
Seznam příloh 

Příloha č. 1: Zurich pojišťovna – faktory pro hodnocení poţárního rizika 

1. Protection 

Excellent: A high standard of automatic fire extinguishing and/or detection systems applied to all 

key areas appropriate to, or justified by fire load, values or BI significance and automatic 

protection/supervision of perils other than fire.  Reliable and frequently tested water supplies as 

needed for fire fighting with built-in redundancy. Comprehensive, supervised alarm systems for fire, 

burglary/intrusion (if necessary) and other crisis controls.  At least two security staff on site at all 

times. Trained plant fire brigade, with fire crews on site at all times. 

 

Good: Automatic fire protection in accordance with NFPA, VdS or at least equivalent local 

standards in key areas appropriate to or justified by fire load, values or BI significance.  

Reliable water supplies for fire fighting. Trained plant personnel on each shift or full time public fire 

brigade, with less than 10 minutes response time. Alarm systems for fire and burglary /intrusion to 

off site receiving station and site security at all times. Note:  Automatic fire detection, rather than 

automatic extinguishing, is used to allow consideration where automatic extinguishing is not 

necessary 

 

Fair: Automatic fire extinguishing systems inadequate where fire load, values, or BI significance 

would justify such installations. Appropriate automatic fire and intrusion alarm. Limited water 

supply. Manual fire fighting equipment. Part time public fire brigade or full time fire brigade with 

more than ten minutes response time expected.  

 

Poor: Unprotected in relation to fire loading, values or BI significance, with inadequate or 

unreliable water supply for fire fighting. Poor or no security where values or materials attractive to 

burglary. 

 

2. Construction, Access, Location 

Excellent: Construction with separation by fire walls or distance to confine the spread of fire 

consistent with fire load, values or BI significance (essentially fire resistive) and/or construction 

designed for the occupancy hazard (explosion resistant, explosion relief).  Good access to and within 

the plant for fire fighting. Unrestricted location with no or insignificant exposures. No features which 

could extend clean-up and rebuilding times beyond normal 

 

Good: Non-combustible construction and linings with separation by firewalls or distance,  

consistent with fire load, values or BI significance. Good access to and within the plant for fire 

fighting. Unrestricted location with light exposure on all sides. Expected features, which may extend 

clean-up and rebuilding time. 

 

Fair: Non-combustible construction with weak parts or combustible elements sufficient to cause 

partial collapse or to support the spread of fire. Fire separation inconsistent with fire load, values or 

BI significance. Some key areas with restricted locations and access for fire fighting, with moderate 

exposures. Extended clean up and rebuilding likely. 

 

Poor: Essentially combustible at key locations or construction unsuitable for the occupancy.  No 

separation or separation not sufficient to delay the spread of fire. Congested location or run-down 

area. Severe exposures. Restricted location and access for fire fighting. Potential major problems in 

clean up and rebuilding. 



 

3. Risk Management, Commitment and Control 

Excellent: Total commitment and active engagement at all levels of  safety and accident prevention. 

Updated emergency procedure based on excellent risk awareness. Ongoing programs for risk analysis 

such as ZHA/HAZOP/HAZAN. Incident analysis and corrective actions. Active programs for self-

inspections, maintenance, hot work, contractors, safety and fire fighting training. Smoking not 

permitted in the operation areas. Excellent housekeeping. Written and updated contingency plans 

which would be expected to mitigate BI losses. 

 

Good: Management support for safety and  loss prevention. Established emergency, self inspection, 

hot work and maintenance programs. Smoking restricted to specified areas. Training of employees in 

safety and fire fighting. Good housekeeping, written contingency planning with limited 

interdependency exposure. 

 

Fair: Safety and fire prevention programs established but not recorded. Contractor control limited. 

Smoking restricted, but restriction not enforced. No formal contingency planning. Dependency on 

single supplies and/or market. Incomplete hot work control. Housekeeping needing improvement. 

 

Poor: No program or practice in safety and fire fighting. Plant inspection "left to others" without 

auditing. Free access for contractors. No hot work control. Smoking prevalent. Housekeeping poor in 

most areas. No contingency planning with high BI sensitivities. 

 

4. Loss Trend Probability (Potential Sources of Losses) 

Excellent: Potential loss sources equipped with suitable controls, inspected and tested. High hazard 

processes well separated and provided with special controls to reduce the spread of the loss. 

Good: Potential loss sources well controlled. High hazard processes controlled but not necessarily 

well separated. 

Fair: Loss sources controls exist, but are not properly inspected or tested.  High hazard processes 

insufficiently separated. 

Poor: No or no suitable control over potential loss sources. High hazard processes congested 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: ČP – faktory pro hodnocení poţárního rizika 

Ochrana  a ostraha  

1 – Výborný:  

Jsou uţity systémy automatického hašení a detekce poţáru s vývodem na profesionální hasiče, 

navrţené v souladu se světově uznávanými předpisy jako NFPA, FM Global, CEA nebo VdS. 

Tyto systémy jsou uplatněny ve všech oblastech, kde je to opodstatněno poţárním zatíţením, 

hodnotami majetku nebo významem přerušení provozu. V oprávněných případech je uţita 

automatická protivýbuchová ochrana. Je uplatněna automatická ochrana a kontrola dalších 

ţivelných rizik kromě poţáru. Je vycvičený závodní profesionální hasičský sbor a je vţdy 

přítomný na místě a s dojezdovou dobou do 5 minut do všech provozů. Jsou nejméně dva 

nezávislé, rychle přístupné a často zkoušené zdroje vody s dostatečnou kapacitou (podle NFPA, 

FM Global, CEA nebo VdS) pro potřeby hašení. Nejméně dva zaměstnanci ostrahy jsou vţdy 

přítomni na místě a nepřetrţitě provádějí kontrolované obchůzky. Je instalován systém elektrické 

zabezpečovací signalizace s příslušným hlásiči poţáru. Je adekvátní kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu a s výrobními závislostmi uvnitř i vně provozů. 

 

2 – Nadprůměrný:  

Automatické hasící systémy v souladu s místními normami jsou uplatněny ve všech oblastech, kde 

je to opodstatněno poţárním zatíţením, hodnotami majetku nebo významem přerušení provozu. 

V oprávněných případech je uţita automatická protivýbuchová ochrana. Automatická detekce 

poţáru je moţná místo automatických hasících systémů tam, kde tyto systémy nejsou nezbytné. Je 

detekční systém pro případ poţáru napojený na místo stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně 

areálu) s dojezdovou dobou do 5 minut. 

Je fyzická ostraha provádějící kontrolované obchůzky s maximálním  intervalem 60 minut. Jsou 

zaměstnanci firmy školení pro prvotní poţární zásah plus veřejný profesionální hasičský 

záchranný sbor s dobou dojezdu do 10 minut nebo jen veřejný profesionální hasičský záchranný 

sbor s dobou dojezdu do 5 minut. V místě nebo v bezprostřední blízkosti je spolehlivý zdroj vody 

pro potřeby hašení s kapacitou nad poţadavky ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb 

Zásobování poţární vodou. Je vyhovující kontrola rizik spojených s přerušením provozu a 

s výrobními závislostmi uvnitř provozů. 

 

     3 – Průměrný: 

Automatické hasící systémy nejsou dostatečné tam, kde instalaci těchto systémů opodstatňují 

poţární zatíţení, hodnoty majetku nebo význam přerušení provozu. Je instalována automatická 

detekce poţáru napojená do místa stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně areálu) s dobou 

odezvy do 10 minut nebo je fyzická ostraha provádějící kontrolované obchůzky s maximálním 

intervalem 60 minut. Jsou zaměstnanci firmy školení pro prvotní poţární zásah plus veřejný 

profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 15 minut nebo jen veřejný 

profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 10 minut. Je jeden dostatečný zdroj 

vody se sníţenou spolehlivostí nebo přístupem. Je částečná kontrola rizik spojených s přerušením 

provozu. 

 

4 – Podprůměrný: 

Automatické hasící systémy chybí tam, kde poţární zatíţení, hodnoty majetku nebo význam 

přerušení provozu instalaci takových systémů opodstatňují. Je částečně instalována automatická 

detekce poţáru napojená do místa stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně areálu) s dobou 

odezvy nad 10 minut nebo je fyzická ostraha provádějící obchůzky s maximálním intervalem 120 

minut.Je soukromý nebo veřejný „poloprofesionální“ hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 

10 minut nebo veřejný profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 15 minut (při 



nízkém poţárním riziku do 20 minut). Jsou omezené zdroje poţární vody. Ruční hasicí přístroje 

jsou osazeny v souladu s poţadavky lokální legislativy. Je omezená kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu. 

 

5 – Špatný: 

Ochrana majetku nesplňuje výše uvedené poţadavky.Není chráněno vzhledem k poţárnímu 

zatíţení, hodnotám majetku nebovýznamu přerušení provozu. Dojezdová doba profesionálních 

hasičů je nad 15 minut (při nízkém poţárním riziku nad 20 minut). Je nedostatečný nebo 

nespolehlivý zdroj vody pro hašení. Chybí nebo je nevyhovující ostraha. Ruční hasicí přístroje 

nejsou osazeny v souladu s poţadavky lokální legislativy. Chybí kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu. 

 

Stavební konstrukce,  přístup k objektům a plošné uspořádání 

1 – Výborný: 

Pouze nehořlavé a poţárně odolné konstrukce (DP1 – např. ţelezobeton, zdivo, poţárně chráněná 

ocel) a/nebo konstrukce projektované vzhledem k rizikům vyplývajícím z činnosti (odolné vůči 

explozi, uvolňující se v případě exploze apod.).Objekty jsou odděleny/rozděleny do vícero 

poţárních úseků protipoţárními stěnami nebo vzdálenostmi odpovídajícími poţárnímu zatíţení, 

hodnotám majetku nebo významu přerušení provozu. Poţární uzávěry jsou funkční, správně 

pouţívané a pravidelně kontrolované.Je bezproblémový přístup k objektům a uvnitř objektů pro 

hašení. Neomezující plošné uspořádání s ţádnými nebo nevýznamnými vnějšími vlivy 

(expozicemi). Neexistují ţádné skutečnosti, které by mohly prodlouţit dobu pro vyklizení a novou 

výstavbu. Jedná se o nové nebo výborně udrţované objekty. 

 

2 – Nadprůměrný: 

V převaţující míře nehořlavé a poţárně odolné konstrukce (DP1 – ţelezobeton, zdivo, poţárně 

chráněná ocel) a z menší části nehořlavé konstrukce (DP1 – např. masivní nechráněná ocel s 

vyzdívkami) s niţší odolností. Objekty jsou odděleny protipoţárními stěnami nebo vzdálenostmi 

odpovídajícími poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu přerušení provozu. Rizikové 

provozy uvnitř objektů jsou umístěny do vlastních poţárních úseků a poţární uzávěry jsou funkční. 

Je dobrý přístup k objektům a uvnitř objektů pro hašení. Neomezující plošné uspořádání s lehkými 

vnějšími vlivy. Očekává se, ţe některé okolnosti mohou prodlouţit dobu pro vyklizení a novou 

výstavbu. Velmi dobře udrţované objekty. 

 

3 – Průměrný: 

V převaţující míře nehořlavé konstrukce (DP1 - např. masivní nechráněná ocel s vyzdívkami) a 

z menší části smíšené konstrukce (DP2). Konstrukční prvky, které mohou způsobit kolaps 

konstrukce, nejsou vesměs odkryté. Objekty jsou odděleny protipoţárními stěnami nebo 

vzdálenostmi částečně odpovídajícími poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu 

přerušení provozu. Je „sporadické“ dělení objektů do poţárních úseků, přičemţ ne všechny 

poţární uzávěry jsou důsledně pouţívány. Je mírně omezený přístup k objektům a/nebo uvnitř 

objektů pro hašení. Lehce omezující plošné uspořádání s lehkými vnějšími vlivy. Je moţné 

prodlouţení doby pro vyklizení a novou výstavbu. Jsou dobře udrţované objekty. 

 

4 – Podprůměrný: 

Většinou nehořlavé konstrukce s nízkou poţární odolností (DP1 nechráněná ocel) a s odkrytými 

částmi nebo prvky, které mohou způsobit částečné či úplné zhroucení konstrukce a/nebo smíšené 

konstrukce (DP2) s odkrytými částmi nebo prvky, které mohou přispívat k šíření poţáru. 

Protipoţární oddělování neodpovídá poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu 

přerušení provozu. Některé klíčové oblasti mají omezující plošné uspořádání a je omezený přístup 



k objektům při hašení poţáru. Jedná se o střední expozici. Prodlouţení doby pro vyklizení a novou 

výstavbu je pravděpodobné. 

Málo udrţované objekty. 

 

      5 – Špatný: 

V klíčových oblastech většinou hořlavé konstrukce (DP3 – např. celodřevěné konstrukce) nebo 

konstrukce nevhodné pro provozované činnosti. Není ţádné protipoţární oddělování nebo 

oddělování nevhodné pro omezení šíření ohně. Většinou přehuštěné nebo omezující plošné 

uspořádání a přístupnost při hašení poţáru. Závaţné vnější vlivy (expozice). Potenciální velké 

problémy při vyklízení a nové výstavbě. Špatně udrţované nebo trvale neuţívané objekty. 

 

Přístup managementu k riziku 

1 – Výborný: 

Všestranná angaţovanost a aktivní přístup na všech úrovních bezpečnosti a prevence havárií. 

Aktualizované postupy při haváriích zaloţené na výborné znalosti rizik. Jsou kontinuální 

programy hodnocení rizik s vyuţitím vhodných metod analýzy rizik jako jsou HAZOP, FTA, 

apod. Je dokumentovaná analýza skoro-nehod a následných nápravných opatření Jsou programy 

pro řízení rizik v oblastech údrţby, bezpečnosti práce, poţární ochrany, provádění prací za tepla, 

činnosti dodavatelů, apod. V provozech není povoleno kouření a pravidla jsou plně respektována. 

Výborné udrţování pořádku. Existují písemné a aktualizované plány pro zmírnění škod z 

přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. Tyto plány obsahují postupy pro 

záchranné práce. 

 

2 – Nadprůměrný: 

Je podpora vedení v otázkách bezpečnosti a prevence havárií i nad rámec obecně platných 

předpisů a ČSN. Jsou kvalifikované osoby v oblastech bezpečnosti a poţární ochrany, které 

metodicky řídí tyto oblasti. Jsou vytvořeny havarijní plány a dále instrukce pro údrţbu, práce za 

tepla a činnost kontraktorů. Je dokumentovaná analýza nehod a následných nápravných opatření. 

Kouření je omezeno na vyhrazená místa a pravidla jsou plně dodrţována. Velmi dobrá úroveň 

pořádku. Existují písemné plány pro zmírnění škod z přerušení provozu v případě 

nepředvídatelných událostí. 

 

3 – Průměrný: 

Jsou vytvořeny programy bezpečnosti a poţární ochrany dle poţadavků lokální legislativy a 

ČSN. Jsou kvalifikované osoby v oblasti bezpečnosti a poţární ochrany, které řídí tyto oblasti. Je 

nesystematická analýza nehod. Jsou řádná bezpečnostní a poţární školení zaměstnanců i kontrola 

dodavatelů a prací za tepla. Kouření je omezeno na vyhrazená místa, ale v dodrţování pravidel 

jsou drobné nedostatky. Je dobrá úroveň pořádku. Jsou nesystematické nebo ústní plány pro 

zmírnění škod z přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. 

 

4 – Podprůměrný: 

Jsou vytvořeny programy bezpečnosti a poţární ochrany, ale všechny nejsou písemně 

zaznamenány. Jsou kvalifikované osoby v oblasti bezpečnosti a poţární ochrany, které 

nesystematicky řídí tyto oblasti bez valného zájmu vedení společnosti. Jsou drobné nedostatky 

vzhledem k obecně platným předpisům a ČSN. Kontrola dodavatelů, kontrola prací za tepla a 

udrţování pořádku vyţadují značná zlepšení. Bezpečnostní a školení zaměstnanců vyţadují 

zlepšení. Kouření je omezeno na vyhrazená místa, ale pravidla nejsou dodrţována. Nejsou plány 

pro zmírnění škod z přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. 

 

 

 



5 – Špatný: 

Ţádné preventivní programy, školení a praktická cvičení v bezpečnosti a poţární ochraně. Jsou 

závaţné nedostatky vzhledem k obecně platným předpisům a ČSN. Je volný přístup dodavatelů a 

cizích osob. Ţádná kontrola prací za tepla. Kouření povoleno. Úroveň pořádku ve většině míst je 

špatná. 

 

Pravděpodobnost vzniku škody 

1 – Výborný: 

Potenciální zdroje škod jsou vybaveny vhodným ovládáním, kontrolovány a zkoušeny.Vysoce 

rizikové procesy jsou dobře kontrolovány a odděleny. Moţnost případného šíření a navazování 

škod je minimální (teoretická). Značnou/totální škodu lze připustit jen při katastrofických 

okolnostech. 

 

2 – Nadprůměrný: 

Potenciální zdroje škod jsou vybaveny vhodným ovládáním a kontrolovány, ale nejsou zkoušeny. 

Vysoce rizikové procesy jsou kontrolovány, ale nemusí být dobře odděleny. Případné šíření a 

navazování škod je nepravděpodobné. Značnou/totální škodu nelze vyloučit, ale je 

nepravděpodobná. 

 

3 – Průměrný: 

Existuje ovládání zdrojů škod, ale není řádně kontrolováno a zkoušeno. Vysoce rizikové procesy 

jsou nedostatečně odděleny.  Existuje moţnost dominoefektu. Pravděpodobnost značné/totální 

škody je nízká. 

 

4 – Podprůměrný: 

Existuje nesystematické ovládání zdrojů škod. Vysoce rizikové procesy nejsou odděleny. Existuje 

několik moţností případného šíření a navazování škod. Je střední pravděpodobnost značné/totální 

škody. 

 

5 – Špatný: 

Není ţádné nebo je nevhodné ovládání potenciálních zdrojů škod. Vysoce rizikové procesy jsou 

nahuštěny. Existují četné moţnosti případného šíření a navazování škod. Je zvýšená 

pravděpodobnost značné/totální škody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Swiss Re – faktory pro hodnocení poţárního rizika 
 

Good risk quality 

Best industry practice in a specific industry segment is applied. The safety management and loss 

prevention is a key feature of such a company. Safety and loss prevention is pursued proactively. 

Procedures cover all the relevant areas, are well accepted from the workforce and applied strictly.  

They intend to be best in class, to set standards in the industry and apply benchmarking to compare 

themselves rigorously to their competitors.  Safety culture, safety behaviour and human element are 

familiar terms to them and are used to gain a competitive edge over their competitors. 

 

Above average Risk Quality 

Normal industry practice in a specific industry segment that is coupled with experience- 

driven improvements in the safety management and loss prevention.  These companies distinguish 

themselves for example by a comprehensive application  Near Miss Analysis. Plant reliability 

programmes are well developed and functioning. They learn actively from losses in their own 

company and share information on safety and loss prevention with other companies in their segment. 

Safety and loss prevention concepts exist but are not applied ubiquitously yet. 

 

Average risk Quality 

Normal industry practice in a specific industry segment is applied. Procedures cover the relevant 

areas and are well applied. Plant reliability is taken care of properly. As average risk quality covers a 

rather broad spectrum, the risk´s position within the  

average band should be marked: (e.g. The plant ranks at the lower end of the average  

risk quality range.). 

 

Below Average Risk quality 

Companies with a below average risk quality are guided by minimum legal requirements  in a 

specific industry segment.  Improvements into safety and loss prevention are typically made after 

incidents. Safety and loss prevention efforts are considered a burden, an additional cost. Defects in 

the plant condition are apparent. Loss prevention is antiquated. Procedures cove certain batches only 

and / or are not strictly applied. 

 

Poor/Criticl Risk quality 

Companies with a poor risk quality linger at minimum legal requirements in a specific industry 

segment. They are always last in the implementation of new legislation in  safety and loss prevention 

matters. Only money counts, and investment in safety and loss prevention is minimal. Short term 

thinking and making quick money justifies all means. Often the management is ruthless towards the 

workforce. Legal safety and loss prevention measurements are seen as a burden (e.g. OSHA 

recordables), and they rank in the lower end. 

 

 


