, rozsáhlé poruchy energetických sítí, velké dopravní nehody, terorismus, 

apod. 

3. kombinované – způsobené společným působením člověka i přírody 

 např. povodně, které jsou způsobené přírodními silami, ale jejich následky jsou 

zhoršené zásahem člověka při úpravě koryt řek, rušením luţních lesů, atd.  

 

Rozdělení mimořádných událostí podle jejich následků je uvedeno v tabulce č. 1. 

 

Mimořádné události ovlivňují a budou stále více ovlivňovat naše ţivoty, zdraví, majetek 

a ţivotní prostředí. 

 

Pro management jsou mimořádné události hlavním zdrojem informací, které potřebuje 

pro rozhodování o preventivních opatřeních. Zpravidla bývají popsané pouze samotné 

události a jejich následky, ale nikoliv rozbor jejich příčin. Díky tomu chybí závěry pouţitelné 

pro prevenci podobných potenciálních událostí. 
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Tabulka č. 1: Rozdělení mimořádných událostí dle jejich následků [7] 

Typ MU Ztráty na lidských ţivotech 
Materiální ztráty řádově 

v Kč 

závada ţádné 100 

vada ţádné 1000 

porucha ţádné 10 000 

nehoda jedinec 100 000 

havárie několik jedinců 1 mil. 

závaţná havárie desítky 10 mil. 

pohroma stovky 100 mil. 

katastrofa tisíce 1 mld. 

kataklyzma statisíce 10 mld. 

apokalypsa miliony 100 mld. 

 

Kaţdá mimořádná událost by měla být důkladně prozkoumaná, aby bylo moţné objasnit 

příčinu, viníka a chyby. A hlavně, aby bylo moţné z proběhlých selhání vyvodit takové 

důsledky, které do budoucna jejímu opakování zabrání nebo alespoň výrazně sníţí její 

pravděpodobnost.  

 

Mimořádná událost je důsledkem jevů vyvolaných okolnostmi, které působily v době 

jejího vzniku a vţdy se mohou objevit v různých kombinacích těchto okolností. 

  

Prevence je důleţitá pro sníţení dopadů mimořádných událostí a jejich druhotných účinků. 

Dobrá organizace činností v případě mimořádné události můţe zmírnit následky této události. 

Ke zmírnění následků i sníţení dopadů pomůţe připravenost zaměstnanců na mimořádné 

události. 

 

 

1.3.1 Integrovaný záchranný systém 

Pokud člověk nemůţe zabránit mimořádné události, musí alespoň omezit jejich účinky. 

Ke zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů je moţné vyuţít integrovaného 

záchranného systému (IZS). 
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Předmětem působení systému jsou: 

 mimořádné události, 

 krizové stavy. 

 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [10] 

 

Základními sloţkami integrovaného záchranného systému jsou: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Zdravotnická záchranná sluţba,  

 Policie České republiky.  

 

Základní sloţky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetrţitou pohotovost 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 

mimořádné události. Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území České 

republiky. [10] 

 

Ostatní sloţky integrovaného záchranného systému jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,  

 ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví,  

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby,  

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným 

a likvidačním pracím.  

 

Ostatní sloţky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných 

a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyţádání. 

 

Záchranné práce jsou činnosti potřebné k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, 

majetku nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 
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Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

[10] 

 

Legislativa o integrovaném záchranném systému se týká především přípravy 

na mimořádné události, záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva před 

a po dobu vyhlášení krizových stavů. 

 

Vývoj integrovaného záchranného systému 

Při řešení mimořádných událostí (poţárů, povodní, dopravních nehod, atd.) byla vţdy 

nutná spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších subjektů, coţ vedlo k integraci 

jednotlivých záchranných subjektů - ke vzniku integrovaného záchranného systému. 

Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé sloţky systému mají odlišnou pracovní náplň i pravomoc, 

bylo potřeba sjednocovat a usměrňovat činnosti systému. Funkčním nástrojem pro 

sjednocování a usměrňování integrovaného záchranného systému jsou např. právní předpisy. 

Rozsáhlé ničivé povodně na Moravě v roce 1997 přinesly řadu podnětů ke zdokonalení 

systému a také podporu pro schválení zákona o integrovaném záchranném systému. Zákon 

byl vyhlášen v rámci tzv. krizové legislativy v roce 2000, kdy byly zásadně změněny právní 

předpisy v oblasti krizového řízení – pro prevenci, přípravu a zvládání krizových situací. 

 

Tímto základním právním předpisem pro integrovaný záchranný systém je zákon 

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon definuje systém, jeho sloţky, záchranné a likvidační práce, 

ochranu obyvatelstva, vymezuje povinnosti k plnění úkolů hasičským záchranným sborům, 

vybraným ministerstvům, obcím, právnickým a fyzickým osobám při mimořádných 

událostech. 

 

Konkrétní činnost sloţek integrovaného záchranného systému na místě zásahu upravuje 

vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V budoucnu se na území královéhradeckého letiště chystá výstavba Národního centra 

pro krizovou připravenost, jehoţ smyslem je výcvik sloţek integrovaného záchranného 

systému pro celou Českou republiku a další vzdělávání záchranářů. Tento projekt vzniká 
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z potřeby neustálého zvyšování kvality činnosti integrovaného záchranného systému České 

republiky a nutnosti jeho propojení s obdobnými záchrannými systémy v okolních zemích. 

Česká republika je poslední zemí Evropské unie, kde podobné zařízení dosud není 

vybudované. 

 

1.3.2 Krizová situace 

Do tzv. krizové legislativy spadá také zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizový zákon vymezuje 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se 

zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení, vymezuje 

orgány krizového řízení a popisuje stav nebezpečí a situace, při kterých se vyhlašuje. 

 

Pokud mimořádná událost přesáhne určitou mez, kdy uţ bude těţko zvladatelná, můţe být 

vyhlášen některý z krizových stavů: 

 stav nebezpečí [11] - při rozsáhlé a závaţné mimořádné události, kdy není moţné 

ohroţení odvrátit běţnou činností správních úřadů a sloţek integrovaného 

záchranného systému 

 vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor hlavního města Prahy), 

 pro území kraje nebo jeho část; 

 nouzový stav [9] – při nebezpečí, které ve značném rozsahu ohroţuje ţivoty, zdraví 

nebo majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, a není moţné jej účelně odvrátit 

v rámci stavu nebezpečí, 

 vyhlašuje vláda České republiky, 

 pro omezené nebo celé území státu; 

  stav ohroţení státu [9] – při zajišťování obrany ČR před vnějším napadením 

 můţe vyhlásit Parlament České republiky na návrh vlády České republiky, 

 pro omezené nebo pro celé území státu; 

 válečný stav [8] – při napadení České republiky nebo při nutnosti plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné obraně proti napadení, 

 o vyhlášení rozhoduje Parlament České republiky, 

 pro celé území státu. 
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Jedná se o situace ohroţující ţivoty, zdraví, majetek, ţivotní prostředí nebo vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek. Za těchto stavů můţe být obyvatelstvu vyhlášena pracovní 

povinnost a výpomoc, uzavřena postiţená oblast, vyhlášena evakuace a různá regulační 

opatření. 

 

Krize můţe mít různé příčiny: 

 finančně-ekonomická situace v zemi 

 sloţitá sociálně-politická situace 

 rizikový rozvoj 

 neprofesionální řízení 

 přírodní katastrofy 

 

Krize je moţné předvídat a očekávat. Tzn., ţe je moţné a důleţité se na ně připravit, a tím 

zmírnit jejich neţádoucí účinky. 

 

K tomu slouţí krizové řízení, které je zaloţeno na schopnosti do určité míry předvídat 

nebezpečenství krize, analyzovat její symptomy, přijímat opatření na sníţení negativních 

důsledků krize a vyuţít její faktory pro následující rozvoj. Moţnost krizového řízení je daná 

především lidským činitelem. Krizové procesy jsou do určité míry řiditelné. Řízení procesů 

překonání krize ji můţe urychlit a minimalizovat její následky. 

 

1.4 Rizika 

 

1.4.1 Termíny a definice 

V odborné terminologii i v běţné řeči je termín riziko pouţíván ve 4 různých významech: 

[3] 

1. nebezpečí, hrozby, moţnosti vzniku škody, ztráty, nezdaru; 

2. potenciální příčina nebo zdroj neţádoucí události - podmínky (okolnosti, jevy), 

které mohou vést ke vzniku něčeho nebezpečného, ohroţujícího (nepříznivé 

situace, selhání, nehody, havárie atd.); 
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3. pravděpodobnost, variabilita, nejistota ve vztahu k předpovědi konečného výsledku 

– existují-li nejméně 2 alternativní moţnosti, přičemţ alespoň jedna je nepříznivá; 

4. u nebezpečí, které je neodvratitelné, jisté, jsou rizikem myšleny dopady, následky, 

které nelze předem definitivně určit. 

 

Definic rizika existuje mnoho, ale ţádná není všeobecně uznávaná. Pro určité oblasti 

a obory existují specifické definice. Například dle ČSN OHSAS 18001:2008 je riziko 

definováno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice 

a závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které můţe být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu. 

 

Druhy rizik dle oblastí/oborů, ve kterých se vyskytují: [6] 

1. technologická rizika (přírodní katastrofy a havárie) 

2. technická rizika (riziko u všech typů inţenýrských konstrukcí včetně materiálů 

a staveb) 

3. rizika ochrany ţivotního prostředí 

4. finanční rizika (investiční, pojišťovací) 

5. obchodní rizika (marketingové, strategické, rozpočtové) 

6. projektová rizika 

 

U technologických rizik je nejdůleţitější podmínkou jejich zvládnutí prevence 

a minimalizace těchto rizik. Všeobecná politika prevence technologických rizik je  

charakterizována 4 základními principy: [6] 

1. redukcí rizika u zdroje 

2. zdokonalováním prostředků zásahů a záchrany 

3. informováním veřejnosti 

4. plánováním územního rozvoje 

 

Z hlediska problematiky této diplomové práce se bude vycházet z chápání rizika jako 

kombinace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a závaţnosti moţného poškození 

zdraví a majetku.  
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Riziko je vţdy odvozené a odvoditelné z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 

pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmů, je 

moţné posoudit na základě tzv. analýzy rizik, jeţ vychází mimo jiné i z připravenosti státu 

hrozbám čelit. [5] 

 

 

1.4.2 Analýza rizik 

Analýza rizik vyţaduje různé činnosti, jejichţ cílem je minimalizace rizik spojených 

s existujícími nebo potenciálně existujícími nebezpečími. 

1. Identifikace nebezpečí – odhalení míst, jevů nebo stavů, které mohou poškodit zdraví, 

způsobit ztrátu 

2. Hodnocení rizika – posouzení velikosti rizika a pravděpodobnosti vzniku 

 

Pro provedení analýzy rizik je potřeba vynikající znalost technologie, popř. celkového 

vnitřního prostředí objektu i jeho okolí. Analýza musí obsáhnout celou šíři případné 

neţádoucích událostí, včetně posouzení moţných následků na vlastních nebo sousedních 

objektech. Musí být také vyjádřeny významné vzájemné vazby. Pokud je to moţné, je vhodné 

vycházet z provozních a havarijních řádů, a vyuţívat dostupné informace z předešlých 

neţádoucích událostí. 

 

Identifikace nebezpečí 

Účelem identifikace rizik je včas nalézt, rozpoznat a zaznamenat případné zdroje rizik. 

Tato existující nebezpečí je třeba odhalit dříve, neţ dojde k mimořádné události s případnými 

negativními důsledky pro zaměstnance, firmu a její okolí. Pro úspěšnou identifikaci rizik je 

vhodné pouţít některou z analytických metod. 

 

Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je komplexní proces určení pravděpodobnosti vzniku a závaţnosti 

následku mimořádné události a rozhodnutí, jaká budou učiněna opatření k jejich odstranění 

nebo sníţení rizika na přijatelnou úroveň. Pro hodnocení rizika je důleţitá správná volba 

vhodné metody analýzy rizik. 
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Hodnocení rizika by mělo: 

 stanovit nebezpečí,  

 stanovit, kteří pracovníci jsou těmito riziky potenciálně ohroţeni,  

 odhadovat související rizika,  

 zváţit, zda lze tato rizika odstranit, a pokud ne,  

 rozhodovat o případných dalších opatřeních potřebných pro prevenci nebo sníţení 

rizik.  

 

Opatření k eliminaci nebo sníţení rizika 

 Riziko je vysoké a hodnoceno jako nepřijatelné - je zapotřebí provést bezodkladně 

činnosti vedoucí ke sníţení rizika. 

 Riziko je střední a hodnoceno jako přijatelné - doporučuje se plánovat činnosti 

vedoucí ke sníţení úrovně rizika. 

 Riziko je malé a hodnoceno jako přijatelné - je nezbytné zajistit, aby riziko zůstalo 

na stejné úrovni. 

 

1.4.3 Metody analýzy rizik 

Existují dva odlišné názory na riziko, od nichţ se odvíjí dva přístupy k problematice 

analýzy rizik: [1] 

1. Deterministický přístup - orientovaný na následky 

Princip tohoto přístupu spočívá v předpokladu, ţe následky mají své příčiny 

a pravděpodobnost vzniku neţádoucí události buď moţná je P=1 a nebo není P=0. 

Pro deterministický přístup není důleţitá četnost neţádoucích scénářů. Je zaloţen 

na předpokladu, ţe pokud existují dostatečná bezpečnostní opatření pro nejhorší 

moţný scénář, budou tato opatření dostatečná také pro méně závaţnější případy. 

Výsledky jsou interpretovány v podobě zón okolo zařízení, kde se předpokládají určité 

účinky. 

Pouţití při hodnocení rizik – např. ve Francii má dlouholetou tradici 

2. Probabilistický přístup  

Všechny jevy jsou povaţovány za moţné s určitou pravděpodobností P=(0,1). 

Předpokladem je nezávislost výskytu všech událostí. Principem tohoto přístupu je 

analyzování následků různých neţádoucích scénářů a jejich pravděpodobností. 
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Pouţití při hodnocení rizik – např. ve Velké Británii, Nizozemí, a také v České 

republice. 

 

Obecně lze metody analýzy rizik rozdělit podle způsobu vyjádření veličin: [2] 

 kvalitativní analýza – slovní vyjádření popisu různých stupňů pravděpodobnosti 

a důsledku v jednoduchých provozech nebo tam, kde chybějí číselné údaje (pouţití 

pro jednoduché stroje), 

 semikvantitativní analýza (tzv. bodová metoda) – kvalitativně popsané stupnici 

jsou přiděleny číselné hodnoty, jejichţ kombinací se určí stupeň ohroţení 

a výsledná hodnota rizika (podrobněji popsaná v praktické části v kap. 2.3), 

 kvantitativní analýza – pouţívá číselné údaje pravděpodobnosti (1 událost 

na 100 000 cyklů, 1 úraz na milion odpracovaných hodin, atd.) a důsledku 

neţádoucího stavu (stupeň poškození zdraví, škoda v penězích, společenské 

a ekologické škody); pouţití pro přesné a důsledné hodnocení rizika při konstrukci 

strojů. 

 

Kvantitativní metody vyţadují sice více času a úsilí, poskytují však finanční vyjádření 

rizik, které je výhodnější pro jejich zvládání. Nevýhodou kvantitativních metod je kromě 

jejich náročnosti na provedení a zpracování výsledků často vysoce formalizovaný postup, 

který můţe vést k tomu, ţe nebudou postihnuta specifika posuzovaného subjektu, která 

mohou vést k jeho vysoké zranitelnosti, a to z důvodů „zahlcení“ hodnotitele značným 

objemem formálně strukturovaných dat. 

V analýze rizik se pouţívá buď jeden z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace. 

 

Existuje celá řada metod analýzy rizik. Nejčastěji jsou pouţívané tyto metody: [13] 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) 

Metoda HAZOP je proces identifikace rizik zaloţený na vodicích slovech, s jejichţ pomocí 

je moţné určit potenciální odchylky od projektovaných podmínek. Takto vytvořené odchylky 

jsou pak analyzovány z hlediska jejich příčin a následků. Dále jsou zkoumány existující 

opatření, které mohou proces navrátit do poţadovaného stavu a pokud tato opatření nejsou 

dostatečná, je nutno navrhnout příslušná řešení. 
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Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

FMEA slouţí pro identifikaci nebezpečí u průmyslových zařízení, odhaluje moţné 

poruchy, jejich příčiny a následky. Vychází z jednotlivých prvků systému. 

 

Analýza stromu událostí (ETA) 

Jedná se o induktivní systematický postup vyjádřený grafem, který popisuje logický rozvoj 

scénáře, včetně jeho pravděpodobnostního hodnocení, od iniciační události směrem 

k moţným závaţným následkům. Bere do úvahy bezpečnostní funkce, jejichţ cílem je zmírnit 

neţádoucí výsledky, a úspěšnost takové funkce. 

 

Analýzy stromu poruchových stavů (FTA) 

Jedná se o deduktivní postup vyjádřený logickým diagramem, který slouţí k odhalení cest, 

kterými se mohou v systému šířit poruchy. Vychází se od definované neţádoucí události 

(vrcholové události) a hledají se všechny příčiny, které ji mohou způsobit. Následně se 

zohledňují způsoby omezení nebo eliminace potenciálních příčin. 

 

Volba metody 

V technické praxi existuje řada metod analýzy rizik. Volba vhodné metody závisí 

na mnoha faktorech, například: [13] 

- na typu a rozsahu rizik, 

- na dostupnosti dat a informací, 

- na potřebě aktualizace hodnocení rizik, 

- na mnoţství potřebných lidských a ostatních zdrojů, 

- na dostupném rozpočtu,  

- na časovém omezení, 

- na etapě ţivotního cyklu. 

 

Při výběru metody by řešitelé měli mít neustále na paměti cíl analýzy, tedy za jakým 

účelem je analýza rizik zpracovávaná. Jiné metody analýzy rizik budou pouţity, bude-li 

prováděna analýza pro vnitřní potřebu podniků, např. pro analýzu ekonomických ztrát 

pro případ havárií nebo pro stanovení bezpečnosti provozů ve vztahu k řízení rizik v podniku. 

Jiné metody analýzy budou pouţity, budou-li analyzována rizika ve vztahu k procesům 

EIA (posuzování vlivů činností na ţivotní prostředí) nebo ERA (hodnocení dlouhodobých 
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účinků nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v prostředí). A v neposlední 

řadě odlišných metodických přístupů bude pouţito, bude-li analýza rizika realizována 

pro mimořádné události ohroţující administrativní budovu.  

 

 

1.4.4 Rizika ve stavebnictví 

Výskyt nebezpečí je převáţně sledován ve výrobních firmách u procesů nebo zařízení. 

Sledovat nebezpečí je ale moţné také u objektů.  

 

U stavebních společností jsou objekty členěny na 2 základní skupiny: 

 stavby, 

 administrativní areály. 

 

Na stavbách dochází ke vzniku nepředpokládaných událostí zejména z důvodu nepříznivé 

situace finančního prostředí. Ve stavebnictví je velká konkurence a stavební společnosti jsou 

nuceny jít svými finančními nabídkami velmi nízko. Tím začne kolotoč příčin rizikových 

stavů. Nízká cena se zpravidla dosahuje niţší kvalitou. A nízká kvalita materiálů, stavebních 

postupů i pracovníků zapříčiní nejrůznější poruchy, vícepráce, havárie atd. Z toho tedy 

vyplývá, ţe mimořádné události nejsou zcela neočekávané, ale jsou způsobeny podmínkami, 

za jakých se stavby připravují, financují a řídí. To znamená, ţe tyto mimořádné události je 

moţné omezit účinným řízením rizik výstavby. 

 

Další příčinou vzniku neţádoucích událostí můţe být organizace a řízení výstavby, jako 

např. vypracování projektové dokumentace bez potřebných podkladů, nepřiměřené 

urychlování výstavby nebo problémy s rozhodovacími procesy na stavbě. Tam, kde lze 

jednoduše rozpoznat příznaky vzniku neţádoucích událostí, o přijetí potřebných opatření 

nelze rozhodnout. Rozhodnutí se děje na vyšších úrovních, ale uţ ne pouze na základě 

technických kriterií, ale i rozpočtových nákladů, rychlosti výstavby, úspory materiálu apod. 

V konečném důsledku mají tato rozhodnutí vliv na bezpečnost práce, kvalitu díla a vznik 

mimořádné události. 
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K mimořádným událostem dochází občas nejen přímo na stavbách, ale 

i v administrativních areálech. V těchto areálech také mohou mít za následek značné škody na 

majetku nebo ztráty na ţivotech, a proto i zde je zapotřebí věnovat pozornost potenciálním 

nebezpečím a jejich eliminaci. Rizika jsou ve větší míře spojena s ději neopakovanými neţ 

opakovanými.  

 

V obecných rysech si jsou všechny neţádoucí události podobné. 
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2 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ V PODNIKU 

Daná problematika je v této diplomové práci řešena pro objekt (administrativní budovu 

s areálem) společnosti Skanska a.s. 

 

2.1 Skanska a. s. 

Skanska a.s. je stavební a developerská společnost působící v České a Slovenské republice. 

Je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. 

 

Skanska a.s. je členěna na jednotlivé divize, z nichţ některé sídlí v Brně, ul. Bohunická. 

 

 

2.1.1 Administrativní budova 

Budova byla postavena před cca 40 lety národním podnikem Dopravní stavby pro vlastní 

vyuţití. V letech 2004-5 byla provedena celková rekonstrukce. 

 

V budově jsou vykonávány administrativní činnosti, tzn. vyřizování administrativních 

prací, práce s počítačem, jednání s obchodními partnery a další podpůrné činnosti jako úklid, 

podávání občerstvení apod. V administrativní budově se nachází kanceláře nejen společnosti 

Skanska a.s., ale i externích nájemců.  

 

Denně se zde nachází přibliţně 150 uţivatelů objektu. Budova je pro společnost objektem 

zvláštní důleţitosti, přísně se zde dodrţují pravidla vstupu a pohybu osob. 

 

Skladba/struktura objektu: 

 Budova A  

 5 nadzemních podlaţí – kanceláře, firemní jídelna (v přízemí) slouţící jak 

zaměstnancům společnosti, tak externím uţivatelům objektu a návštěvám 

 1 podzemní podlaţí: archiv, kotelna a elektrická rozvodna 
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 Budova B  

 5 nadzemních podlaţí – kanceláře, zasedací místnosti 

 Budova C 

 5 nadzemních podlaţí – kanceláře, zasedací místnosti 

 Krček 

 2 nadzemní podlaţí – kanceláře, zasedací místnosti 

 Přístavek 

 2 podzemní podlaţí – garáţ zahradní techniky, část jídelny, sklady potravin 

a čisticích prostředků 

 

Hlavní vstup do objektu je situován z jiţní strany mezi budovami A a B. Dále se zde 

nachází 4 vedlejší vstupy – do budovy A z východní strany, do budovy B ze západní strany, 

do krčku ze západní a severní strany. 

 

Ke vstupu do objektu mají oprávnění pouze zaměstnanci externích nájemců a společnosti 

Skanska a.s., vlastnící kartu nebo čip ke vstupu, jejich pracovní návštěvy a firmy provádějící 

objednané práce. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Pohled na administrativní budovu společnosti ze vstupní strany 
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2.1.2 Administrativní areál 

 

Obrázek č. 2: Schéma administrativního areálu společnosti 
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Vjezd do prostoru administrativního areálu soukromými vozidly je povolen pouze 

na odstavnou plochu za administrativní budovou, tzv. zadní parkoviště. Pro sluţební vozidla 

je určené parkoviště před administrativní budovou. Externí nájemci jsou povinni pouţívat 

zadní parkoviště. K zásobování objektu je vyhrazen zadní provozní vchod (do budovy B) 

a příjezd k němu. 

 

Areál je zabezpečen kamerovým a elektronickým systémem. 

 

2.2 Identifikace mimořádných událostí 

Tato kapitola se zabývá konkrétními mimořádnými událostmi, které by mohly v areálu 

společnosti nastat, jsou uvaţovány jejich moţné příčiny a následky a je popsán aktuální stav 

objektu. 

 

2.2.1 Neplánované přerušení dodávky vody 

Přerušení dodávky vody většinou vzniká jako druhotný dopad jiné mimořádné události.  

 

Moţné příčiny vzniku 

Hlavními příčinami neplánovaného přerušení dodávky vody jsou technické 

a technologické havárie jako např. prasklé potrubí, koroze materiálu, stáří materiálu, skrytá 

závada apod. Havárie mohou být způsobené jinou mimořádnou událostí, např. výbuchem, 

zemětřesením, extrémním počasím, teroristickým útokem. 

 

Tyto příčiny přerušení dodávky vody mohou vzniknout buď přímo v objektu společnosti 

(budově či areálu), nebo mimo tento objekt. Pokud havárie vznikne mimo objekt, pak 

pro společnost je přímou příčinou vzniku události nedodrţení podmínek pravidelné dodávky 

vody od Brněnských vodáren a kanalizací a.s. 

 

Popis současného stavu 

Dodávka pitné vody je zajištěna veřejnou vodovodní sítí, která je provozovaná akciovou 

společností Brněnské vodárny a kanalizace. Uvnitř objektu je rozvod vody z veřejné sítě 

zajištěn jiţ soukromými vodovodními rozvody, a to od hranice areálu při ulici Bohunická, kde 
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je také umístěn hlavní uzávěr vody. Vodovod je původní, nové jsou rozvody v budově 

(v rámci její rekonstrukce v letech 2004-2005). 

 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí 

vlastník vodovodu zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Dále podle tohoto zákona 

musí být vodovody chráněny proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní 

korozí a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících 

kvalitu pitné vody.  

 

Teplá uţitková voda je získávána místním ohřevem (2 zásobníky TUV na plyn).  

 

Moţné následky 

Následkem neplánovaného přerušení dodávky vody je nedostatek pitné a uţitkové vody. 

Tato událost nezpůsobí ţádné ztráty na ţivotech ani zranění nebo škody na majetku. Způsobí 

finanční ztráty z důvodu omezení kvality sluţeb (znemoţnění vykonávat pracovní činnost 

v budově, kde není k dispozici pitná ani uţitková voda). 

 

 

2.2.2 Neplánované přerušení dodávky plynu 

Přerušení dodávky plynu také většinou vzniká jako druhotný dopad jiné mimořádné 

události.  

 

Moţné příčiny vzniku 

K neplánovanému přerušení dodávky plynu můţe dojít z důvodu technické a technologické 

havárie, mezinárodního rozkolísání přenosové sítě, úmyslných útoků, mezinárodní politické 

situace nebo přírodních katastrof, které poškodí rozvodnou síť. 

 

Opět tyto příčiny přerušení dodávky plynu mohou vzniknout buď přímo v objektu 

společnosti (budově či areálu), nebo mimo tento objekt. Pokud se příčina přerušení dodávky 

nachází mimo objekt, pak pro společnost je přímou příčinou vzniku události nedodrţení 

podmínek pravidelné dodávky plynu od dodavatele. 
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Popis současného stavu 

Objekt je vytápěn 3 stacionárními kotli na zemní plyn typu Ferromat, GBFN 3- 187z, 

výrobce Ferro Warmetechnik, SRN, které jsou umístěny v kotelně v budově A Dodávka 

zemního plynu je zajištěna energetickou skupinou RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s. 

Plynová přípojka, stejně jako vodovodní, začíná u hranice areálu při ulici Bohunická, kde je 

hlavní uzávěr plynu. Rozvod plynu byl v objektu nově zaveden při plynofikaci kotelny v roce 

2003. Zemní plyn je vyuţíván i pro získávání teplé uţitkové vody místním ohřevem 

v zásobnících TUV. 

 

V případě výpadku dodávky plynu lze vyuţít klimatizaci v kancelářích objektu, kterou je 

moţné přepnout na topení. 

 

Moţné následky 

Důsledkem přerušení dodávky zemního plynu je znemoţnění ohřevu vody. V zimním 

období způsobí také výpadek ve vytápění administrativní budovy. 

Tato událost nezpůsobí ţádné ztráty na ţivotech ani zranění nebo škody na majetku. Pouze 

v topném období, kdyţ velmi klesne teplota v kancelářích, způsobí finanční ztráty z důvodu 

omezení kvality sluţeb. 

 

 

2.2.3 Neplánované přerušení dodávky elektrické energie 

Energetické poruchy nebo události jsou definovány stupněm a dobou trvání. Pohybují se 

od přechodných jevů v trvání několika mikrosekund aţ k výpadkům, které trvají hodiny.  

 

Moţné příčiny vzniku 

Existuje mnoho důvodů pro přerušení dodávky elektrické energie. Mohou to být technické 

či technologické havárie, jako je odstavení elektráren z důvodu technické poruchy, extrémní 

spotřeba elektrické energie např. v létě pouţíváním klimatizace, technický stav energetické 

sítě. Nebo je přerušení dodávky elektrické energie způsobeno jinou mimořádnou událostí  

vichřice, povodně, námrazy, sluneční magnetická bouře, úmyslné útoky, poţár, výbuch, 

vandalismus. 
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Některé tyto příčiny přerušení dodávky elektrické energie mohou vzniknout přímo 

v objektu společnosti (budově či areálu), a některé jen mimo tento objekt. Pokud důvod 

k přerušení dodávky vznikl mimo objekt, pak je pro společnost přímou příčinou nesplnění 

podmínek pravidelné dodávky elektřiny od dodavatele. 

 

Popis současného stavu 

V objektu se elektrická energie vyuţívá pro osvětlení, kancelářské vybavení, kuchyňské 

vybavení, výtahy, elektronické a kamerové systémy apod. Elektrická energie je dodávána 

společností E.ON Česká republika, s.r.o. 

Hlavní vypínač je umístěn na chodbě suterénu, na stěně u rozvodny. 

 

Pro případ výpadku elektrické energie mají některá zařízení (servery, ústředna, 

zabezpečovací systémy, kamery, atd.) záloţní zdroje UPS. 

 

Moţné následky 

Vzhledem k tomu, ţe objekt je vyuţíván pro administrativní činnost, výpadek elektrické 

energie znamená velké finanční ztráty, kdy během výpadku nemohou administrativní 

pracovníci vykonávat svoji práci. Dojde ke ztrátě dat z počítačů, které v okamţiku výpadku 

nebyly uloţené nebo zálohované. Přímé následky nezpůsobí ţádná zranění a škody na 

majetku. 

 

Během dlouhodobého přerušení dodávky elektrické energie budou záloţní zdroje 

nedostatečné, coţ bude mít vliv na zabezpečení objektu z důvodu nefunkčnosti elektronických 

a kamerových systémů. 

 

 

2.2.4 Poţár  

Poţár je kaţdé neţádoucí hoření, při kterém dochází k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí, nebo k jejich 

bezprostřednímu ohroţení. [12] 
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Moţné příčiny vzniku 

V České republice jsou častější poţáry způsobené člověkem neţ poţáry vzniklé působením 

přírodních ţivlů. [5] 

Poţáry mohou vzniknout úmyslným zapálením, neopatrností kuřáků (odhazování 

nedopalků cigaret), zanedbáním bezpečnostních předpisů, technickými závadami, nedbalostí 

při pouţívání elektrických zařízení a elektrické instalace, nevšímavostí k závadám na různých 

zařízeních nebo v souvislosti s jinými mimořádnými událostmi (blesk, výbuch, terorismus). 

 

Popis současného stavu 

Podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, se podle míry poţárního nebezpečí 

provozované činnosti řadí objekt do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím, a to 

z důvodu pouze částečně chráněné únikové cesty. 

 

Ve společnosti je vypracován Poţární evakuační plán, který upravuje postup při evakuaci 

osob a určeného materiálu z objektu. Je uloţen v dokumentaci poţární ochrany a na recepci 

(hlavní vstup). V jednotlivých podlaţích spojovacího krčku a bloků A, B, C (na dobře 

viditelných a trvale přístupných místech) jsou umístěna grafická znázornění únikových cest. 

Všichni uţivatelé objektu jsou proškolováni z předpisů o bezpečnosti práce a protipoţární 

ochraně. 

 

V celém objektu jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty dle platné 

legislativy. Grafické znázornění rozmístění hasicích přístrojů je obsahem dokumentace 

a operativní karty umístěné na recepci objektu a u příslušného Hasičského záchranného sboru. 

Na některých místech v objektu se nachází protipoţární dveře a je instalován elektronický 

poţární systém. 

 

Moţné následky 

Poţár můţe způsobit různě velké škody, záleţí na jeho rozsahu. Vzhledem k dobrému 

protipoţárnímu vybavení objektu se podaří poţár brzy zneškodnit a tak co nejvíce sníţit 

moţné následky. Nejzávaţnějším následkem tedy budou lehká zranění a několik těţkých 

a závaţné škody na majetku, poškození budovy a zničení zařízení. K ohroţení zdraví dochází 

také vlivem toxických plynů vznikajících při hoření. 
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2.2.5 Výbuch 

Výbuch je fyzikální nebo chemický děj, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému 

uvolnění energie, které je spojeno s nárůstem teploty a tlaku a vznikem tlakových nebo 

rázových vln. 

 

Moţné příčiny vzniku 

Výbuch můţe vzniknout následkem úniku plynu, destrukcí materiálu při překročení tlaku 

plynu nebo jako druhotný následek jiné mimořádné události – poţáru, teroristického útoku, 

zemětřesení, únikem nebezpečných látek. 

 

Popis současného stavu 

Nejpravděpodobnější příčina výbuchu v objektu společnosti souvisí s vyuţíváním zemního 

plynu k vytápění administrativní budovy a ohřevu vody. Plynové potrubí je vedeno do kotelny 

se 3 plynovými kotli a 2 zásobníky TUV, která se nachází v budově A v 1. podzemním 

podlaţí. 

 

Hlavní uzávěr plynu se nachází na hranici areálu při ulici Bohunická, vedlejší uzávěr plynu 

na fasádě budovy A. 

 

Moţné následky 

Výbuch způsobí rozsah škod v závislosti na příčině a místě jeho vzniku. Nejzávaţnějšími 

následky výbuchu mohou být těţká zranění a jednotlivá úmrtí, poškození budovy a zničení 

zařízení. 

 

 

2.2.6 Váţné poškození budovy společnosti 

Váţné poškození budovy společnosti vzniká technickou závadou nebo jako druhotný 

dopad jiné mimořádné události. 

Poškození budovy je moţné analyzovat také z hlediska posouzení samotného aktuálního 

technického stavu budovy. V takovém případě se při analýze rizik posuzují jednotlivé funkční 

díly budovy. U různých typů staveb je nutné provádět analýzu odlišně.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
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Moţné příčiny vzniku 

Váţné poškození budovy je řešeno v souvislosti vzájemného působení mimořádných 

událostí, tzn. poškození budovy je následkem jiné mimořádné události - pád stromu, 

meteoritu, pád letadla, blesk, zemětřesení, vichřice, výbuch, poţár, záplavy a povodně, 

terorismus, občanské nepokoje a vandalismus atd. 

 

Popis současného stavu 

Administrativní budova je stará přibliţně 40 let a nachází se v dobrém technickém stavu. 

V letech 2004-2005 prošla celkovou rekonstrukcí. 

V blízkosti budovy jsou vysázeny platany, břízy a borovice. V roce 2006 proběhla nová 

sadba, ale asi polovina stromů je původní. Stromy jsou ve výborném stavu. Riziko jejich 

vyvrácení je i v případě působení jiné mimořádné události (např. vichřice) minimální.  

V oblasti letového provozu se objekt přímo nenachází. 

 

Moţné následky 

Nejzávaţnějším důsledkem váţného poškození budovy jsou mnohonásobné ztráty 

na ţivotech, úplné zničení budovy a velké finanční ztráty. Tato situace můţe nastat v případě 

pádu meteoritu či letadla, a to přímo na administrativní budovu, nebo následkem 

teroristického činu či zemětřesení. 

 

K menším následkům můţe dojít např. z důvodu povodní, vichřice, výbuchu nebo poţáru, 

kdy je poškození budovy pouze částečné. Ke ztrátám na ţivotech nemusí vůbec dojít, „pouze“ 

ke zraněním, poţáru (pokud je budova poškozena následkem výbuchu), výbuchu (pokud je 

poškozena např. následkem poţáru) a poškození energetických sítí. 

 

 

2.2.7 Únik nebezpečných látek 

Nebezpečná látka je látka, která má alespoň jednu z nebezpečných vlastností (hořlavost, 

výbušnost, toxicita atd.), která ohroţuje lidi a ţivotní prostředí. 

 

Únikem nebezpečných látek se rozumí jev, při kterém se nebezpečná látka ocitla mimo 

kontrolu v takovém mnoţství, při kterém jsou ohroţeni lidé i ţivotní prostředí. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  37 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

K úniku nebezpečných látek můţe dojít při jejich výrobě, skladování, manipulaci nebo 

přepravě. Můţe se jednat o únik látek chemických, radioaktivních nebo ropných. 

 

Moţné příčiny vzniku 

Nebezpečné látky mohou uniknout během jejich skladování nebo manipulaci především 

z důvodu nedbalosti. 

 

Popis současného stavu 

Nebezpečné látky se v administrativní budově nachází v minimálním mnoţství – pouze 

v čisticích prostředcích. Sklad čisticích prostředků je umístěn v úklidové místnosti v přízemí 

budovy C. 

 

Před administrativní budovou je vyhrazeno firemní parkoviště pro sluţební vozidla. 

Vozidla jsou zdrojem rizika úniku pohonných hmot, motorových olejů apod. U vozidel se 

provádí technické prohlídky v pravidelných intervalech, které jsou stanoveny zákonem 

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

Moţné následky 

Vzhledem k tomu, ţe v administrativní budově se nebezpečné látky téměř nenachází, tak i 

následky úniku jsou zanedbatelné. V podstatě je moţné uvaţovat pouze následky z úniku 

pohonných hmot nebo motorových olejů z firemních vozidel. Tato varianta nikdy nenastane 

v takovém mnoţství, aby způsobila nějaké větší škody jako např. poţár, výbuch, kontaminaci 

vody. Proto se následky této mimořádné události řadí mezi zanedbatelné. 

 

 

2.2.8 Epidemie 

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, které v daném místě a čase 

výrazně zvýší nemocnost tímto onemocněním nad obvyklou hranici. [16] 
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Moţné příčiny vzniku 

Epidemie mohou nastat z důvodu úmyslného (pouţitím biologických látek během 

teroristického útoku) nebo neúmyslného šíření (poţití kontaminované pitné vody, 

nedostatečná hygiena). 

 

Popis současného stavu 

V České republice je moţný výskyt epidemií infekcí, které se v Evropě vyskytují 

v populaci, která není proti takovéto infekci odolná (např. není proti ní proočkována) nebo 

v případě infekcí, jejichţ výskyt je pro Českou republiku neobvyklý, pokud by došlo 

k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému šíření (např. hemoragické horečky).  

 

Moţné následky 

Epidemie má za následek ohroţení ţivotů a zdraví osob. Závisí na druhu infekce (úmrtnost 

10-80 %), rychlosti šíření a moţnostem epidemii čelit. [16] 

 

 

2.2.9  Záplavy a povodně (vč. přívalových dešťů) 

Povodeň je mimořádná událost způsobená rozlitím nadměrného mnoţství vody v krajině 

mimo koryta řek. Můţe být způsobena přírodními jevy (dešťovými sráţkami, táním) nebo 

i jinými vlivy, např. poruchou a následného protrţení vodního díla. 

 

Přívalový déšť je déšť, kdy během velmi krátké doby spadne obrovské mnoţství sráţek. 

[16] 

 

Moţné příčiny vzniku 

Povodně mohou vzniknout následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů, rychlého 

tání sněhu v souvislosti s nepropustným povrchem, zmrzlou nebo nasáklou půdou, 

nahromaděním ledových ker v řece. Přívalové deště sami o sobě mohou způsobit problémy, 

pokud nedostačuje kanalizační systém (kapacitou nebo je ucpaný apod.). 
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Popis současného stavu 

Areál společnosti je dostatečně vzdálen od všech říčních toků, jak od říčky Leskavy 

(cca 300 m), tak od řeky Svratky (přibliţně 2 km). Objekt neleţí v záplavové oblasti a nikdy 

zde záplavy nebyly zaznamenané. 

 

Stokovou síť (pro odvádění splašků i sráţkové vody) zajišťuje akciová společnost 

Brněnské vodárny a kanalizace. Kanalizační systém je v areálu dostačující i během 

přívalových dešťů. Odpadní a sráţková voda je odváděna samostatně, kanalizace jsou 

oddělené. 

 

Moţné následky 

Povodně mohou ohrozit ţivoty a zdraví osob, poškodit budovu, zařízení, energetické sítě, 

způsobit značné finanční ztráty, vznik epidemií z kontaminované vody. 

 

 

2.2.10 Extrémní počasí 

Extrémní počasí je způsobeno přírodními silami, ohroţují ţivoty a zdraví osob a dochází 

k poškození majetku. Patří sem: [16] 

 Bouře 

 Vichřice 

 Silné mrazy a námrazy 

 Sněhové sráţky 

 Kroupy a krupobití 

 

 Bouře je soubor elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky 

navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Bouře bývá doprovázena blesky, sráţkami (přívalové 

deště, krupobití), prudkým větrem (vichřice, tornáda). Tyto projevy se většinou vyskytují 

v různorodé vzájemné kombinaci. 

 Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj. Většinou zasáhne nejvyšší a nejlépe vodivé 

objekty na daném území. Blesk je nejrizikovější projev bouřky. 

 Kroupy jsou jev, který v některých případech doprovází bouřky. Jedná se o ledové 

hrudky o velikosti od pár milimetrů do několika centimetrů. Nebezpečí představují aţ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrostatick%C3%BD_v%C3%BDboj
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kroupy, které dosahují průměru většího neţ 2 cm [5]. Mohou způsobit obrovské 

materiální škody, zejména na motorových vozidlech. 

 Vítr vzniká pohybem vzduchu z místa vyššího tlaku do místa tlaku niţšího [5]. Rozlišuje 

se dle intenzity, např. za vichřici se povaţuje vítr od 25m/s. Za bouřek se nejčastěji 

vyskytuje těsně před nástupem sráţek. 

 Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne 

zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.    

 Námraza je atmosférický jev, který se projevuje vznikem ledových krystalů na povrchu 

objektů. 

 

Moţné příčiny vzniku 

Extrémní počasí vzniká vlivem klimatických jevů, jako je proudění vzduchu, změna tlaku, 

rozdíly teplot atd. 

 

Popis současného stavu 

Na dopravních komunikacích v administrativním areálu zajišťuje správa majetku v zimním 

období v případě sněţení úklid sněhu a v případě námrazy posyp inertním materiálem. 

 

Pro svedení bleskového výboje je administrativní budova opatřena centrálním 

hromosvodem, který pokrývá celou budovu a je umístěn na střeše budovy B. Ve sluţebních 

vozidlech jsou zaměstnanci chráněni před bleskem samotnou konstrukcí (tzv. Faradayova 

klec), pokud je auto vč. okýnek celé uzavřené.  

 

Ničivá tornáda se v České republice nevyskytují příliš často, většinou jen takové, které 

nezpůsobí velké škody. Poslední případ tornáda byl v České republice zaznamenán v červnu 

2011, v okolí Brna naposledy v roce 2006, přímo v Brně v roce 2003. [15] 

 

Moţné následky 

Extrémní počasí můţe ohrozit ţivoty a zdraví osob (od lehkých zranění aţ po úmrtí), 

poškodit budovu, vybavení a zařízení. Jejím následkem mohou vzniknout i další mimořádné 

události (jako poţár, přerušení dodávky elektrické energie, záplavy a povodně), které způsobí 

ještě rozsáhlejší následky. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystal
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Nejrozsáhlejší škody vzniknou v důsledku tornáda, které má za následek těţká zranění 

i úmrtí a rozsáhlé škody na budově.  

Úder bleskem způsobí zranění, úmrtí, poţár, škody na přístrojích napájených elektřinou, 

výpadky elektrického proudu atd. 

Kroupy mohou způsobit lehká zranění a škody na sluţebních vozidlech. 

 

Tornádo sice můţe způsobit nejzávaţnější škody, ale je velmi malá pravděpodobnost 

vzniku této události. Projevy bouře, u kterých je větší pravděpodobnost vzniku, nemají takové 

rozsáhlé následky. 

 

 

2.2.11 Zemětřesení 

Zemětřesením se rozumí krátkodobé, rychlé otřesy zemské kůry různé intenzity. Nejvyšší 

intenzita zemětřesení se nachází v epicentru. [5] 

 

Moţné příčiny vzniku 

Zemětřesení můţe být způsobeno náhlým pohybem zemské kůry, které je vyvolané 

uvolněním napětí např. z neustálých pohybů zemských desek podél zlomů.  

Také můţe vzniknout činností člověka, např. důlní činnost, silný výbuch, dlouhodobá 

vibrace. 

 

Popis současného stavu 

Česká republika vykazuje malou seizmickou aktivitu. Citelná zemětřesení bývají 

zaznamenána několikrát do roka, ale otřesy bývají slabé, do 4. stupně Richterovy škály. 

Nejrizikovějším územím je Kraslicko v západních Čechách. Důlní činností jsou slabé otřesy 

vyvolány převáţně na Ostravsku. 

V Brně a okolí je nebezpečí zemětřesení velmi malé. Oblast je na seizmicky stabilním 

podloţí. Zřídka mohou být cítit účinky vzdálených zemětřesení v Alpách nebo Karpatech. 

 

Moţné následky 

Slabé zemětřesení můţe způsobit lehká zranění (padáním předmětů), částečné poškození 

budovy, např. opadávání omítky, popraskání zdí budovy, poškození energetických sítí. 
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Silné zemětřesení můţe způsobit mnohonásobná úmrtí a obrovské škody na majetku. 

V České republice se takto silná zemětřesení nenacházejí. 

 

 

2.2.12 Terorismus 

 Vzetí rukojmí/násilné vniknutí do objektu 

 Hrozba bombou/hrozba teroristickým útokem 

 Příjem podezřelé zásilky/nález podezřelého předmětu 

 

Terorismus je moţné charakterizovat jako plánovanou, systematicky organizovanou akci, 

která se za pomoci násilí nebo výhrůţek snaţí např. změnit politickou situaci nebo prosadit 

náboţenský názor atd. 

 

K teroristickému útoku můţe dojít kdykoliv a kdekoliv. Nejčastěji jsou ohroţena místa 

s velkým soustředěním obyvatelstva (nádraţí, nákupní centra, atd.), letecká doprava, důleţité 

objekty infrastruktury apod. 

 

Moţné příčiny vzniku 

Terorismus vzniká většinou z důvodů politických, ekonomických, náboţenských, 

rozdílných kultur apod. 

 

Popis současného stavu 

V objektu je 24 hodin denně včetně volna a svátků vykonávána sluţba v recepci externí 

bezpečnostní agenturou, v pracovní době je zajišťována zaměstnanci společnosti. 

 

Obsluha recepce má povinnost kontrolovat kaţdý vstup a odchod návštěv, vést o tom údaje 

v knize návštěv. Při zjištění nezákonných činností informovat neprodleně daného správce 

majetku, popř. polici České republiky. V objektu je moţno se pohybovat pouze s vyuţitím 

vstupních karet nebo čipů. 

 

Sluţba je oprávněna kontrolovat vnášený a vynášený majetek, provést kontrolu osobních 

zavazadel zaměstnanců při jejich příchodu a odchodu do objektu. Dále je povinna kontrolovat 
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stav zabezpečení, provádět pravidelné a nahodilé obchůzky po areálu a administrativní 

budově a vést zápisy o závaţných zjištěních. 

 

V mimopracovní době je zapnutý elektronický zabezpečovací systém a sluţba sleduje jeho 

signalizaci. Návštěva je do objektu vpuštěna jen v případě, kdy sluţba telefonicky ověří, ţe 

navštívená osoba je v budově.  

 

V České republice je pravděpodobnost teroristického útoku velmi nízká. [16] 

 

Moţné následky 

Následky terorismu závisí na druhu teroristické akce. Nejčastěji se vyskytují cílené 

výbuchy, které mohou způsobit velké škody na majetku a ohroţení ţivota osob. 

 

 

2.2.13  Občanské nepokoje a vandalismus 

Nepokoje je moţné charakterizovat jako náhlé, neorganizované jednání za pouţití násilí, 

které je vyvoláno rozhořčením nad stávající situací.  

 

Vandalismus je bezdůvodné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku 

(výtrţnosti, rabování). 

 

V tyto neţádoucí události můţe přerůst i kulturní nebo sportovní akce, povolená politická 

demonstrace nebo jiná větší shromáţdění lidí. 

 

Moţné příčiny vzniku 

Občanské nepokoje mohou vzniknout jako reakce na špatné pracovní nebo ţivotní 

podmínky. Při větším shromáţdění lidí se velmi často podléhá davové psychóze, chování 

davu, které se projevuje stupňující se agresivitou, násilím, vandalismem, zapalováním, 

rabováním apod. 
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Popis současného stavu 

Areál je zabezpečen kamerovým a elektronickým systémem. V okolí objektu se nenachází 

ţádné budovy či prostory určené ke konání politických, sportovních nebo kulturních akcí, kde 

by mohly občanské nepokoje vzniknout. 

 

Moţné následky 

Rozsah následků občanských nepokojů a vandalismu závisí na míře nelibosti dané skupiny 

lidí nebo jednotlivce. Důsledkem takového jednání mohou být lehká i těţká zranění a škody 

na majetku (budově, sluţebních vozidlech). 

 

 

2.2.14 Seznam identifikovaných mimořádných událostí 

V následující tabulce (tabulka č. 2) jsou seřazeny všechny identifikované mimořádné 

události, které mohou objekt společnosti negativně ovlivnit. 

 

Tabulka č. 2: Seznam identifikovaných mimořádných událostí 

poř. č. Typ mimořádné události 

1 Neplánované přerušení dodávky vody 

2 Neplánované přerušení dodávky plynu 

3 Neplánované přerušení dodávky elektrické energie 

4 Poţár 

5 Výbuch 

6 Váţné poškození budovy 

7 Únik nebezpečných látek 

8 Epidemie 

9 Záplavy a povodně 

10 Extrémní počasí 

11 Zemětřesení 

12 Terorismus 

13 Občanské nepokoje a vandalismus 
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Ke skutečně velkým mimořádným událostem s velkými škodami a ztrátami lidských ţivotů 

obvykle nedochází pouze z jediné příčiny. Téměř vţdy se jedná o náhodný souběh několika 

neţádoucích jevů, z nichţ ţádný sám o sobě by mimořádnou událost s rozsáhlými následky 

nezpůsobil, a pokud ano, tak v podstatně menším rozsahu. Zavést účinný systém řízení rizik 

je za takových podmínek sloţité a bez skutečně profesionálního přístupu nemoţné. 

 

2.3 Hodnocení rizika mimořádných událostí 

Hlavním účelem hodnocení rizika je chránit ţivoty a zdraví zaměstnanců a majetku 

společnosti.  

 

Pro společnost Skanska a.s. je proveden odhad rizika identifikovaných mimořádných 

událostí jednoduchou bodovou semikvantitativní metodou. 

 

Volba metody byla ovlivněna těmito faktory: 

 moţnost třídit rizika (přijatelná – není třeba na ně brát ohled okamţitě, a nepřijatelná – 

u kterých je nutnost provést opatření k eliminaci, nutnost informovat o nich vedení), 

 pouţitelnost i při nedostatku dat (vstupních kritérií) pro podrobnou analýzu, 

 nenáročnost na rozpočet. 

 

Princip semikvantitativní metody je zaloţen na vytvoření hodnotících stupnic tím, ţe se 

přidělí číselné hodnoty kvalitativně popsané stupnici. Na jejich základě je pak přiřazeno 

bodové ohodnocení vstupním kritériím. 

 

Důvodem, proč je kvalitativní stupnice doplněna hodnotami, je vytvoření podrobnější 

stupnice, neţ můţe obvykle poskytnout kvalitativní analýza. Číselná hodnota přiřazená kaţdé 

vlastnosti nemusí vyjadřovat přesný poměr ke skutečné velikosti následků nebo 

pravděpodobnosti, proto se tyto hodnoty mohou vyskytovat pouze ve vzorcích, které 

respektují omezení zavedených stupnic. 

 

Pomocí této metody se vyhodnocují rizika ve 2 poloţkách, a to s ohledem na: 

 pravděpodobnost vzniku, 

 závaţnost důsledků. 
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Podle předem definovaných hodnotících stupnic jsou u kaţdé identifikované mimořádné 

události těmto hodnoceným faktorům (pravděpodobnost vzniku a závaţnost důsledků) 

přiřazena bodová ohodnocení. Z bodových ohodnocení je následně pro kaţdou mimořádnou 

událost vypočtena hodnota rizika. 

 

Hodnota rizika je získána součinem bodových ohodnocení podle vztahu:  

R = P x Z,              (1) 

kde 

R – riziko, 

P – pravděpodobnost vzniku, 

Z – závaţnost důsledků. 

 

Při pouţití semikvantitativní metody se předpokládá, ţe hodnocená skutečnost nebude 

postihnuta přesně. Hlavním účelem je porovnání hodnocených událostí. Pro porovnání 

mimořádných událostí není absolutní velikost hodnoty následků a pravděpodobnosti 

podstatná. 

 

Hodnota rizika je rozhodujícím kritériem pro identifikaci slabých míst ve společnosti 

z hlediska bezpečnosti, pro které je vhodné navrhnout nápravná opatření sniţující riziko. 

 

Stupnice závaţnosti důsledků musí pokrýt řadu různých typů následků, stejně tak 

i stupnice pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí. Pro konkrétní případ bylo 

stanoveno 10stupňové bodování. 

 

 

Pravděpodobnost vzniku P mimořádné události 

Pravděpodobnost vzniku P neţádoucích událostí je odhadována s přihlédnutím k četnosti, 

době trvání a rozsahu ohroţení a uvědomění si přítomnosti nebezpečí. 

 

Stupnice stanovená pro pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí je uvedena 

v následující tabulce (tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 3: Stupnice stanovená pro pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí 

Výskyt jevu Stupeň Frekvence vzniku Čas působení 

velmi nízký 

(vznik je téměř 

vyloučen) 

1 1x za více jak 500 let téměř nemoţné 

ohroţení 2 1x za 500 let 

nízký 

(vznik je málo 

pravděpodobný, ale 

moţný) 

3 1x za 100 let 

velmi malé ohroţení 

4 1x za 50 let 

střední 

(MU vznikne někdy) 
5 1x za 30 let 

malé ohroţení 
6 1x za 10 let 

vysoký 

(opakující se jevy, 

k události jiţ někdy 

došlo) 

7 1x za 5 let 

časové ohroţení 

8 1x za 2 roky 

velmi vysoký 

(jev vzniká velmi 

často, je téměř 

nevyhnutelný) 

9 1x ročně 

stálé ohroţení 

10 několikrát do roka 

 

 

Závaţnost následků Z mimořádné události 

Závaţnost následků Z neţádoucích událostí vyjadřuje stupeň zranění a škod na majetku, 

které se mohou vyskytnout.  

 

Při odhadování následků se vycházelo: 

 ze závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, 

 z rozsahu poškození (počet osob), 

 z velikosti věcné škody. 

 

V další tabulce (tabulka č. 4) je uvedena stupnice, která byla stanovená pro závaţnost 

důsledků mimořádných událostí. 
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Tabulka č. 4: Stupnice stanovená pro závaţnost následků mimořádných událostí 

Stupeň Důsledek 
Popis důsledku na 

zdraví majetek 

1 ţádný ţádné zranění ţádný zjistitelný důsledek 

2 zanedbatelný ţádné zranění malé škody - poškození 

vybavení/zařízení, které pouze několika 

zaměstnancům způsobí potíţe, poškození 

nezpozorují 

3 málo významný ţádné zranění malé škody - poškození 

vybavení/zařízení, které ovlivní pouze 

několik zaměstnanců 

4 velmi nízký ţádné zranění střední škody - 25% poškození 

vybavení/zařízení 

5 nízký drobná poranění velké škody -  35% poškození 

vybavení/zařízení nebo vozového parku, 

výpadek energetických sítí 

6 střední lehká zranění závaţné škody - poškození budovy 

s minimálními náklady na opravu, 

poškození vybavení/zařízení 

7 významný lehká zranění a 

několik těţkých 

zranění 

závaţné škody - 25% poškození budovy 

s moţností opravy, poškození 

vybavení/zařízení a vozového parku 

8 velmi 

významný 

několik těţkých 

zranění 

rozsáhlé škody - 50% poškození budovy 

s moţností opravy, zničení 

vybavení/zařízení, vozového parku 

 

9 

 

kritický 

mnohonásobná 

těţká zranění a 

jednotlivá úmrtí 

rozsáhlé škody - 75% poškození budovy 

vč. vybavení/zařízení s moţností velmi 

nákladné opravy, zničení vozového parku 

 

10 

 

katastrofický 

mnohonásobná 

úmrtí 

úplné zničení budovy, vybavení/zařízení 

a vozového parku bez moţnosti uvedení 

do původního stavu 

 

Výsledná hodnota kvalitativního hodnocení následků z velké části závisí na osobním 

názoru hodnotitele. V této diplomové práci jsou odhadnuty a popsány pravděpodobnosti 

vzniku, závaţnosti následků mimořádných událostí i samotná míra rizika ve spolupráci 

s expertním týmem ze společnosti Skanska a.s. Bodové ohodnocení je přiřazeno tak, jak 

nejlépe vystihuje danou skutečnost. 
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Následky se často také převádí na finanční částky. To je vhodné zejména, kdyţ manaţer 

potřebuje u vedení společnosti obhájit poţadavky na finanční prostředky, které potřebuje 

na pokrytí preventivních opatření zjištěných rizik. Je tak moţné porovnat tyto poţadavky 

na finanční prostředky a rizika vyjádřena finanční ztrátou. 

 

Převést následky na finanční částky je moţné zejména u škod vzniklých na majetku, ale 

u poškození zdraví nebo ztrát na ţivotech je toto velmi problematické. Hodnota lidského 

ţivota je nevyčíslitelná. Člověk sice jako jedinec z technického hlediska nestojí nic, do jisté 

míry je nahraditelný a myšlenkově zastupitelný. Přitom je ale z určitého hlediska kaţdý 

člověk jedinečný, a to činí lidský ţivot nevyčíslitelným.  

 

 

Hodnota rizika R mimořádné události 

Kombinace pravděpodobnosti P a závaţnosti Z důsledku mimořádné události určuje 

hodnotu rizika R. Je moţné sestavit matici, která je bodovým vyjádřením rizika: 

 

Tabulka č. 5: Matice bodového vyjádření rizika 

                      P 

                   

velmi nízká nízká střední vysoká velmi 

vysoká 

     Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ţádná 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

zanedbatelná 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

málo 

významná 

 

3 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

 

18 

 

21 

 

24 

 

27 

 

30 

velmi nízká 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

nízká 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

střední 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

významná 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

velmi 

významná 

 

8 

 

8 

 

16 

 

24 

 

32 

 

40 

 

48 

 

56 

 

64 

 

72 

 

80 

kritická 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

katastrofická 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Podle pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a závaţnosti jejich následků se 

hodnoty rizika zařazují do skupin podle jejich významnosti (viz následující tabulka č. 6). 

V matici (tabulka č. 5) i následující tabulce (tabulka č. 6) jsou tyto skupiny znázorněny 

stínováním. Čím tmavší barva, tím významnější je úroveň zdrojů rizika. 

 

Tabulka č. 6: Skupiny hodnot rizika dle jejich významnosti 

Hodnota rizika Posouzení významnosti Kritéria bezpečnosti 

1 aţ 16 riziko zanedbatelné (přijatelné) vyhovující stav 

18 aţ 30 riziko nízké (mírné) nutné přijetí opatření 

s nízkými náklady 

32 aţ 56 riziko střední (neţádoucí) nutné přijetí opatření 

i s vysokými náklady 

60 aţ 100 riziko vysoké (nepřijatelné) okamţité opatření, případně 

uzavření budovy 

 

Popis jednotlivých skupin významnosti: 

 Riziko zanedbatelné (přijatelné) – vyhovující stav. Riziko je vedením společnosti 

akceptováno bez přijetí opatření pro jeho sníţení. 

 Riziko nízké (mírné) – riziko jiţ není pro vedení společnosti akceptovatelné. Musí být 

přijato bezpečnostní opatření s ohledem na co nejniţší vynaloţené náklady. Tato 

opatření budou zavedena postupně ve stanoveném časovém období. 

 Riziko střední (neţádoucí) – tento stav jiţ vedení společnosti povaţuje za nebezpečný. 

Je třeba neprodleně provést opatření ke sníţení rizika na přijatelnější úroveň. Tato 

opatření zpravidla vyţadují vynaloţení značných finančních prostředků. 

 Riziko vysoké (nepřijatelné) – velmi vysoké riziko. Neustálá moţnost neţádoucí 

události, nutnost okamţitého opatření, eventuelně uzavření budovy do doby přijetí 

potřebných opatření. 

 

Ohodnocení významnosti zdrojů rizika je moţné vyuţít k uspořádání rizik podle 

významnosti nebo rozčlenění rizik do skupin s různou významností. 
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Podle výsledné hodnoty rizika lze rozhodnout, zda je riziko: 

 přijatelné  

- za přijatelná jsou povaţována rizika zanedbatelná a nízká, kdy bude buď v určitém 

časovém horizontu přijato opatření k jejich sníţení, nebo bude zajištěno, aby riziko 

zůstalo na stejné úrovni 

 

 nepřijatelné  

- za nepřijatelná jsou povaţována rizika vysoká a střední, kdy je nutnost okamţitého 

přijetí opatření k jejich odstranění či sníţení a nutnost informovat o nich vedení 

společnosti 

 

Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku mimořádné události i jejích neţádoucích následků, 

tím více nabývá riziko na významnosti. 

 

Většina identifikovaných událostí můţe mít celou řadu výsledků s rozdílnou kombinací 

pravděpodobností vzniku a jejich následků. Je nutné pouţít pravděpodobnost týkající se 

vybraného následku a ne události jako celku. Čím podrobnější analýza, tím větší počet 

výsledků.  

 

Pro případ této diplomové práce bylo zvoleno vycházet při hodnocení rizik 

z nejzávaţnějšího následku jednotlivých identifikovaných mimořádných událostí 

a pravděpodobnosti vzniku vztahující se k těmto následkům.  

 

Výsledkem je klasifikovaný seznam rizik s definovanými úrovněmi významnosti (viz 

tabulka č. 7). 

 

Tabulka č. 7: Hodnocení míry rizika identifikovaných mimořádných událostí 

č. Typ mimořádné události P Z R Významnost 

1 Neplánované přerušení dodávky vody 2 7 14 zanedbatelná 

2 Neplánované přerušení dodávky plynu 3 5 15 zanedbatelná 

3 
Neplánované přerušení dodávky elektrické 

energie 
3 7 21 nízká 
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Pokračování tabulky č. 7 

č. Typ mimořádné události P Z R Významnost 

4 Poţár 7 5 35 střední 

5 Výbuch 9 3 18 nízká 

6 Váţné poškození budovy 10 1 10 zanedbatelná 

7 Únik nebezpečných látek 2 3 6 zanedbatelná 

8 Epidemie 5 3 15 zanedbatelná 

9 Záplavy a povodně 5 3 15 zanedbatelná 

10 Extrémní počasí 8 2 16 zanedbatelná 

11 Zemětřesení 6 2 12 zanedbatelná 

12 Terorismus 8 2 16 zanedbatelná 

13 Občanské nepokoje a vandalismus 7 2 14 zanedbatelná 

 

Hodnocením míry rizika jednotlivých identifikovaných mimořádných událostí byly 

rozčleněny do skupin podle významnosti takto: 

a) zanedbatelné riziko (přijatelné)  

 neplánované přerušení dodávky vody a plynu, váţné poškození budovy, únik 

nebezpečných látek, epidemie, záplavy a povodně, extrémní počasí, 

zemětřesení, terorismus a občanské nepokoje a vandalismus 

 jsou povaţována za přijatelná. Není třeba navrhovat opatření k jejich 

minimalizaci. Jen je nutnost zajistit, aby riziko zůstalo na stejné úrovni. 

b) nízké riziko (mírné, přijatelné)  

 neplánované přerušení dodávky elektrické energie a výbuch 

 jsou také povaţována za přijatelná, ale je vhodné navrhnout a přijmout opatření 

k odstranění nebo sníţení rizika s minimálními náklady. 

c) střední riziko (neţádoucí, nepřijatelné)  

 poţár 

 je jiţ povaţováno za nepřijatelné. Je nutnost v určitém krátkodobém časovém 

horizontu navrhnout opatření k jeho odstranění či sníţení na přijatelnou 

úroveň, včetně vymezení termínů a odpovědností.  
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Hodnocení rizik je vhodné provádět vţdy, kdyţ nastane změna pracovních podmínek, např. 

pracovního prostředí, pracovního reţimu, nových pracovních prostředků, předpisů k zajištění 

BOZP apod.  

 

2.4 Opatření ke sníţení nebo odstranění rizik 

Pro rizika, která byla vyhodnocena jako významnější, je třeba navrhnout opatření 

k odstranění rizik. Pokud riziko nelze zcela odstranit, je nutné navrhnout opatření 

k minimalizaci rizika. 

 

Riziko je moţné minimalizovat sníţením alespoň jednoho z hodnotících faktorů. V tomto 

případě buď sníţením pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události, nebo jejich následků. 

U mimořádných událostí, které jsou vyvolány přírodními jevy, je téměř nemoţné jejich 

vzniku předejít. V takových případech musí být opatření zaměřeno na minimalizaci škod 

způsobených touto událostí. 

 

Z toho vyplývá, ţe opatření lze dělit na: 

a) opatření ke sníţení nebo odstranění rizika vzniku mimořádné události 

b) opatření ke sníţení závaţnosti následků mimořádné události 

 

Vţdy je efektivnější vzniku mimořádné události předejít. Pokud neţádoucí událost jiţ 

nastane, v určitém rozsahu škody způsobí. Jak velké bude záleţet na zavedených 

bezpečnostních opatření pro danou událost. 

 

 

2.4.1 Neţádoucí riziko - poţár 

Vyhodnocením rizik pro daný objekt společnosti byl nejzávaţnějším rizikem zjištěn poţár, 

proto mu bude věnována největší pozornost. 

Poţár byl při vyhodnocení zařazen do skupiny neţádoucích rizik, tzn. riziko je 

nepřijatelné. V tomto případě je nutné co nejdříve přijmout opatření k odstranění či sníţení 

tohoto rizika. 
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Aktuální stav bezpečnostních opatření 

Budova se podle míry poţárního nebezpečí řadí do kategorie se zvýšeným poţárním 

nebezpečím z důvodu částečně chráněných únikových cest.  Vzhledem k tomuto zařazení má 

společnost vypracován poţární evakuační plán a stanovenou poţární hlídku. 

 

 Ve společnosti se nachází různorodé protipoţární vybavení, od hasicích přístrojů aţ 

po elektronický poţární systém. Všechna tato zařízení slouţí jako opatření ke sníţení 

následků poţáru. Umoţňují pouze minimalizovat škody tím, ţe jiţ vzniklý poţár bude rychleji 

zlikvidován. 

 

Pro správnou funkci bezpečnostních prvků je nutné kontrolovat jejich technický stav. Proto 

společnost provádí pravidelné kontroly svých protipoţárních zařízení: 

 hasicí přístroje a hydranty – revize 1x ročně  

 hromosvod – revize 1x za 5 let  

 protipoţární dveře – kontrola 1x ročně 

 elektronický poţární systém EPS – revize 1x ročně, navíc 1x za půl roku kontrola 

provozuschopnosti systému a 1x měsíčně kontrola signalizace a činnosti 

při provozu 

 

Opatření ke sníţení rizika vzniku poţáru 

Vedení společnosti budou navrţena následující opatření: 

 

 Opatření č. 1 – Instalace termokamer 

Sníţení rizika vzniku poţáru je moţné pouţitím termovizního systému poţární 

bezpečnosti. Ten je zaloţen na bezdotykovém měření teploty velké plochy pomocí 

stacionárních termokamer. 

 

Termovizní systém zaznamenává i malé nárůsty teplot sledovaných objektů ve srovnání 

s klidovým stavem. Dokáţe tak odhalit vznikající poţár ve fázi, kdy se projevuje jen 

postupným vzestupem teploty dříve, neţ teplota dosáhne kritické hodnoty a neţ se objeví kouř 

nebo dokonce plameny.  
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Termokamery mají široké pouţití např. ve stavebnictví pro odhalování energetických ztrát 

a stavebních závad nebo v průmyslu při kontrole elektrických zařízení atd.  

 

Jako prevence vzniku poţáru jsou vyuţívány tam, kde by poţár mohl způsobit velké ztráty 

na majetku nebo dokonce na ţivotech. Především se jedná o místa s velkou koncentrací lidí 

nebo místa s hořlavým či výbušným materiálem, např. skládka odpadů, úloţiště uhlí, sklad 

hořlavého a výbušného materiálu, filtry velkých vzduchotechnik apod. 

 

Ze všech uvedených protipoţárních opatření toto vyţaduje nejvyšší vynaloţení finančních 

prostředků, ale efektivita opatření je velmi vysoká. Zároveň se jedná o jediné technické 

řešení, které je pro sníţení rizika vzniku poţáru navrţeno. 

 

 Opatření č. 2 – Zákaz kouření 

Jedním ze zdrojů rizika poţáru je kouření, přesněji neopatrnost při odhazování nedopalků. 

Tuto příčinu je moţné odstranit úplným zákazem kouření v celém objektu společnosti. 

Nedávno vstoupila v platnost norma Evropské unie, která zavedla povinnost prodávat 

pouze tzv. samozhášivé cigarety. Riziko vznícení hořlavého materiálu se tak velmi sníţí, ale 

neodstraní se úplně. 

 

Opatření zákazem kouření je finančně nejméně náročné. Efektivita je vysoká v případě 

dodrţení zákazu. 

 

 Opatření č. 3 – Pravidelné informování zaměstnanců 

Lidské chyby a omyly mají vliv na bezpečnost, mohou přispět ke katastrofálnímu sledu 

událostí. Na druhou stranu, jednání člověka můţe zamezit tomu, aby počáteční negativní stav 

přerostl v neţádoucí událost. 

 

Z tohoto důvodu je vhodné zaměstnance pravidelně v kratších intervalech informovat o: 

 uspořádání a vybavení objektu (kde se nachází hasicí přístroje, hydranty, hlavní 

uzávěr plynu, vypínače elektrického proudu, a také únikové cesty z místa 

ohroţeného poţárem), 

 dodrţování podmínek k poţární bezpečnosti zařízení, 
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 potřebné opatrnosti při pouţívání elektrických, plynových a jiných spotřebičů, 

 plnění příkazů a dodrţování zákazů týkající se poţární ochrany na označených 

místech. 

 

Toto opatření nevyţaduje téměř ţádné finanční prostředky, efektivita tohoto opatření je 

nízká. 

 

 Opatření č. 4 – Motivace zaměstnanců k předcházení poţáru (i ostatních mimořádných 

událostí) 

Ke zvýšení úrovně preventivních opatření v objektu je nutná spolupráce všech 

zaměstnanců. Vedení společnosti si musí uvědomovat, ţe znalosti a zkušenosti zaměstnanců 

jsou cenným zdrojem a je třeba povzbudit je k účasti na řešení a zavádění potřebných opatření 

na základě konzultací s nimi. Zapojení zaměstnanců do rozhodování o změnách přispívá 

k tomu, aby vedoucí i ostatní zaměstnanci sledovali společný cíl. Zaměstnanci musí být 

vedeni k tomu, aby rozuměli, podporovali a uznávali úkoly potřebné k dosaţení předcházení 

vzniku mimořádných událostí. Je nutné, aby si zaměstnanci uvědomovali, ţe mohou být 

ve svém pracovním prostředí ohroţeni nebezpečími. Tato nebezpečí včetně opatření k jejich 

omezení musí znát. 

 

Toto opatření nevyţaduje téměř ţádné finanční prostředky, efektivita tohoto opatření je 

nízká. 

 

Opatření ke sníţení následků poţáru 

Protipoţární vybavení je ve společnosti velmi dobře zajištěno (viz Aktuální stav 

bezpečnostních opatření v této kapitole 2.4.1). 

 

 

2.4.2 Nízké riziko – neplánované přerušení dodávky elektrické energie 

Ze skupiny rizik, které byly vyhodnoceny jako nízké, je nejvýznamnější neplánované 

přerušení elektrické energie. 
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Riziko je sice nízké, tzn. přijatelné, ale také jej nelze opomíjet. I pro toto riziko musí být 

navrţeno opatření k odstranění či sníţení rizika. Opatření nemusí být provedeno okamţitě a 

vhodnější jsou levnější varianty navrţených opatření. 

 

Aktuální stav bezpečnostních opatření 

Vzhledem k tomu, ţe objekt je vyuţíván pro administrativní činnost, sníţení kvality sluţeb 

během výpadku elektrické energie znamená pro společnost velké finanční ztráty (během 

výpadku nemohou administrativní pracovníci vykonávat svoji práci). 

 

Při krátkodobém přerušení dodávky elektrické energie jsou některá zařízení (servery, 

kamery, zabezpečovací systémy) jištěna záloţními zdroji energie UPS, které dokáţou 

eliminovat výpadky napětí v síti. 

 

Opatření ke sníţení rizika přerušení dodávky elektrické energie 

Vedení společnosti bude navrţeno následující opatření: 

 

 Opatření č. 5 – Pořízení dieselagregátu 

Při dlouhodobém přerušení dodávky elektrické energie záloţní zdroje UPS nejsou 

dostačující. Jednou z moţností, jak tuto situaci vyřešit, je pořízení například dieselagregátu 

s automatickým startem. Tento zdroj dodává elektrickou energii po celou dobu přerušení 

napájení ze základního zdroje. 

Efektivita tohoto opatření je vysoká, ale finančně náročná. 

 

Přerušení dodávky elektrické energie bylo vyhodnoceno jako riziko nízké, proto je 

otázkou, zda se vzhledem k vynaloţeným nákladům vyplatí dieselagregát pořizovat.  

 

 

2.4.3 Nízké riziko – výbuch 

Dalším a zároveň posledním rizikem, které bylo zařazeno do skupiny nízkých rizik, je 

výbuch. Také toto riziko není třeba řešit nákladným opatřením. 
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Aktuální stav bezpečnostních opatření 

V daném objektu se nenachází téměř ţádné nebezpečné látky. Proto je největším zdrojem 

rizika výbuchu zemní plyn. Do objektu je přiváděn kvůli vytápění objektu a ohřevu vody. 

Kotle i zásobníky TUV se nachází v kotelně. Z tohoto důvodu je kotelna nejrizikovějším 

zdrojem výbuchu. 

 

V kotelně jsou osazena čidla: 

 na únik plynu, 

 na nedostatek vody v otopném systému. 

Při úniku plynu bude zastaven přívod plynu do kotelny automatickým uzávěrem plynu. 

 

V kotelně je zajištěno odvětrávání nuceným vháněním venkovního vzduchu. Vţdy před 

topnou sezónou je pravidelně prováděna revize kotlů. 

V prostorách kotelny je stanoven zákaz kouření. 

 

Opatření ke sníţení rizika vzniku výbuchu 

Vedení společnosti bude navrţeno následující opatření: 

 

 Opatření č. 6 – organizační opatření 

Opatřením pro předcházení vzniku výbuchu můţe být například dostatečná informovanost 

zaměstnanců s důrazem na: 

 dodrţování zákazu kouření v prostorách kotelny 

 dodrţování pravidelných revizí kotle a zásobníků 

 dodrţování pravidelných kontrol spalinových cest 

 udrţování odvětrávání ve funkčním stavu 

 

Toto opatření není finančně náročné, efektivita je nízká. 

 

Opatření ke sníţení následků výbuchu 

Vzhledem k tomu, ţe následkem výbuchu zemního plynu by byl i poţár, vztahují se pro 

tuto událost stejná opatření ke sníţení následků jako pro poţár (viz Aktuální stav 

bezpečnostních opatření v  kapitole 2.4.1). 
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2.4.4 Zanedbatelné riziko - ostatní mimořádné události 

Všechny ostatní hodnocené mimořádné události byly zařazeny do skupiny zanedbatelných 

rizik, tzn. přijatelná rizika. Pro tyto rizika není důvod navrhovat opatření k jejich sníţení. Je 

potřebné zajistit, aby tato rizika zůstala na stejné úrovni jako při jejich hodnocení. 

 

Plán zabezpečení ochrany zdraví a ţivotů zaměstnanců a majetku při vzniku 

mimořádných událostí 

Následky mimořádných událostí můţe zmírnit i dobrá organizace činností v případě 

neţádoucích událostí. Ve společnosti je jiţ vypracován poţární evakuační plán. 

 

Pro jiné mimořádné události ve společnosti podobný plán pro případ ohroţení objektu 

v současné době chybí. 

 

V následujícím Plánu zabezpečení ochrany zdraví a ţivotů zaměstnanců a majetku při 

vzniku mimořádných událostí je nastíněn postup pro chování zaměstnanců v případě vzniku 

neţádoucí události. Je potřeba, aby všichni zaměstnanci byli s tímto plánem seznámeni, 

věděli, kde jej naleznou, a znali své odpovědnosti. 

 

A) Neplánované přerušení energií 

1. Při vzniku MU zjistit u dodavatele termín obnovení dodávky 

Odpovědná osoba: určený zaměstnanec 

 

a) neplánované přerušení dodávky elektrické energie 

 E. ON Česká republika, s.r.o. 

 tel. č: ................................. 

b) neplánované přerušení dodávky plynu 

 RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s. 

 tel. č. : ............................... 

c) neplánované přerušení dodávky vody  

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 tel. č: ................................. 
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2. Při vícedenním výpadku ohlásit tuto skutečnost nadřízenému a ostatním vedoucím 

pracovníkům 

Odpovědná osoba: určený vedoucí pracovník 

 

3. Uzavřít hlavní uzávěry, vypnout spotřebiče 

Odpovědná osoba: určení zaměstnanci 

 

4. V případě obnovení dodávky 

a) elektrické energie - provést kontrolu všech pracovišť, zda nezůstal zapnut nějaký spotřebič 

či zařízení a nehrozí tak vznik poţáru 

b) plynu - otevřít hlavní uzávěr aţ po důkladné kontrole všech plynových spotřebičů v objektu 

c) vody - provést kontrolu všech vodovodních kohoutků, zda nezůstal některý otevřen 

 

B) Ostatní mimořádné události 

1. Ohlásit událost nadřízenému, ostatním zaměstnancům a na tísňové linky 

Odpovědná osoba: určený vedoucí pracovník 

 150..... Hasičský záchranný sbor 

 155..... Záchranná sluţba 

 158..... Policie ČR 

 156..... Městská policie 

 112.... jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

2. V případě evakuace  

– viz postup v Poţárním evakuačním plánu 
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3 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování literární rešerše dané problematiky, 

identifikování mimořádných událostí včetně odhadnutí jejich rizik pro daný objekt 

a vypracování plánu ochrany ţivotů a zdraví osob a majetku při vzniku mimořádných 

událostí.  

 

V úvodní části této práce je zpracovaná dostupná teorie zabývající se mimořádnými 

událostmi, s nimi související legislativa, integrovaný záchranný systém potřebný 

k předcházení a řešení krizových stavů, které mohou vzniknout. Dále je tato kapitola 

věnovaná rizikům a jejich analýze. 

 

Na začátku praktické části je seznámení s objektem společnosti Skanska a.s., pro který je 

tato diplomová práce řešena, a následuje řešení dané problematiky. Nejprve jsou 

identifikovány jednotlivé mimořádné události pro daný objekt, jejich moţné příčiny 

a následky a je popsán aktuální stav objektu. Na základě těchto zjištění je provedeno 

hodnocení rizika jednotlivých neţádoucích událostí. Pro odhad rizika byla zvolena 

semikvantitativní metoda, kterou je moţno relativně snadno pouţívat, poskytuje rychlou 

klasifikaci rizik do různých úrovní významnosti. V poslední kapitole jsou řešena opatření 

pro minimalizaci nejzávaţnějších rizik. 

 

Jako neţádoucí zdroj rizika byl vyhodnocen poţár. Pro tuto mimořádnou událost byla 

navrţena opatření ke sníţení rizika vzniku jak organizačně-administrativní (zákaz kouření, 

pravidelné informování zaměstnanců a jejich motivace k předcházení neţádoucích událostí), 

tak i technické řešení (pořízení a instalace termokamer). Dvě mimořádné události 

(neplánované přerušení dodávky elektrické energie a výbuch) byly zařazeny do kategorie 

nízkých rizik. Pro přerušení dodávky elektrické energie bylo navrţeno jako preventivní 

opatření pořízení náhradního zdroje pro dlouhodobé přerušení dodávky, např. dieselagregátu. 

Zbývající hodnocené mimořádné události se zařadily do kategorie přijatelných 

(zanedbatelných) rizik. 
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 Bylo také navrţeno zaměřit se na sníţení následků jiţ vzniklé mimořádné události, coţ je 

moţné učinit například správnou organizací během takovéto události, včetně přidělení 

konkrétních kompetencí a odpovědností. 

 

Tato diplomová práce bude slouţit k seznámení vedení společnosti s výsledky 

vyhodnocených rizik a navrţených opatření. V případech, kdy nelze rizika zcela eliminovat 

nebo je jejich odstranění velmi finančně nákladné, je třeba sníţit je alespoň na nejmenší 

moţnou míru a zbytkové riziko kontrolovat. 

 

Závěrem lze říci, ţe došlo k naplnění všech na začátku vytyčených cílů této diplomové 

práce. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Zkratka Význam 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR Česká republika 

EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na ţivotní prostředí) 

ERA Ecological Risk Assessment (Hodnocení ekologických rizik) 

ETA Event Tree Analysis (Analýza stromu událostí) 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch) 

FTA Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruchových stavů) 

HAZOP Hazard and Operability Study (Studie nebezpečí a provozuschopnosti) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MU Mimořádná událost 

OHSAS Occupational Health and Safety Advisory Services  

(Specifikace pro posuzování BOZP) 

SRN Spolková republika Německo 

TUV Teplá uţitková voda 

UPS Uninterruptible Power Supply (Nepřerušitelný zdroj energie) 

P  Pravděpodobnost vzniku 

R Riziko 

Z Závaţnost důsledků 

 

 

 


