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Diplomová práce se zabývá moţnostmi hodnocení ekonomického rizika z hlediska 

poţární ochrany. V úvodu je definován pojem ekonomické riziko a nastíněn jeho 

výpočet u výrobních objektů. Dále jsou blíţe představeny metody analýzy a hodnocení 

rizika poţáru v České republice a v zahraničí. V závěru práce je pak navrţena metodika 

stanovení ekonomického rizika u nevýrobních objektů. 
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This thesis is concerned with possibilities of risk economic assessment in terms of 

fire prevention.  In the introduction the term economic risk is defined and a calculation 

is outlined in relation to manufacturing facilities. Furthermore, a detailed method 

analysis and assessment of fire hazards in the Czech Republic and in foreign countries 

is presented. In conclusion of the thesis a methodology for determining economic risks 

for non-manufacturing facilities is proposed. 
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Úvod 

 

Ekonomika, ekonomické hodnoty a především ekonomické vklady jsou v dnešní 

době nejčastějšími a mnohdy i nejdůleţitějšími faktory, které ovlivňují veškeré 

rozhodovací procesy, a to jak v oblasti podnikání, tak i v osobním ţivotě kaţdého z nás. 

Ekonomické riziko proto hraje významnou roli i při stanovování poţadavků na 

protipoţární zajištění a velikosti poţárních úseků, poţadavků na poţárně bezpečnostní 

zařízení a dalších preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření poţáru, či 

opatření ke zmírnění jeho dopadů. 

 

V mnoha případech nese přijetí opatření pro odstranění rizika nebo zmírnění jeho 

dopadů na přijatelnou míru značné finanční vklady. Tyto vklady a jejich uţitečnost 

navíc nejsou v oblasti poţární ochrany vůbec vidět.   Při splnění poţadavků na 

protipoţární zajištění a správné funkci preventivního zabezpečení je poţární riziko 

minimální a pasivní či aktivní poţárně bezpečností zařízení nejsou vyuţity nebo 

aktivovány. Význam poţárního zabezpečení je tak zřejmý aţ při finanční ujmě 

v důsledku vzniku poţáru.  

 

Hodnocení ekonomického rizika napomáhá přibliţně odhadnout škody, způsobené 

případným vznikem mimořádné události a tím zjistit efektivnost vynaloţených nákladů 

na potřebná opatření a zajistit ekonomicky přijatelnou bezpečnost. Stanovení 

ekonomického rizika tak můţe být hlavním impulsem pro majitele objektu přijmout a 

vyţadovat dodrţování preventivních opatření a investovat do poţárně bezpečnostních 

zařízení.  

 

Při dnešních ekonomických hodnotách, které mají stavby a jejich vybavení, můţe 

být ekonomické riziko navíc tak významné, ţe převýší poţární riziko, a přiměje 

investora k přijetí poţárního zabezpečení, které není jinak z pohledu poţárního rizika 

vyţadováno. 
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Cílem mé práce je představit moţnosti hodnocení ekonomického rizika 

u nevýrobních objektů. Za tímto účelem budou nejprve rozebrány jednotlivé metody 

analýzy a hodnocení rizika poţáru v České republice a v zahraničí. Následně se 

zabývám způsobem určení pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru, způsobem 

určení závaţnosti následků na základě ocenění nemovitého majetku, a jejich následným 

hodnocením. Velkou pozornost také věnuji popisu metody stanovení ceny staveb. 

V závěru práce navrhovanou metodiku aplikuji na konkrétní případovou studii, kde 

hodnotím ekonomické riziko u rekreačního domu, který je vyuţíván jako hromadné 

ubytovací zařízení. 

 

 

Rešerše 

 

Cílem této rešerše je vytvořit přehled publikací a odborných článků zabývající se 

řešenou problematikou. V České republice je způsob hodnocení ekonomického rizika 

stanoven ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Postup výpočtu 

podle tohoto zdroje jsem popsala hned v první kapitole diplomové práce. 

  

Pro navrţení metody stanovení ekonomického rizika nevýrobních objektů je 

důleţité nejprve seznámit se s hodnocením rizika jako takovým. Rozborem jednotlivých 

kroků a metod se zabývá celá řada českých i zahraničních zdrojů, které jsou si obsahem 

velice podobné.  

 

Při psaní teoretické části jsem čerpala z publikace Postupy a metodiky analýz a 

hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závaţných havárií. Zejména pak, při psaní 

kapitoly hodnocení rizika poţáru, která popisuje rozdíl mezi analýzou a hodnocením 

rizika, jejich vzájemnou provázanost a jednotlivé kroky. Tato publikace se ale také 

věnuje definování pojmu riziko a podrobně popisuje pouţívané metody a techniky, 

jejichţ praktické pouţití ukazuje na několika případových studiích a příkladech.  

 

Přehled a charakteristiky jednotlivých metod analýzy a hodnocení rizik jsem 

zpracovala podle knihy Prevence závaţných havárií I. V tomto učebním textu jsou 

základní informace a přehled legislativních předpisů a poţadavků z oblasti prevence 
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závaţných havárií. Nechybí zde ani příklady a rozbor havárií z minulých let. Rozsáhlá 

publikace, FRAME 2008.Theoretical basis and technical reference guide, se také 

zabývá jednotlivými metodami. Přínosem tohoto online dostupného zdroje byl pro mou 

práci popis a rozbor metod v České republice méně známých a pouţívaných. 

 

Stěţejním pramenem při navrhování postupu výpočtu ceny staveb a tím i celé 

metodiky hodnocení ekonomického rizika u nevýrobních objektů, pro mne byla 

oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška obsahuje 

veškeré postupy, vzorce a koeficienty, pouţívané při oceňování majetku v České 

republice. Definuje také řadu pojmů uţívaných v tomto oboru i v oboru stavebnictví. 

 

Při navrhování metody zohlednění opotřebení konstrukce v případě ocenění jiţ 

stávajícího objektu, jsem pouţila techniku z  odborného článku časopisu Stavebnictví, 

který se zabývá stanovením výše škody na stavbách v důsledku vad, poruch a havárií 

konstrukcí. 

 

Všechny výše jmenované zdroje byly postupně vydávány od roku 2000 a veškeré 

principy, metody a postupy, které jsou z nich citovány, se v praxi osvědčili a jsou jiţ 

několik let běţně pouţívány.  

Ostatní zdroje uvedené v seznamu literatury jsou pouţity při definování pojmů a 

podávání doplňujících informací pro objasnění řešené problematiky. 
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1. Ekonomické riziko 

 

Podle obvyklého slovníkového významu je riziko „vyhlídka na špatné následky“. 

V oboru ekonomie a zejména v pojišťovnictví je riziko určeno jako matematické 

očekávání peněţní hodnoty (ceny) poškození (škod) způsobených nebezpečným 

zdrojem [11]. Z hlediska poţární bezpečnosti definuje ČSN 73 0804 PBS - Výrobní 

objekty ekonomické riziko jako pravděpodobnou míru ekonomických důsledků (ztrát) 

poţáru. 

 

Ekonomické riziko zahrnuje vztah mezi subjektem (jednotlivcem nebo organizací) 

a jměním či očekáváním příjmů, které mohou být ztraceny či zhoršeny. Finanční riziko 

je obvykle ovlivněno třemi faktory, a to [12]: 

 

1. subjektem, který je vystaven moţnosti ztráty, 

2. aktivy či příjmem, jejich sníţení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou 

příčinou finanční ztráty, 

3. hrozbou (nebezpečím), které můţe zavinit ztrátu. 

 

1.1.   Ekonomické riziko u výrobních objektů 
 

Ekonomické riziko poţárního úseku se u výrobních objektů s poţárním rizikem 

určuje podle [6] na základě indexu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru  P1 a 

indexu pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených poţárem P2. Hodnoty těchto 

indexů závisí na druhu a charakteru provozu, poţárně bezpečnostních zařízeních a 

opatřeních, velikosti poţárního úseku, počtu podlaţí v objektu, konstrukčním systému a 

na předpokládaných škodách. 

 

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru P1 se stanoví podle rovnice [6]: 

 

                                                                                           

kde je: 

p1 pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru, určená podle druhu a charakteru 

výroby a provozu z přílohy ČSN 73 0804; pokud se v poţárním úseku vyskytují 
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různé skupiny výrob a provozů, je pravděpodobnost p1 určena váţeným 

průměrem hodnot p1 jednotlivých výrob a provozů v závislosti na půdorysných 

plochách, které zaujímají; 

c součinitel vyjadřující vliv poţárně bezpečnostních zařízení a opatření na 

rozšíření poţáru. 

 

Součinitel c v normě ČSN 73 0804 vyjadřuje vliv aktivních poţárně bezpečnostních 

zařízení a opatření, tedy těch, jeţ příznivě ovlivňují průběh poţáru. Aktivní poţárně 

bezpečnostní zařízení a opatření, které zvyšují poţární bezpečnost objektů a sniţují 

poţární a ekonomické riziko, jsou moţnost rychlého zásahu jednotek poţární ochrany, 

samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení. Pokud 

v posuzovaném objektu nejsou pouţita ţádná tato zařízení a opatření, je hodnota 

součinitele c rovna jedné. V opačném případě se součinitel c sniţuje o hodnotu 

aplikovaného poţárně bezpečnostního zařízení a opatření, uvedenou v této normě. 

 

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených poţárem P2 se stanoví podle 

rovnice [6]: 

 

                                                                                      

kde je: 

p2 pravděpodobnost vyjadřující rozsah škod způsobených poţárem určená 

v závislosti na druhu a charakteru výrob a provozů z přílohy ČSN 73 0804; 

pokud se v poţárním úseku vyskytují různé skupiny výrob a provozů, 

pravděpodobnost p2 se určí váţeným průměrem hodnot p2 jednotlivých výrob a 

provozů v závislosti na půdorysných plochách, které zaujímají; 

S  půdorysná plocha poţárního úseku [m
2
]; 

k5 součinitel vyjadřující vliv počtu podlaţí v objektu; 

k6 součinitel vyjadřující vliv hořlavosti hmot v konstrukčním systému objektu; 

k7 součinitel vyjadřující vliv následných škod. 

 

Hodnoty součinitelů, případně rovnice pro přesnější výsledky, jsou uvedeny 

v normě ČSN 73 0804. 
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Indexy pravděpodobnosti P1 podle rovnice (1.1) a P2 podle rovnice (1.2) mohou 

nabývat vzájemných hodnot určených vztahy (1.3) a (1.4) [6]. Mezní hodnoty také 

uvádí diagram v příloze A. 

 

       
     

  
                                                                                  

 

    
     

      
 

   

                                                                            

 

 

1.2.   Ekonomické riziko u nevýrobních objektů 
 

Z normativních poţadavků nevyplývá povinnost určení ekonomického rizika u 

nevýrobních objektů a u poţárních úseků bez poţárního rizika.  

 

Nevýrobními objekty jsou podle normy ČSN 73 0802 objekty pro bydlení, 

ubytování, školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport apod. (objekty občanského 

charakteru), kde hlavní uţívání objektu není určeno pro výrobu, opravárenství nebo 

sluţby průmyslové výroby [5]. 

 

2. Hodnocení rizika požáru 

 

Riziko je moţnost výskytu neţádoucích následků z neovládané (neřízené) události. 

Riziko je tedy charakterizováno následkem, coţ je velikost škody způsobené uplatněním 

zdroje rizika, a frekvencí (nebo pravděpodobností), která odráţí stupeň integrity vloţené 

do projektu podniku a kvalitu provozního výkonu [11]. Poţární riziko je 

pravděpodobnost poţáru kombinovaná s kvantifikovaným měřítkem jeho důsledků [4]. 

 

Analýza rizika je technickým prostředkem pro ocenění frekvencí, 

resp. pravděpodobností a následků, zatímco hodnocení rizika vyhodnocení takových 

ocenění srovnáním s cíli nebo kritérii [11]. Hodnocení rizika je tedy konečné vyjádření 

a prezentace rizika na základě výsledků analýzy rizika. Celý proces identifikace zdrojů 



15 

 

rizika, analýzy, hodnocení a přijetí preventivních opatření je pak rizikový management  

(obr. 2-1). 

 

Obr. 2-1   Schéma rizikového managementu. 

 

 

2.1.   Analýza rizika 
 

Analýza rizika je technika pro kvantifikaci rizika dané průmyslové či jiné činnosti. 

Obyčejně se vyjadřuje pomocí očekávaných frekvencí mimořádné události (např. 

poţáru) nebo úmrtí, ale stále více průmyslu rozvíjí širší rizikové profily zahrnující 

zranění, dopady na ţivotní prostředí, zdravotní rizika a finanční dopady. Principy 

analýzy rizika jsou pro všechny tyto profily stejné, hlavní rozdíl je ten, ţe modely 

následků musí být rozšířeny [11]. 



16 

 

Analýza rizika zahrnuje 5 kroků: 

 

1. Výběr a popis posuzovaného systému 

Stanovení konkrétního objektu, pracoviště, technologického úseku, stroje, 

technického zařízení nebo konkrétní činnosti či materiálu, který bude 

posuzován. V tomto kroku je také potřeba popsat skutečnosti mající vliv na 

samotné posuzování, např. lokalita systému, přírodní vlivy, technologické 

parametry, výskyt velkého mnoţství hořlavých látek nebo látek snadno 

zapalitelných, nepřetrţité působení iniciačních zdrojů, pouţití hořlavých 

stavebních konstrukcí a hmot, stávající bezpečnostní prvky, faktory ovlivňující 

dopady na zdraví a ţivoty osob, hospodářských zvířat, ţivotní prostředí nebo 

škodách na majetku a podobně. 

 

2. Identifikace a popis zdrojů rizika 

Tento krok zahrnuje určení všech moţných nebezpečí, rizikových situací nebo 

rizikových událostí a jeho výstupem je redukovaný seznam zdrojů rizik, u 

kterých bude provedena podrobná analýza. Systém je posuzován z hlediska 

moţnosti vzniku poţáru, to znamená, jak můţe identifikované nebezpečí tento 

negativní jev způsobit.  

Metody identifikace zdrojů rizika: 

- Bezpečnostní prohlídka (SR) 

- Analýza kontrolním seznamem (CL) 

- Indexové metody (RR) 

- Předběţná analýza zdrojů rizika (PHA) 

- Analýza „Co se stane, kdyţ …“ (W-I)  

- Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) 

- Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

 

3. Identifikace a výběr scénářů událostí 

Popis kombinace a časové návaznosti dějů, které mohou vyústit v neţádoucí 

událost. 

Metody identifikace scénářů událostí: 

- Analýza stromu poruch (FTA)  
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- Analýza stromu událostí (ETA) 

- Analýza příčin a následků (CCA) 

- Analýza lidského faktoru (HRA) 

 

4. Odhad frekvence a pravděpodobností 

Odhady mohou být získány z historických dat o frekvencích poruch nebo z 

historických dat o frekvencích nehodových událostí. Pomocnými nástroji zde 

jsou stromy poruch a stromy událostí. Ve většině systémů se musí uvaţovat 

faktory poruch se společnou příčinou (jediný faktor vedoucí k současnému 

selhání více neţ jednoho systému, např. výpadek napájení, lidská spolehlivost, 

externí události) [11]. 

 

5. Odhad následků 

Stanovení moţných škod od jednotlivých nehodových událostí. Jednotlivá 

nehodová událost (např. prasknutí tanku s hořlavou kapalinou zkapalněnou 

tlakem) můţe mít více odlišných koncových stavů (např. exploze 

neohraničeného oblaku par (UVCE), exploze vroucích rozpínajících se par 

kapaliny (BLEVE), pomalejší vyhoření). Tyto koncové stavy jsou analyzovány 

uţitím zdrojových a rozptylových modelů a modelů explozí a poţárů. Modely 

účinků jsou následně pouţity pro stanovení následků na lidech, zvířatech, 

majetku a ţivotním prostředí. Činnosti jako ukrytí nebo evakuace mohou sníţit 

rozsah následků a proto mohou být zahrnuty do analýzy [11]. 

 

2.2.   Hodnocení rizika 
 

Hlavním cílem hodnocení rizika je řízení zbytkového rizika, které zůstává po 

aplikaci technických, technologických a organizačních opatřeních. Výsledkem 

hodnocení je posouzení, zda analýzou zjištěné riziko je menší či větší neţ 

tzv. referenční úroveň. Referenční úroveň je předem stanovená hranice přijatelnosti 

rizika, která stanovuje, zda je potřeba učinit ještě další kroky a opatření pro úplné 

odstranění rizika nebo jeho sníţení na únosnou míru. 
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3. Metody analýzy a hodnocení rizika požáru v ČR 

a v zahraničí 

 

3.1.   Metody analýzy rizika 

 

3.1.1. Indexové metody (Relative Ranking) 

 

Společným rysem této skupiny metod posuzování bezpečnosti procesu je vyuţívání 

indexů pro oceňování nebezpečných vlastností procesu. Bezpečnost procesu se 

klasifikuje podle indexu pro toxicitu látek a indexu pro poţár a výbuch do tří kategorií 

nebezpečnosti.  Principem metod je bodové ohodnocování dílčích operací procesu a 

procesních podmínek na základě stanovených výpočtů [2].  

 

Dow Fire and Explosion Index (F&EI)  

- metoda pro posuzování nebezpečí poţáru a výbuchu u procesních jednotek. 

Mond Index  

- metoda posuzuje kromě poţáru a výbuchu i toxicitu látek. 

Rapid Ranking  

- metoda identifikující nebezpečí poţáru a výbuchu a také ohroţení toxickou 

látkou. 

Material Hazard Index (MHI)  

- metoda stanovuje přípustné limitní mnoţství nebezpečné látky z hlediska 

bezpečnosti provozu. 

Threshold Planning Quantity Index (TPQ)  

- metoda určující přípustné limity mnoţství látky, při překročení musí být 

provedena bezpečnostní opatření [2]. 

 

3.1.2. Revize bezpečnosti (Safety Review) 

 

Revize bezpečnosti spočívá ve fyzické kontrole jiţ existujícího zařízení, stavby, 

výrobního procesu nebo v posuzování projektové dokumentace. Tato metoda vyţaduje 

kromě odborných vědomostí také znalost konkrétních podmínek posuzovaného objektu. 

Pro odpovídající výsledky je důleţité, aby se při inspekčních prohlídkách 
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spolupracovalo se zaměstnanci na daném úseku výrobního procesu, majitelem objektu a 

jinými zainteresovanými osobami. Výsledkem této metody je identifikace a popis 

zdrojů rizik, nebezpečných situací a postupů. 

 

3.1.3. Kontrolní seznam (Checklist Analysis) 

 

Analýza pomocí jiţ existujícího kontrolního seznamu je jednoduchá metoda 

podávající otázky na nedostatky a odlišnosti provozního postupu a umoţňuje tak 

navrhnout bezpečnostní zlepšení. V případě vytváření nového seznamu vyuţívá analytik 

informace s příslušných norem a předpisů, seznam vytvořený zkušeným týmem 

zajišťuje jeho lepší kvalitu. Pracnost vytváření seznamu závisí na účelu, podkladech a 

sloţitosti zařízení [2].  

 

3.1.4. Předběžná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis) 

 

Tato analýza se provádí většinou jako první část komplexní studie bezpečnosti 

s pozdějším vyuţitím podrobnější metody. Metoda umoţňuje nenáročným způsobem 

identifikovat ohroţení před samotnou výstavbou zařízení a tím minimalizovat náklady 

na případné změny. Pomáhá i při volbě umístění provozu. Výhodou je včasné 

seznámení všech pracovníků s moţnými druhy nebezpečí procesu a zvládnutí 

bezpečnosti od počátku ţivota zařízení. Samotná metoda vyuţívá kombinace 

charakteristik procesu a typových situací ohroţení, např. kombinace MEZIPRODUKT a 

POŢÁR můţe odhalit nízké hodnoty zápalnosti meziproduktu a tím navrhnout ochranné 

opatření [2]. 

 

3.1.5. Analýza „Co se stane, když …“ (What-If) 

 

Tato analýza je zaloţena na principu brainstormingu, kdy skupina lidí klade otázky 

typu „Co se stane, kdyţ…“ nebo úvahy na podobné bázi. Všechny poloţené otázky jsou 

zaznamenány, případně roztříděny podle jednotlivých oblastí, a následně jsou 

podrobněji řešeny s cílem nalézt na ně odpovědi. Výsledkem analýzy je tedy seznam 

otázek a odpovědí, který mnohdy vede k seznamu rizikových situací a jejich dopadů 

nebo k seznamu bezpečnostních preventivních či následných opatření. Čím více lidí se 

bude analýzy účastnit, tím podrobnější výsledků bude dosaţeno. Základní podmínkou 
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pro správnou aplikaci metody je zkušený tým, který dobře zná analyzovaný proces nebo 

prostředí. 

 

3.1.6. Studie nebezpečí a provozuschopnosti  

(Hazard and Operability Analysis) 

 

Metoda vyvinutá k identifikování a hodnocení nebezpečí v procesu a 

k identifikování operačních problémů. Interdisciplinární tým (5 - 7 lidí) vyuţívá 

tvořivých, systematických kroků k odhalování odchylek, které mohou vést k 

neţádoucím následkům. K odhalování se vyuţívá pevně stanovených slov (tzv. 

klíčových slov - méně, více, není, a také, část, jiný, opak, časný, zpoţděný), které se 

kombinují s procesními parametry. Například klíčové slovo „Není“ v kombinaci s 

parametrem “Tok“ dává odchylku “Není tok“. Výsledky týmové diskuse se zapisují do 

tabulky, kde jednotlivé sloupce představují příčiny, následky a ochranné prostředky pro 

odchylky procesu [2].  

 

Pro provedení studie HAZOP je zapotřebí podrobných vstupních informací a dat. 

Členy týmu by měli být lidé odborně znalí v poţadovaném oboru i konkrétním procesu 

nebo prostředí.  Tato analýza včetně doporučené terminologie je standardizována v ČSN 

IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP).  

 

3.1.7. Analýza způsobů a důsledků poruch  

(Failure Modes and Effects Analysis) 

 

Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo podnik. 

FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale 

nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno pouţitelná při změnách a 

modifikacích procesu. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich 

poruch a následků, s moţností kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů 

následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení 

bezpečnosti [2]. 

Tato analýza včetně doporučené terminologie je standardizována v ČSN IEC 812 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA).  
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3.1.8. Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis)  

 

Je deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy 

a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch 

zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nazývanou 

„vrcholová událost“. Dobře se hodí i na rozsáhlé systémy, můţe stanovit úplný výčet 

minimálních poruch. Model je zaloţen na Booleovské algebře (hradla „a", „nebo“ a 

jiné) při vyhledávání minimální poruchy vedoucí k vrcholové události, výsledkem jsou 

typy poruch a kvantitativně přiřazené pravděpodobnosti poruch systémů, pokud známe 

pravděpodobnosti primárních příčin [2].  

Tato analýza včetně doporučené terminologie je standardizována v ČSN IEC 1025 

Analýza stromu poruchových stavů. 

 

3.1.9. Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis) 

 

Metoda graficky vyjadřuje moţné výsledky havárie vyplývající z iniciační události. 

Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a chyb vedoucích k havárii (posuzuje 

se úspěch nebo porucha funkce systému). Havarijní sekvence představují logickou 

kombinaci událostí, mohou být převedeny do modelu stromu poruch a dále 

kvantitativně hodnoceny. Je vhodná pro analýzu komplexního procesu, který má 

několik druhů bezpečnostních systémů [2]. Příklad grafického provedení stromu 

událostí je na obrázku 3-1. 

 

 

 

Obr. 3-1   Strom událostí [7]. 
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Tato metoda je navrţena tak, aby se více zaměřilo na prvky rozhodování a méně na 

relevantní základní fyzikální jevy. Riziko pro kaţdý scénář se vypočítá vynásobením 

pravděpodobnosti konkrétní situace jeho důsledkem. Celkové riziko je pak součet rizika 

pro všechny scénáře vyplívající ze stromu událostí [7].  

 

Oproti analýze FTA, která zjišťuje moţné příčiny stanovené vrcholové události, 

analýza ETA postupuje opačným směrem a hledá scénáře rozvoje neţádoucí události. 

 

3.1.10.  Analýza příčin a následků (Cause-Consequence Analysis) 

 

Metoda CCA je kombinací analýzy FTA a ETA Výsledkem je grafické zobrazení 

jak příčin neţádoucích událostí, tak i jejich následků. Z diagramu jsou také patrné 

vztahy mezi oběma faktory a celý průběh moţných scénářů. Výsledný diagram můţe 

být proto velmi rozsáhlý a detailní. Tato metoda je tedy vhodná spíše pro jednodušší 

systémy a procesy. 

 

3.1.11.  Analýza lidského faktoru (Human Reliability Analysis) 

 

Systematické hodnocení faktorů ovlivňujících práci operátorů, údrţby, techniků a 

jiných zaměstnanců podniku. Cílem je identifikovat potenciální lidské chyby, jejich 

příčiny a následky. Principem jsou dotazy na fyzikální charakter procesu, 

charakteristiku prostředí, na dovednosti, znalosti a schopnosti zaměstnanců. Výsledky 

ve formě stromu chyb a úspěchů operátora jsou kvalitativní, ale mohou být 

kvantifikovány [2]. 

 

3.1.12.  Bodový systém 

 

Charakteristickým rysem pro tento systém je hodnota hmotnosti a kombinace 

parametrů v matici s normalizovanými hodnotami pro snadnou matematickou operaci. 

Konečný výsledek matice je vektor, který popisuje celkovou poţární bezpečnostní 

úrovně, pokud jde o všechny parametry. Index nebezpečí poţáru můţe být vypočten 

podle [7]: 
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kde je: 

S index vyjadřující poţární bezpečností úroveň 

n počet parametrů 

wi hmotnost parametru i 

xi stupeň pro parametr i 

 

 

3.2.   Metody hodnocení rizika 

 

3.2.1. Matice rizik 

 

Hodnocení rizika se v ČR i zahraničí provádí kombinací frekvencí, resp. 

pravděpodobností a následků získaných ve druhém a třetím kroku analýzy rizik. 

Celkové riziko se následně vyjádří ve formě, která vyhovuje předem stanoveným 

kritériím pro rozhodování.   

 

K riziku, vycházejícímu z jednotlivých zdrojů rizika, je tedy přiřazena odpovídající 

hodnota závaţnosti pro frekvenci, resp. pravděpodobnost a pro následky. Tyto hodnoty 

se poté zanesou do tzv. matice rizika (obr. 3-2), kde kaţdá strana charakterizuje jednu z 

kategorií závaţnosti. 
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frekvence 

nebo 

pravděpodobnost 

        

        

        

        

        

        

        

        

 závažnost následků 

Obr. 3-2   Matice rizik. 

 

Matice je barevně rozdělena do tří částí, podle závaţnosti hodnoceného rizika. 

Červená pole odpovídají oblasti nepřijatelného rizika, které vyţaduje okamţité přijetí 

opatření pro jeho sníţení. Oblast přijatelného rizika je charakterizována bílou barvou. 

Rizika v této oblasti nevyţadují aplikaci bezpečnostních opatření. U rizik zanesených ve 

ţlutých polích je zapotřebí určitých činností pro jejich sníţení. Jejich řešení však není 

bezpodmínečně nutné a je zde jistá časová rezerva na nalezení opatření či doby jeho 

přijetí, které jsou přijatelné i z ekonomického hlediska. Tento časový interval je tím 

kratší, čím blíţe je výsledný bod zanesen k červeným polím, tedy oblasti nepřijatelného 

rizika. 

 

3.2.2. Metoda Kinney 

 

Metoda Kinney je jedna z nejstarších a v zahraničí velmi rozšířených metod pro 

analýzu a hodnocení rizik. Tato metoda se pouţívá pro odhad frekvence, 

pravděpodobnosti a následků nehodových událostí. 

 

Hodnocení závaţnosti se provádí na základě matematické vyjádření rizika podle 

vzorce [7]: 

                                                                                         

 

přijatelné riziko 

významné riziko 

nepřijatelné riziko 
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kde je: 

Sev závaţnost následků (tab. 3-1) 

Poc míra pravděpodobnosti výskytu (tab. 3-2) 

Exp míra expozice, resp. frekvence (tab. 3-3) 

C míra přijatelné úrovně rizika 

 

 

Tabulka 3-1: Závaţnost následků podle metody Kinney [7]. 

Sev Závažnost následků Odhad nákladů [$] 

100 katastrofa, mnoho úmrtí více neţ 10 000 000 

40 pohroma, více neţ 1 úmrtí 1 – 10 000 000 

15 neštěstí, jedno úmrtí 100 000 – 1 000 000 

7 váţná zranění 10 000 – 100 000 

3 lehká zranění 1 000 – 10 000 

1 drobná zranění méně neţ 1 000 

 

 

Tabulka 3-2: Pravděpodobnost výskytu podle metody Kinney [7]. 

Poc Pravděpodobnosti výskytu 

10 lze očekávat, téměř jistý 

6 dost dobře moţné 

3 kombinace neobvyklých okolností 

1 moţný v dlouhodobém horizontu 

0.5 představitelné, ale nepravděpodobné 

0.2 vysoce nepravděpodobné 

0.1 prakticky nemoţné 
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Tabulka 3-3: Míra expozice podle metody Kinney [7]. 

Exp Expozice Časové měřítko 

0,5 velmi vzácné jednou za rok nebo méně 

1 vzácné několikrát za rok 

2 neobvyklé jednou za měsíc 

3 příleţitostné jednou týdně 

6 časté denně 

10 kontinuální konstantní 

 

Závěrečné hodnocení míry přijatelnosti rizika a určení priorit při jejich řešení a 

stanovení bezpečnostních opatření pro eliminaci nebo sníţení zjištěných rizik se provádí 

na základě tabulky 3-4. 

 

Tabulka 3-4: Hodnocení míry přijatelností rizika podle metody Kinney [7]. 

C Závěr 

< 20 nevyţaduje pozornost 

20 - 70 vyţaduje pozornost 

70 - 160 poţaduje nápravná opatření 

160 - 320 okamţitá nápravná opatření 

> 320 ukončení rizikové činnosti 

 

 

3.2.3. Metoda Frame 

 

Tato metoda pouţívá pro výpočet poţárního rizika podobný vzorec jako metoda 

Kinney [7]: 

  
 

   
                                                                                         

kde: 

P je potenciální riziko a je definováno jako součin faktoru poţárního zatíţení q, faktoru 

šíření poţáru i, faktor velikosti a tvaru prostoru g, faktoru úrovně objektu e, faktoru 

odvzdušnění v, faktoru přístupu k objektu z. 
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A je přijatelná míra rizika a je definována jako maximální hodnota 1,6 minus aktivační 

faktor, evakuační faktor a faktor závaţnosti ztráty c. 

                                                                                       

D je stupeň ochrany a je definována jako součin faktoru vodovodu W,  faktoru ochrany 

N, speciálního faktoru ochrany S a faktoru poţární odolnosti F. 

                                                                                           

 

3.2.4. Strojní přístup 

 

Tento způsob spojuje závaţnost, pravděpodobnost výskytu a expozice do 

přijatelného rizika a byl jasně definován a vysvětlen v EN1050 a EN954-1. Přestoţe EN 

1050 byla nahrazena EN-ISO 14121-1:2007 a EN 954-1 metodou ISO 13849-1, zásady 

zůstávají v platnosti a mohou být s drobnými úpravami pouţity pro vyhodnocení 

poţárního rizika [7].  

 

Norma EN 954-1 definuje pět úrovní ochrany (Z, 1, 2, 3, 4), které se vztahují na pět 

tříd rizika na základě tří charakteristik nechráněného rizika (obr. 3-3) [7]: 

 

S: Stupeň moţného poranění 

- S1: reverzibilní poškození (můţe být vyléčeno) 

- S2: nevratné zranění nebo smrt 

F: frekvence nebezpečí a expozice 

- F1: nízké frekvence nebo krátká doba trvání expozice 

- F2: vysoké frekvence nebo souvislé nebo dlouhé expozice 

P: moţnost uniknout před rizikem 

- P1: oběť můţe identifikovat rizika a uniknout včas 

- P2: není moţné uniknout 

 

Výsledkem výše popsaných kritérií je pět tříd rizik [7]: 

- Třída I: S1 

- Třída II: S2 + F1 + P1 

- Třída III: S2 + F1 + P2 

- Třída IV: S2 + F2 + P1 

- Třída V: S2 + F2 + P2 
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Obr. 3-3   Odhad rizika podle EN 954-1 [7]. 

 

Podle těchto tříd je definováno pět úrovní ochrany [7]: 

Základní kategorie (Z)  

Instalace je provedena podle zásad správné praxe a pouţité materiály jsou kvalitní. 

Neexistuje ţádné riziko, dokud nedojde k selhání jednoho nebo více prvků. Jedná se 

o minimální úroveň bezpečnosti, která je přijatelná pro rizikovou třídu I.  

Kategorie 1  

Instalace je provedena podle zásad správné praxe a pouţité materiály jsou kvalitní. 

Spolehlivost prvků bezpečnosti je zaručena testy, přes dimenzování po nadbytečnost. 

Tento stupeň ochrany je přijatelný pro rizikové třídy I a II. 

Kategorie 2  

Zařízení vyhovuje poţadavkům kategorie 1 a správné fungování bezpečnostních 

prvků je pravidelně kontrolováno. Tento stupeň ochrany je přijatelný pro rizikové třídy 

II a III. 

Kategorie 3  

Zařízení vyhovuje poţadavkům kategorie 2. Jednotlivá porucha bezpečnostní 

funkce nenaruší a selhání je rychle zjištěno. Tento stupeň ochrany je přijatelný pro 

rizikové třídy III a IV. 

Kategorie 4  

Zařízení vyhovuje poţadavkům kategorie 3. Kaţdé selhání bezpečnostní funkce je 

okamţitě detekováno a více selhání neovlivňuje bezpečnostní funkci. Tento stupeň 

ochrany je nutný pro rizikové třídy V. 

Z 
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Tabulka 3-5: Kategorie ochrany podle jednotlivých tříd metody strojního přístupu [7]. 

Třída 
Kategorie ochrany 

Z 1 2 3 4 

I minimální doporučená 
více neţ 

potřebná 

více neţ 

potřebná 

více neţ 

potřebná 

II nedostatečná nutná doporučená 
více neţ 

potřebná 

více neţ 

potřebná 

III nedostatečná nedostatečná nutná doporučená 
více neţ 

potřebná 

IV nedostatečná nedostatečná nedostatečná nutná 
více neţ 

potřebná 

V nedostatečná nedostatečná nedostatečná nedostatečná nutná 

 

 

4. Návrh metodiky stanovení ekonomického rizika 

u nevýrobních objektů 

 

Na základě předchozí kapitoly a posouzení jednotlivých metod pouţívaných 

v České republice i v zahraničí bych stanovení ekonomického rizika u nevýrobních 

objektů provedla prostřednictvím matice rizik. Nejprve je zapotřebí provést identifikaci 

zdrojů rizika a scénářů událostí, pomocí některé z metod blíţe popsaných v bodě 3.1. 

Poté vyjádříme pravděpodobnost vzniku poţáru a závaţnost následků, na základě nichţ 

pak dostaneme výsledný bod ekonomického rizika. Způsob stanovení pravděpodobnosti 

vzniku a rozšíření poţáru, závaţnosti následků a zanesení zjištěného rizika do matice 

rizik je dále blíţe popsán v této kapitole. 

 

4.1.   Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru 

 

Pravděpodobnost vzniku poţáru můţeme matematicky vypočítat na základě 

statistických údajů vztahující se konkrétně na námi řešený objekt nebo na objekty 

vzhledem k provozovaným činnostem podobné. Jedná se zejména o statistiky a 
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statistické ročenky HZS ČR obsahující údaje o poţárech vzniklých v minulých letech, 

statistiky a statistické ročenky ČSÚ nebo statistiky subjektů podnikající ve stejném nebo 

příbuzném oboru. Hodnotu pravděpodobnosti pak vyjádříme buď jako číslo v intervalu 

<0,1> nebo pomocí procent, tedy od 0 % do 100 %. 

 

Pravděpodobnost nebo nebezpečí vzniku poţáru je také často na základě četnosti 

předchozích zkušeností odhadována. Takovýto odhad můţe být například proveden 

podle charakteristik z tabulky 4-1, která je odvozena od tabulky 3-3 metody Kinney a 

od tabulky publikované v [3]. Při odhadu pomocí tabulky nesmíme opomenout vzít 

v úvahu, kromě moţnosti vzniku poţáru, také faktory ovlivňující jeho šíření, jako je 

například hořlavý konstrukční systém nebo přítomnost poţárně bezpečnostních zařízení 

nebo opatření. 

 

Tabulka 4-1: Odhad pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost Charakteristika 

  0 – 15 % Vzácné; pouze ve výjimečných případech 

 15 – 30 % Nepravděpodobné; souběh více neobvyklých okolností 

 30 – 45 % Moţné; představitelné ale nepravděpodobné 

 45 – 60 % 

Málo pravděpodobné; při neočekávaných situací nebo změně 

okolních podmínek 

 60 – 75 % Pravděpodobné; za delší časový úsek při současných podmínkách 

 75 – 90 % Více neţ pravděpodobné; lze očekávat za současných podmínek 

90 – 100 % Téměř jisté; lze očekávat ve většině případů 

 

 

 

4.2.   Závažnost následků 
 

Závaţnost následků při hodnocení ekonomického rizika nejlépe vyjádříme 

stanovením výše finanční ztráty, resp. škody na majetku. Velikost této škody závisí 

především na hodnotě posuzovaného objektu. V České republice se oceňování majetku 

provádí podle ustanovení oceňovací vyhlášky č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.2.1. Ocenění staveb 

 

Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze charakterizovat podle 

druhu, účelu a vyuţití. Stavby lze členit na [10]: 

- stavby pozemní, 

· budovy, 

· venkovní úpravy, 

- stavby inţenýrské a speciální pozemní 

- vodní nádrţe a rybníky, 

- jiné stavby. 

 

Budovami se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převáţně uzavřené 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 

uţitkovými prostory. Stavbami inţenýrskými a speciálními pozemními jsou stavby 

dopravní, vodní, pro rozvod energií a vody, kanalizace, věţe, stoţáry, komíny, plochy a 

úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru [10]. 

 

Při oceňování staveb se rozlišuje také pojem hala, který je podle [13] definován 

jako stavba o jednom nebo více podlaţích, ve kterých souhrn jednotlivých volných 

vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem 

stropních nebo nosných střešních konstrukcí, činí více neţ dvě třetiny obestavěného 

prostoru stavby. Přičemţ velikost volného vnitřního prostrou činí minimálně 400 m
3
 a 

zastavěná plocha haly nejméně 150 m
2
. 

 

Cena majetku, pro účel hodnocení ekonomického rizika z hlediska poţární 

bezpečnosti, nemá trţní charakter. Na základě této skutečnosti můţeme vyloučit 

parametr vyjadřující prodejnost a cena budovy nebo haly se pak stanoví jako [13]: 

 

                                                                   

kde je: 

CS  cena stavby [Kč] 

CZ základní cena podle účelu pouţití stavby [Kč/m
3
] (příloha B) 

K1 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce (příloha C) 
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K2 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy 

K3 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky 

K4 koeficient vybavení stavby  

K5 koeficient polohový (příloha D) 

Ki koeficient změny cen staveb (příloha E) 

OP obestavěný prostor [m
3
] 

 

Základní cena stavby CZ 

Základní ceny podle účelu pouţití stavby za m
3
 obestavěného prostoru budov, resp. 

hal, jsou uvedeny v příloze č. 2, resp. v příloze č. 3, oceňovací vyhlášky.  Hodnoty ZC 

byly poprvé stanoveny roku 1994 a od té doby zůstaly nezměněny. Přepočet na 

současnou úroveň je zajištěn koeficientem Ki. 

 

Koeficient konstrukce K1 

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce je stanoveny 

v příloze č. 4 oceňovací vyhlášky. 

 

Koeficient velikosti plochy K2 

Koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy 

podlaţí v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce [13]: 

 

        
    

   
                                                                                

kde je: 

PZP  průměrná zastavěná plocha podlaţí v oceňovaném objektu [m
2
] 

 

    
                 

 
 
 

 
     

 

   

                       

kde je: 

zpi zastavěná plocha podlaţí 

n počet podlaţí 
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Zastavěnou plochou podlaţí se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního 

líce podlahy tohoto podlaţí, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto 

podlaţí včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 

vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodţií 

a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových 

svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaţí vymezena ortogonálním průmětem 

střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy podlaţí se započte i 

plocha, v níţ není strop niţšího podlaţí, například schodiště, haly a dvorany probíhající 

přes více podlaţí [13]. 

 

Koeficient výšky podlaží K3 

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaţí v objektu se pro 

budovy spočítá podle vzorce [13]: 

 

   
    

   
                                                                                               

                              

Pro haly podle vzorce [13]:           

  

   
    

   
                                                                           

kde je: 

PVP průměrná výška podlaţí [m] 

 

    
                             

                 
 
       
 
   

      
 
   

                  

 

 kde je: 

 zpi zastavěná plocha podlaţí 

 vi výška nad největší zastavěnou plochou v podlaţí 

 

Výškou podlaţí se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah niţšího 

a vyššího podlaţí [13]. 
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Koeficient vybavení stavby K4 

Tento koeficient zohledňuje nadstandardní nebo podstandardní provedení 

konstrukce, popř. chybějící konstrukce. Výše koeficientu K4 je podle [13] omezena 

rozpětím od 0,80 do 1,20, přičemţ platí, ţe pokud je stavba standardně provedena je 

K4 = 1. Pro účel hodnocení ekonomického rizika z hlediska poţární bezpečnosti lze tedy 

koeficient vybavení stavby zjednodušeně určit z tabulky 4-2. 

 

Tabulka 4-2: Hodnoty koeficientu vybavení stavby K4. 

Vybavení 

stavby 
K4 Popis 

Více neţ 

podstandardní 
0,8 

podstandardní provedení většiny konstrukcí, více drobných 

závad, chybějící důleţité konstrukce (např. svislé konstrukce, 

stropy, zastřešení apod.) 

Podstandardní 0,9 

podstandardní provedení některých konstrukcí, drobná závada 

(např. chybějící dveře, okna, schody, úpravy vnitřních i 

vnějších povrchů, elektroinstalace, kanalizace apod.) 

Standardní 1,0 vybavení podle přílohy č. 2 nebo č. 3 oceňovací vyhlášky 

Nadstandardní 1,1 
nadstandardní provedení některých konstrukcí, konstrukce 

neuvedená v oceňovací vyhlášce 

Více neţ 

nadstandardní 
1,2 

nadstandardní provedení většiny konstrukcí, více konstrukcí 

v oceňovací vyhlášce neuvedených, historické památky 

 

Standardní vybavení budov a hal, podle přílohy č. 2, resp. přílohy č. 3 oceňovací 

vyhlášky, je uvedeno v příloze F této práce.  

 

Koeficient polohový K5 

Polohový koeficient, který vyjadřuje lukrativnost umístění objektu vzhledem 

k velikosti obce a tím i výhody plynoucí z tohoto umístění, je uveden v příloze č. 14 

oceňovací vyhlášky. 
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Koeficient změny cen staveb Ki 

Cenový index Ki je vtaţený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 100) a určuje jej 

ČSÚ na základě Laspeyresova modelu. Tyto koeficienty, uvedené v příloze č. 38 

oceňovací vyhlášky, jsou pravidelně aktualizovány v intervalu 12 aţ 18 měsíců. 

 

Obestavěný prostor OP  

Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvaţuje [13]. 

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen po stranách vnějším pláštěm bez 

izolačních přizdívek; dole spodním lícem podlahy nejniţšího podzemního podlaţí nebo 

prostoru, který není podlaţím; nahoře spodním lícem podlahy 1. NP [13].  

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen po stranách vnějšími plochami 

staveb; dole spodním lícem podlahy 1 NP; nahoře v části, nad níţ je půda, horním lícem 

podlahy půdy, v části, nad níţ je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního 

prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlaţby [13]. 

 Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez 

ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví 

součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou 

výškou půdní nadezdívky [13].  

 

Takto se podle oceňovací vyhlášky stanoví obestavěný prostor pro celou stavbu. 

Při hodnocení ekonomického rizika však mnohdy pracujeme pouze s částí objektu, 

konkrétním poţárním úsekem nebo s jedním podlaţím. V takovýchto případech pak do 

vzorce (4.1) vloţíme obestavěný prostor, resp. počet m
3
, odpovídající posuzovanému 

poţárnímu úseku nebo části objektu. Tím, získáme cenové vyjádření pouze pro námi 

hodnocenou část stavby. 

 

Na pojistném trhu se často do výpočtu dosazuje              . Cena 

budovy nebo haly se pak stanoví jako:  
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Tento způsob výpočtu můţe ale u hal způsobit přehodnocení, protoţe hodnota 

koeficientu K3 by měla být v rozpětí od 0,6 do 1.  Naopak u budov můţe dojít 

k podhodnocení, jelikoţ při nadstandardním vybavení by měl být K4 > 1. 

 

Stanovení ceny pro inţenýrské a speciální pozemní stavby se provádí podle vzorce: 

 

                                                                                       

kde je: 

CS  cena stavby [Kč] 

CZ základní cena podle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky [Kč/MJ] (příloha G) 

K5 koeficient polohový (příloha D) 

Ki koeficient změny cen staveb (příloha E) 

MJ mnoţství měrné jednotky [m
3
, m

2
, m, kus, ha] 

 

4.2.2. Zohlednění opotřebení konstrukce 

 

V případě stavebních úprav nebo změny uţívání stavby a tedy ocenění jiţ 

stávajícího objektu je nezbytné zjištěnou cenu sníţit vzhledem k opotřebení konstrukce. 

Takovouto hodnotu stavby lze vyjádřit například podle [15]: 

 

                                                                                

 

HS hodnota stavby po zohlednění opotřebení [%] 

Sv stupeň závaţnosti podle tabulky 4-3 

 

Tabulka 4-3 Stupnice závaţnosti opotřebení stavební konstrukce [15]. 

Hodnocení stavu 

konstrukce 

Charakteristika stavu konstrukce  

a opotřebení konstrukce 

Stupeň 

závažnosti Sv 

bezvadný stav 
konstrukce byla v blízké minulosti provedena 

v bezvadném stavu 
0 

výborný stav 
konstrukce je ve výborném stavu bez známek 

jakéhokoliv podstatného opotřebení 
1 
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dobrý stav konstrukce udrţovaná  2 

zachovalá 
konstrukce s viditelnými projevy stárnutí, avšak 

plnící svou funkce 
3 

poškozená 
konstrukce se zjevnými stopami poškození, 

opravitelná, vyţadující zvýšenou údrţbu 
4 

nutná oprava 
konstrukce vyţadující nutně v krátkém horizontu 

radikální zásah (opravu) 
5 

havarijní 
ekonomicky zdůvodnitelná oprava, nutná 

generální oprava 
6 

určená k demolici 
jakákoli oprava je ekonomicky nezdůvodnitelná, 

konstrukci je nutno odstranit 
7 

nebezpečí 

samovolné 

destrukce 

konstrukce ohroţuje okolí samovolnou destrukcí 

při sebemenším impulzu 
8 

 

Máme-li například ocenit stavbu zachovalou, tedy stavbu s Sv rovno 3, jejíţ cena 

byla podle rovnice (4-1) stanovena na 1 milion, bude to vypadat následovně: 

 

                          

 

Hodnota stavby po zohlednění opotřebení konstrukce bude odpovídat 62,5 % z 

ceny stavby, resp. bude rovna 625 000 Kč. 

 

4.3.   Stanovení ekonomického rizika 

 

Hodnoty zjištěné podle bodů 4.1. a 4.2. zaneseme do matice rizik, čímţ nám 

vznikne výsledný bod ekonomického rizika. Hodnocení ekonomického rizika se pak 

provádí podle toho, do jaké oblasti přijatelnosti byl výsledný bod zanesen. 

Charakteristiky jednotlivých barevných polí v matici byly jiţ popsány v bodě 3.2.1. 

 

Pro zachování objektivnosti je zapotřebí stanovit kritéria matice, tak aby 

odpovídala posuzovanému objektu. Hranice přijatelnosti, významnosti a nepřijatelnosti 
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rizika se bude odvíjet zejména od velikosti kapitálu a finančních moţností subjektu. Při 

hodnocení ekonomického rizika nákupního centra budeme pracovat úplně s jinými čísly 

neţ při hodnocení například malého rodinného pensionu. Taktéţ se můţe měnit i 

vyjádření výše škody na ose x. Příklad, jak by mohla matice rizik vypadat, je znázorněn 

na obrázku 4-1. 

 

Pravděpodobnost 

[%] 

100         

90         

75         

60         

45         

30         

15         

 2 4 6 8 10 12 14 16 

výše škody [mil Kč] 

       výsledný bod ekonomického rizika 

 

Obr. 4-1   Matice odhadu ekonomického rizika 

 

 

Tato metodika nezahrnuje cenu technologického zařízení a vybavení, které je 

součástí stavby. V případě, ţe by tato poloţka výrazně ovlivnila výsledek, je zapotřebí ji 

zohlednit při stanovení konečné výše škody. 

 

5. Případová studie 
 

 

5.1.   Popis posuzovaného objektu 
 

Posuzovaným objektem je rekreační domek, který prošel v nedávné době 

rekonstrukcí. Zamýšlenou podnikatelskou činností je přechodného ubytování za účelem 

výuky práce s koňmi a jízdy na nich a s obsahem společenských a doplňkových sluţeb. 

nepřijatelné riziko 

přijatelné riziko 

významné riziko 
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Předpokládanými zákazníky jsou dospělí účastníci kurzů a účastníci dětských táborů 

starší 12-ti let. Je zde však i moţnost ubytování za účelem rekreace a nelze tedy vyloučit 

přítomnost osob pokročilého věku, těhotné ţeny, osoby doprovázející dítě v kočárku 

nebo dítě do tří let a tedy podle 14 osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Kapacita ubytovacích prostor je 16 osob. 

 

5.1.1. Umístění a poloha objektu 

 

Rekreační domek se nachází na okraji vesnice v kopcovitém terénu. K objektu patří 

i přilehlý pozemek o rozloze 1 ha. Tento areál je oplocen a z přilehlé komunikace do něj 

vedou dva vjezdy a jeden vchod prostřednictvím malé branky v blízkosti hlavního 

vchodu. V tomto zemědělském areálu se dále nachází stodola, stáje pro koně, sedlovna, 

garáţ, zimoviště pro hospodářská zvířata, stoh s pící a prostor pro zemědělskou 

techniku. Členitost terénu je značná, uprostřed pozemku se nachází starý lom a celá 

východní strana pozemku je tvořena zalesněným valem. 

 

V bezprostřední blízkosti areálu se nacházejí 4 rodinné domy se zahradami, zbylé 

plochy tvoří louky, meze, remízky valy a lesy. 

 

5.1.2. Popis stavby 

 

Posuzovaná stavba je půdorysného tvaru obdélníku o vnějších rozměrech 22,2 a 

11,1 m. Jedná se o jednopodlaţní, nepodsklepenou dřevostavbu, která tvoří jeden 

poţární úsek. Světlá výška podlaţí, tzn. svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a 

rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaţí [13], 

je 3 m.  Výška od podlahy půdního prostoru k hřebenu střechy je 6 m, přičemţ 0,5 m 

tvoří půdní nadezdívka. Konstrukce podlahy 1 NP má výšku 0,15 m a konstrukce stropu 

0,35 m. Výkres poţární bezpečnosti je uveden v příloze H. 

 

Konstrukční systém je hořlavý. Obvodové konstrukce a svislé nosné prvky jsou 

dřevěné. Svislé stěny jsou provedeny ze sádrokartonových desek s dřevěnou spodní 

konstrukcí. Stropní konstrukce je provedena jako dřevěná trámová konstrukce se 

záklopem, násypem, podbitím a omítkou na pletivu. Dřevěná jsou také okna, dveře a 
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podlahy. Objekt je zastřešen dřevěnou sedlovou střechou s klasickou střešní krytinou – 

betonové tašky. Povrchovou úpravu stěn tvoří omítka nebo keramický obklad.   

 

Vytápění 

Objekt je vytápěn teplovodním vytápěním napojeným na rozvody kachlových 

kamen ve společenské místnosti.  

 

Vzduchotechnická zařízení 

Větrání posuzované části objektu je navrţeno jako přirozené, tj. infiltrací a aerací.  

 

Elektrická zařízení 

Posuzované prostory mají charakter nevýrobních prostor. Rozvody jsou vedeny 

uvnitř stavebních konstrukcí. Objekt je před účinky elektřiny chráněn hromosvodem dle 

ČSN 34 1390. Jímací soustava je tvořena jímacími tyčemi a svodným vodičem, na který 

jsou napojeny všechny kovové části střechy. Jednotlivé svody jsou přes zkušební svorky 

propojeny s centrální uzemňovací soustavou uloţenou v zemi. 

 

5.1.3. Zařízení pro protipožární zásah 

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, ţe stavba není primárně určená pro ubytování osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, nesplňuje tento objekt ţádnou z podmínek 

uvedených v § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a nemá tedy sloţité podmínky pro zásah. 

 

Příjezdy a přístupy 

K objektu vede přístupová komunikace umoţňující příjezd poţárních vozidel a to 

ze dvou stran do vzdálenosti menší neţ 20 m od vstupů do objektu. Přístupová 

komunikace je o šířce 3 m a větší a splňuje poţadavky ČSN 73 0802. Průjezdy pro 

příjezd poţárních vozidel splňují poţadovanou šířku 3 500 mm a výšku 4 100 mm. 

 

Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

Přípravna jídla je spolu s jídelnou vybavena jedním kusem PHP práškovým o váze 

6 kg, který je umístěn v prostoru přípravny jídla. U vstupu do budovy jsou umístěny 

2 kusy PHP práškové o váze 6 kg. S poţárními hlásiči a detektory není v objektu 

počítáno. 
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5.2.   Identifikace a popis zdrojů rizika 
 

V objektu se celkově nacházejí čtyři ubytovací místnosti, dvě oddělená sociální 

zařízení s umývárnou a sprchovými kouty, přípravna jídel a jídelna spojená se 

společenskou místností. 

 

Při vstupu do objektu se v chodbě podél pravé strany nachází ubytovací prostory, 

které jsou odděleny příčkami. Po levé straně se nachází šatna, následuje sociální 

zařízení a ubytovací místnost. Na konci chodby je vstup do jídelny spojené se 

společenskou místností, odtud je moţné vstoupit do prostoru přípravny jídel, která je 

oddělena příčkou. Dispoziční řešení je graficky zobrazeno v příloze CH. 

 

Z důvodu pořádání dětských výukových pobytů je v době jarní a letních prázdnin 

předpokládáno plné a permanentní obsazení pokojů a tedy i vyuţití společenské 

místnosti a přípravny jídel. Mimo tento časový úsek budou konány soustředěné 

výukové pobyty od pátku do neděle. V případě volný dní nebo nenaplnění kapacity 

v době konání pobytů lze po domluvě umoţnit doplňující výukový nebo rekreační 

pobyt. Toto vyuţití prostorů je nahodilé. 

 

5.2.1. Pokoje 

 

Vzhledem k plánovaným aktivitám v době pobytů je vyuţití prostoru pokojů 

především v ranních a večerních hodinách a během noci. Kapacita pokoje je pro 4 

osoby. 

 

K iniciaci poţáru můţe v pokojích dojít při porušení zákazu kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm a pouţívání neschválených elektrických spotřebičů. Tyto spotřebiče 

by se v případě přetěţování sítě či závady na nich samých mohly stát iniciačním 

zdrojem. Iniciaci můţe také zapříčinit elektrický zkrat nebo závada na elektroinstalaci.  

V kaţdém pokoji je na psacím stole jedna lampička, která je permanentně připojena 

k síti. Hořlavé hmoty nacházející se v pokojích jsou uvedeny v tabulce 5-1. 
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Tabulka 5-1: Druhy hořlavých hmot v pokojích.  

Zdroj Množství Materiál 

Palanda 2 ks dřevo 

Matrace 4 ks polyuretan, froté 

Loţní souprava, povlečení 4 ks polyester, bavlna 

Psací stůl, ţidle 1 ks dřevo 

Křeslo 2 ks dřevo, textil 

Šatní skříň 2 ks dřevotříska 

Odpadkový koš 1 ks plast 

Záclona a závěs 1 ks polyester 

Rám okna 1 ks dřevo 

Dveře 1 ks dřevotříska 

 

Jako hořlavý materiál lze také povaţovat obsah šatních skříní, které tvoří drobný 

textil, a obsah odpadkových košů. Jedná se o komunální odpad se značnou převahou 

papíru a měkkého polyetylénu. Podlaha je pokryta linem z hořlavého PVC. 

 

5.2.2. Jídelna a společenská místnost 

 

Jídelna slouţí při podávání pokrmů v běţných intervalech 3x denně, případně 5x 

denně a to vţdy po nezbytně nutnou dobu. Jako společenská místnost je prostor 

vyuţíván ve večerních hodinách, v případě nepříznivého počasí i během dne. Vţdy je 

předpokládána přítomnost všech účastníků pobytů, dvou instruktorů a jedné kuchařky, 

tedy 19 osob. 

 

Jelikoţ se jedná zároveň i o společenskou místnost je zde řada elektrických 

spotřebičů, které jsou neustále připojeny k síti. Jedná se o televizi, rádio, DVD-

přehrávač, PlayStation a počítač s příslušenstvím. 

 

Nejpravděpodobnějším iniciačním zdrojem je v zimním období manipulace 

s otevřeným ohněm při topení v kachlových kamnech. Vzhledem k jejich velké 

výhřevnosti je pravděpodobná i iniciace prostřednictvím tepla sdíleného zářením, pokud 

by nebyl dodrţen pořádek v okolí kamen a byly zde volně pohozeny materiály s nízkou 
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teplotou vznícení, jako jsou například textilie či papír a podobně. Další hořlavé hmoty 

vyskytující se v této místnosti jsou uvedeny v tabulce 5-2. 

 

V této místnosti se obvykle pouţívají vonné svíčky do aromalamp nebo pro potřeby 

výtvarných postupů či společenských her, které mohou vést k iniciaci. Zdrojem iniciace 

můţe být také porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm a pouţívání 

neschválených elektrospotřebičů nebo elektrický zkrat, případně závada na 

elektroinstalaci. 

 

Tabulka 5-2: Druhy hořlavých hmot v jídelně a společenské místnosti. 

Zdroj Množství Materiál 

Jídelní stůl 1 ks dřevo 

Ţidle 18 ks dřevo 

Knihovna 1 ks dřevo 

Skříňka 1 ks dřevo 

PC stolek 1 ks dřevotříska 

Volně loţené dřevo na vytápění 11 m
3
 dřevo 

Odpadkový koš 1 ks plast 

Záclona a závěs 2 ks polyester 

Rám okna 2 ks dřevo 

Dveře 2 ks dřevotříska 

 

V knihovně a skříňce jsou uloţené knihy, časopisy, deskové hry, psací a kreslicí 

potřeby – tedy různé formy papíru. Kromě prostoru v blízkosti kachlových kamen, kde 

je keramická dlaţba, je podlaha pokryta kobercem z polypropylenu. 

 

5.2.3. Přípravna jídel 

 

Příprava jídel probíhá po celý den za přítomnosti jedné osoby. 

 

V této místnosti je permanentně připojena k síti lednička, mrazicí box, rychlovarná 

konvice, elektrický sporák s pečící troubou a mikrovlnná trouba. Ostatní elektrické 

spotřebiče jsou pouţívány a zapojovány nahodile. Ke stropu je připevněn elektrický 
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ohřívač vody (bojler na 500 litrů) z nehořlavých materiálů. Na podlaze a na stěnách do 

výšky 2 m je pro splnění poţadavků HACCP keramický obklad. Druhy hořlavých hmot, 

které se zde nacházejí, jsou uvedeny v tabulce 5-3. 

 

Z hlediska moţnosti iniciace je nebezpečná samotná činnost při přípravě pokrmů, 

např. pouţití rozpálených olejů. Nefunkční nebo poškozené jistící prvky fritovacího 

zařízení mohou způsobit, ţe topná tělesa pracují v neregulovaném reţimu na maximum, 

coţ pak můţe vést k poţárům v důsledku vznícení par olejů nebo mastných nečistot buď 

přímo v prostorách fritézy, nebo nad ní v digestoři. U fritovacích hrnců pro domácnost 

je obsah oleje kolem 2,5 litrů [8]. Stejně tak vzniká nebezpečí i při manipulaci 

s rozpáleným olejem v pánvi. V případě rozlití rozpáleného oleje na plotýnku 

elektrického sporáku či nesprávné reakci řešit nestandardní situaci vodou. V tomto 

případě dochází okamţitě k přeměně vody při kontaktu s horkým olejem v páru, 

doprovázenou prudkým zvýšením objemu, které způsobí vyvrţení oleje z fritézy nebo 

pánve s deflagračním  efektem. 

 

Iniciace můţe být také způsobena porušením zákazu kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm nebo elektrický zkrat, případně závada na elektroinstalaci. 

 

Tabulka 5-3: Druh hořlavých hmot v přípravně jídel. 

Zdroj Množství Materiál 

Kuchyňská linka 1 ks dřevotříska 

Skříňka na uloţení potravin 2 ks dřevotříska 

Odpadkový koš 3 ks plast 

Záclona a závěs 1 ks polyester 

Rám okna 1 ks dřevo 

Dveře 1 ks dřevotříska 

 

V přípravně jídel vzniká velké mnoţství odpadu. Jedná se převáţně o papír, měkký 

polyetylén a biologický odpad. V této místnosti jsou také různě volně poloţené 

kuchyňské utěrky z bavlny, případně i papíru. 
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5.2.4. Sociální zařízení 

 

Obsazenost sociálních zařízení je v průběhu dne nahodilá, větší výskyt osob však 

bude v ranních a večerních hodinách. Vzhledem k dispozičnímu řešení místností je 

předpokládána přítomnost maximálně 8 aţ 10 osob. 

 

Podlahu tvoří keramická dlaţba. Keramický obklad je i na stěnách do výšky 2 m.  

Hořlavé hmoty, zde se vyskytující, jsou uvedeny v tabulce 5-4. 

 

K iniciaci poţáru můţe dojít při porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm a pouţívání neschválených elektrospotřebičů nebo elektrický zkrat, případně 

závada na elektroinstalaci. 

 

Tabulka 5-4: Druhy hořlavých hmot v místnostech sociálního zařízení. 

Zdroj Množství Materiál 

Skříňka s běţnými úklid. prostředky 1 ks dřevotříska 

Ručník 4 ks bavlna 

Odpadkový koš 1 ks plast 

Rám okna 1 ks dřevo 

Dveře 1 ks dřevotříska 

 

5.2.5. Chodba 

 

Chodba je vyuţívána nahodile s větším výskytem osob v ranních a večerních 

hodinách. Zdrojem iniciace můţe být porušení zákazu kouření a manipulace 

s otevřeným nebo elektrický zkrat případně závada na elektroinstalaci. Druhy hořlavých 

hmot nacházející se v chodbě jsou uvedeny v tabulce 5-5. 

 

Tabulka 5-5: Druhy hořlavých hmot na chodbě. 

Zdroj Množství Materiál 

Dveře 7 ks dřevotříska 

Vchodové dveře 1 ks dřevo 
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Na stěnách podél celé chodby visí fotky v dřevěných rámečcích. Podlaha je pokryta 

linem z hořlavého PVC. 

 

5.2.6. Šatna 

 

Šatna slouţí pouze k odkládání oděvů, je tedy pouţívána nahodile větším počtem 

osob po velmi krátkou dobu. Podlaha je pokryta keramickou dlaţbou. Nad věšákem je 

umístěna pojistková skříň. Iniciaci můţe zapříčinit porušení zákazu kouření a 

manipulace s otevřeným ohněm nebo elektrický zkrat, případně závada na 

elektroinstalaci. V tabulce 5-6 jsou uvedeny hořlavé hmoty, které se v šatně vyskytují. 

 

Tabulka 5-6: Druhy hořlavých hmot v šatně. 

Zdroj Množství Materiál 

Věšák 2 ks dřevo 

Botník 1 ks dřevotříska 

 

 

 

5.2.7. Charakteristika iniciačních zdrojů 

 

Tabulka 5-7: Iniciační zdroje vyskytující se v posuzovaném objektu [9]. 

Zdroj zapálení Teplota [°C] 

Hořící zápalka 740-800 

Plamen zapalovače 650-860 

Hořící papír 800-850 

Hořící svíčka 650-950 

Tlející cigareta 228-750 
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5.2.8. Charakteristika hořlavých hmot 

 

Tabulka 5-8: Charakteristiky hořlavých hmot vyskytující se v posuzovaném        

objektu [9] [8]. 

Materiál 
Teplota [°C] Způsob 

hoření 

Kysl. číslo 

[% obj. O2] 

Výhřev. 

[MJ.kg
-1

] Vzplanutí Vznícení 

Bavlna 185-190 400-410 plamen 18,6 16,7 

Dřevo  180-370 270-410 plamen, tlení 25,0 17,0 

Polyester 390-400 485-500 plamen - 27,2 

Polyuretan 320-380 480-490 plamen 21,1 29,5 

PVC 240-250 350-360 plamen 21,2 25,1 

Polypropylen 315-320 396-400 plamen 17,8 44,0 

Papír 160-240 184-186 plamen - 15,0 

Textilie 250-260 235-240 plamen, tlení - - 

Slunečnic. olej 316 341 plamen - - 

Olivový olej 321 361 plamen - - 

vepřové sádlo  282 352 plamen - - 

 

5.3.   Identifikace a výběr scénářů událostí 

 

Identifikace a výběr scénářů událostí byly provedeny metodou Revize bezpečnosti, 

která je popsána v bodě 3.1.2. této práce. 

 

5.3.1. Stanovení míst s rizikem vzniku požáru 

 

Největší riziko vzniku poţáru je v jídelně, resp. společenské místnosti. Jsou zde 

nejvíce pravděpodobné, a jelikoţ se jedná především o otevřený oheň, tak i nejvíce 

nebezpečné iniciační zdroje. V této místnosti je také velké mnoţství drobných a snadno 

zapalitelných hořlavých hmot. Poměrně velké riziko je i v přípravně jídel, a to 

především díky moţnosti vznícení par olejů a snadnému rozšíření ohně přes velké 

mnoţství volně loţené textilie či papírových utěrek. 

Z hlediska výskytu hořlavých hmot je riziko vzniku poţáru i v pokojích hostů. Za 

předpokladu dodrţení všech stanovených zákazů a provádění pravidelných 
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elektrorevizí, je však pravděpodobnost iniciace poţáru minimální. Stejně tak je tomu i 

v ostatních místnostech, tedy v šatně a na chodbě. V sociálních zařízeních je navíc 

velmi malé mnoţství drobných hořlavých hmot a i v případě iniciace by vlivem 

keramického obkladu nedošlo k rozšíření. 

 

5.3.2. Popis forem šíření požáru uvnitř objektu a faktorů, které je ovlivňují 

 

Při vzniku poţáru ve společenské místnosti se poţár rozšíří po koberci na celý 

prostor. Jelikoţ je zde dostatečné mnoţství oxidovadla a jsou zabezpečeny podmínky 

pro postupné zahřívání hořlavých látek a tvorbu hořlavých plynů a par vlivem tepelné 

degradace, dojde k zapálení ostatních hořlavých látek 1. V této místnosti se nachází 

dvě okna o rozměrech 150 x 150 mm vyplněná tabulovým sklem. Po narušení jejich 

celistvosti bude rozvoj poţáru probíhat za silné výměny plynů 1. Mnoţství dřevěného 

nábytku a dřeva na topení přispěje k rozvoji poţáru o vysokých teplotách, který bude 

schopen se dále rozšířit. Vzhledem k tomu, ţe svislé nosné konstrukční prvky i 

sádrokartonové příčky mají poţární odolnost 15 minut, bude se poţár nejprve šířit přes 

dveře bez poţární odolnosti do přípravny jídel a na chodbu, kde se po hořlavé PVC 

podlaze bude moci šířit do pokojů hostů a zbylých prostorů. V přípravně jídel 

a pokojích dojde vlivem nábytku z dřevěných a dřevotřískových materiálů k dalšímu 

rozvoji poţáru a jeho šíření směrem k otevřeným otvorům, které jsou na protilehlé 

straně dveří. Stejně tak tomu bude i v prostoru šatny, kde je dřevěné a dřevotřískové 

vybavení a poměrně velké mnoţství textilu. 

 

Pokud by vznikl poţár v přípravně jídel, došlo by postupným šířením plamene, 

vyhoříváním hořlavých materiálů a sdílení tepla k zapálení ostatních hořlavých 

materiálů 1, tedy kuchyňský linky a dřevěných skříněk, a tím k rozvoji takového 

poţáru, který by byl schopen se dále rozšířit přes společenskou místnost do celého 

objektu, jak je popsáno výše. 

 

Tabelovaná hodnota rychlosti šíření poţáru stanovená na základě statistického 

sledování parametrů poţáru obytné místnosti přechodného ubytování je 0,7 metrů za 

minutu. Teplota poţáru při době trvání poţáru 90 -120 minut odpovídá zhruba 1000 – 

1 100 °C 1. 
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5.3.3. Popis forem šíření požáru vně objektu a faktorů, které je ovlivňují 

 

Poţární odolnosti obvodových konstrukcí REI/REW 30 a dodrţení odstupových 

vzdáleností od objektu výrazně omezí šíření poţáru vně objektu. V případě udrţování 

pořádku a čistoty v okolí domu, zejména parkování zemědělských strojů a pomocných 

zařízeních v období sklizně, nedojde k šíření poţáru vodorovným směrem od 

posuzovaného objektu, a to jak při vzniku poţáru ve společenské místnosti, tak i 

v přípravně jídel. 

 

5.4.   Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru 

 

Z předchozí studie je zřejmé, ţe vznik poţáru v tomto objektu je pravděpodobný, a 

to zejména při nesprávné nebo neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm během topení 

ve společenské místnosti nebo při manipulaci s rozpáleným olejem. Vzhledem k tomu, 

ţe tyto činnosti bude vţdy provádět předem určený a řádně proškolený zaměstnanec, 

vznik těchto okolností se nepředpokládá. Neočekávanou situací je také iniciace 

způsobená porušením zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm nebo závada na 

elektroinstalaci. Pravděpodobnost vzniku poţáru je pak podle tabulky 4-1 hodnocena 

jako malá, s rozsahem 45 – 60%.  

 

Vezmeme-li v úvahu, ţe celý konstrukční systém rekreačního domku je dřevěný a 

vnitřní svislé nosné konstrukce a stěny mají poţární odolnost 15 minut, bude se poţár 

šířit snadno a pravděpodobnost jeho rozšíření je vysoká. Pravděpodobnost vzniku a 

rozšíření poţáru proto stanovíme blíţe k horní hranici, tedy v našem případě na 55 %. 

 

5.5.   Závažnost následků 

 

Výpočet ceny stavby podle vzorce (4-1) bude vypadat následovně: 
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kde je: 

CS  cena stavby [Kč] 

CZ základní cena podle účelu pouţití stavby [Kč/m
3
] (příloha B) 

K1 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce (příloha C) 

K2 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy 

K3 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky 

K4 koeficient vybavení stavby  

K5 koeficient polohový (příloha D) 

Ki koeficient změny cen staveb (příloha E) 

OP obestavěný prostor [m
3
] 

 

Základní cena stavby CZ 

Základní cena podle účelu pouţití stavby za m
3
 obestavěného prostoru bude 

2 710 Kč. Nalezneme ji v příloze B, v tabulce B-1, pod kódem CZ-CC 121. Jedná se o 

budovu typu G. 

 

Koeficient konstrukce K1 

Pro dřevěné konstrukce na bázi dřevní hmoty je v poloţce č. 8 přílohy C uveden 

pro budovy koeficient 1,029. 

 

Koeficient velikosti plochy K2 

Koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy 

podlaţí v objektu vypočteme podle vzorce (4.2): 

 

        
    

   
      

    

      
       

kde je: 

PZP  průměrná zastavěná plocha podlaţí v oceňovaném objektu [m
2
] 

Vzhledem k tomu, ţe je hodnocená stavba jednopodlaţní, budeme počítat pouze 

s jednou zastavěnou plochou podlaţí, tedy:  

 

PZP = zp =  22,2 . 11,1 = 246, 42 m
2
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Koeficient výšky podlaží K3 

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaţí v objektu 

vypočteme podle vzorce (4.4): 

 

           
    

   
      

    

    
               

 

kde je: 

PVP průměrná výška podlaţí podle vzorce (4.6) [m] 

 

    
       
 
   

      
 
   

 
           

      
      

 

 kde je: 

 zpi zastavěná plocha podlaţí 

 vi výška nad největší zastavěnou plochou v podlaţí 

 

Koeficient vybavení stavby K4 

Hodnocená stavba je standardně vybavená a odpovídá poţadavkům oceňovací 

vyhlášky uvedené v tabulce F-1 přílohy F. Koeficient K4 má tedy podle tabulky 4-2 

hodnotu 1. 

 

Koeficient polohový K5 

Rekreační domek se nachází na okraji malé vesnice, která spadá do poloţky č. 5 

přílohy D – ostatní obce. Polohový koeficient zde uvedený je 0,85. 

 

Koeficient změny cen staveb Ki 

Pod klasifikačním kódem CZ-CC 121 nalezneme v příloze E cenový index pro 

budovy hotelů 2,061. 

 

Obestavěný prostor OP  

Vzhledem k tomu, ţe celá stavba rekreačního domku tvoří jeden poţární úsek 

a konstrukční systém je hořlavý s poţární odolností vnitřních konstrukcí 15 minut, 

dojde k rozšíření poţáru po celém objektu v poměrně krátké době. S přihlédnutím ke 
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špatné přístupnosti stavby a doby dojezdu nejbliţších jednotek HZS, proto 

předpokládáme její úplné zničení. Stanovení ekonomického rizika bude tedy v tomto 

konkrétním případě vztaţeno na cenové vyjádření pro celý objekt a obestavěný prostor 

pak bude také odpovídat celému posuzovanému objektu, resp. součtu obestavěného 

prostoru vrchní stavby a zastřešení.  

 

Obestavěný prostor vrchní stavby: 

 

                                   

kde je: 

OPVS obestavěný prostor vrchní stavby [m
3
] 

a šířka stavby [m] 

b délka stavby [m] 

c výška od spodního líce podlahy 1 NP po horní líc podlahy půdního prostoru [m] 

 

Obestavěný prostor zastřešení: 

           
  
 
             

   

 
             

kde je: 

OPz obestavěný prostor zastřešení [m
3
] 

zpp zastavěná plocha půdy [m
2
] 

vn průměrná výška půdní nadezdívky [m] 

vh výška hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky [m] 

 

Po sečtení obestavěného prostoru vrchní stavby a zastřešení vychází obestavěný 

prostor rekreačního domku na 1 663,335 m
3
. 

 

Zohlednění opotřebení konstrukce 

Hodnocená stavba není nová a je proto zapotřebí upravit vypočtenou cenu tak, aby 

odpovídala opotřebení konstrukce. Hodnotu stavby vyjádříme pomocí vzorce (4.9). 

Rekreační domek prošel v nedávné době rekonstrukcí, konstrukce je ve výborném stavu 

bez známek jakéhokoliv podstatného opotřebení a výpočet tedy bude vypadat 

následovně: 



53 

 

                                          

 

kde je: 

HS hodnota stavby po zohlednění opotřebení [%] 

Sv stupeň závaţnosti podle tabulky 4-3 

 

Hodnota stavby po zohlednění opotřebení konstrukce bude odpovídat 87,5 % z 

ceny stavby, resp. bude rovna 6 241 645 Kč. 

 

5.6.   Stanovení ekonomického rizika 

 

Stanovení ekonomického rizika provedeme zanesením hodnoty pravděpodobnosti 

vzniku a šíření poţáru určené v bodě 5. 4. a ceny stavby vypočtené v bodě 5. 5. do 

matice odhadu ekonomického rizika. Z obrázku 5-1 je zřejmé, ţe ekonomické riziko 

z hlediska poţární bezpečnosti hodnoceného rekreačního domku je velmi významné, 

vzhledem k blízkosti výsledného bodu u referenční úrovně nepřijatelnosti rizika, a je 

proto zapotřebí přijmout bezpečnostní opatření pro jeho sníţení. 

 

Pravděpodobnost 

[%] 

100         

90         

75         

60         

45         

30         

15         

 2 4 6 8 10 12 14 16 

výše škody [mil Kč] 

       výsledný bod ekonomického rizika 

 

Obr. 5-1   Matice odhadu ekonomického rizika rekreačního domku. 

nepřijatelné riziko 

přijatelné riziko 

významné riziko 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce je představit moţnosti hodnocení ekonomického rizika 

u nevýrobních objektů a navrhnout pro tento účel metodiku. V úvodní části práce je 

popsán současný způsob stanovení ekonomického rizika u výrobních objektů podle 

ČSN 73 0804 [6]. Dále v textu jsou pak přiblíţeny jednotlivé metody analýzy a 

hodnocení rizika poţáru pouţívané v České republice i v zahraničí.  

Na základě metod popsaných v úvodní části práce byla navrţena metodika 

hodnocení ekonomického rizika zanesením hodnot závaţnosti následků a hodnot 

pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru do matice rizik. Výsledný bod svou 

polohou pak názorně stanoví významnost, resp. přijatelnost, rizika posuzovaného 

objektu. 

Závaţnost následků v návrhu metodiky vyjadřuji pomocí hodnoty posuzovaného 

majetku. V diplomové práci je sestavena metodika ocenění staveb a určen postup 

stanovení ceny stavby, který vychází z principů oceňovací vyhlášky č. 3/2008, ve znění 

pozdějších předpisů. V této části práce je popsán způsob zohlednění opotřebení 

konstrukce v případech, kdy je zapotřebí ocenit jiţ stávající a nějakou dobu vyuţívaný 

objekt. 

V rámci diplomové práce byla zpracována tabulka 4-1 obsahující charakteristiky, 

podle nichţ lze stanovit hodnotu pravděpodobnosti odhadem. Tento krok je však také 

moţné provést prostřednictvím známých matematických postupů výpočtu 

pravděpodobnosti na základě statistických dat. Vstupní hodnoty výpočtu nejsou běţně 

dostupné pro všechny typy nevýrobních objektů, respektive Českým statistickým 

úřadem nejsou sledovány veškeré potřebné parametry.  Přesné určení pravděpodobnosti 

vzniku poţáru výpočtem je tedy komplikovanější a v rámci této práce není proto 

podrobněji zpracován. 

Efektivnost a vyuţitelnost navrhované metodiky dokazuje její aplikace na konkrétní 

případové studii na konci práce. Celý postup stanovení a hodnocení ekonomického 

rizika je zpracován v tabulkovém procesoru Excel, který je součástí přílohy předloţené 

diplomové práce, a s jehoţ pouţitím je po dosazení vstupních údajů zjištění 

ekonomického rizika velmi snadné a rychlé. 

Takto provedené hodnocení ekonomického rizika vyţaduje relativně malé úsilí 

a znalosti v oboru pojišťovnictví, a je vyuţitelné i pro projektanty poţární bezpečnosti 

staveb. 
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