TomóSProchózka
Risk managementv poji5tèní prumysloqfch rizik

PÍíloha ò. 1: Faktory pro hodnocení poúírního rizika
Ochrana a ostraha
I - Vfborn!:

profesionólní hasièe, navrZené v souladu se svètové uznéwanymipiedpisy
jako NFPA, FM Global, CEA nebo VdS.

poùírním

zatiiením, hodnotami majetku nebo vyznamem pÍeruSení

provozu.

poùétru.

místè a s dojezdovoudobou do 5 minut do v5echprovozú.

dostateònoukapacitou (podle NFPA, FM Global, CEA nebo VdS) pro
potieby ha5ení.

provódéjí kontrolované obchùzky.

hlésièi poùétru.

zévislostmiuvnitÍ i vnè provozù.

2 - Nadprùmérni,:

ve v5ech oblastech,kde je to opodstatnénopoZórním zatíùením,hodnotami
majetku nebo qfznamem pÍeruSeníprovozu.

systémùtam, kde tyto systémynejsou nezbytné.
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ostrahy (uvnitÍ èi vné areólu) s dojezdovou dobou do 5 minut.

intervalem 60 minut.

profesionólní hasiòsky zérclvannysbor s dobou dojezdu do 10 minut nebo
jen veiejn;f profesionólní hasiòsklf zàchranrrysbor s dobou dojezdu do 5
minut.

ha5enís kapacitou nad poiadavky CSN 73 0873 Polírmí bezpeònoststaveb
- Zósoboviíni poLimí vodou.

zóvislostmiuvnitÍ orovozù.

3 - Prùmèrn!:

systémú opodstatiují poùarni zatíùení, hodnoty majetku nebo vyznam
pÍeruSeníprovozu.

nebo ostrahy (uvnitÍ òi vnè areólu) s dobou odezvy do 10 minut nebo je
fyzicka

ostraha provódéjící

kontrolované obchuzky

s maximólním

intervalem 60 minut.

profesionólní hasiòsky zilchranny sbor s dobou dojezdu do 15 minut nebo
jen veiejnf profesionólní hasiésky zérchrarwry
sbor s dobou dojezdu do 10
minut.

4 - Podprùmérnj,:

majetku nebo vyznam pÌeruSení provozu instalaci takovjch

systémù

opodstatriují.
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nebo ostrahy (uvniti òi vné areólu) s dobou odezvy nad 10 minut neboje fyzickét
ostrahaprovódèjící obchùzky s maximólním intervalem 120 minut.

dobou dojezdu do 10 minut nebo veÍejny profesionólní hasiòsky zérclvanny
sbor s dobou dojezdu do 15 minut (pÍi nízkém poZórním riziku do 20
minut).

legislativy.

5 - Spatnj,:

vy znamt pÍeruSeníprovozu.

poZómímriziku nad 20 minut).

legislativy.

stavební konstrukce. pÍístup k obiektúm a ploSnéuspoÍódóní
I - Vi,bornj,:

zdivo, poùérnéchrénènóocel) a/nebo konstrukce projektované vzhledem k
rizikùm vypl;fvajícím z òinnosti (odolné vúÒi explozi, uvolÈující se v
piípadé exploze apod.).
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stènami nebo vzdólenostmi odpovídajícími poàórnimu zatíLení,hodnotóm
majetku nebo vfznamu pÍeruSeníprovozu.

vlivy (expozicemi).

a novou qfstavbu.

2 - Nodprùmérnj,:

Zelezobeton,zdivo, poZórnè chrónènó ocel) a z men5í òósti nehoilavé
konstrukce (DPl - napi. masivní nechrénènéocel s vyzdívkami) s niZSí
odolností.

odpovídajícími pozilrnímu zatíùení, hodnoùim majetku nebo vyznamu
pieruSeníprovozu.

úsekù apoùétmíuzóvèryjsou funkèní.

novou vlirstavbu.

3 - Pritmèrnj,:

ocel s vyzdívkami) a z men5í òasti smíSenékonstrukce (Dp2).

vesmèsodkryté.
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odpovídajícími poZórnímu zatíLení,hodnotóm majetku nebo vyznamu
pÍeruSení
provozu.
poùarníuzóvèryjsou dúslednèpouZívríny.

4 - Podprùmérn!,:

nechrónènó
ocel) a s odkrytfmi òéstmineboprvky. které mohouzpùsobit
òósteòné
èi úplné zhrouceníkonstrukcea/nebosmíSené
konstrukce(DP2)
s odkrytfmi òóstmineboprvky, kterémohoupiispívatk SíienípoZóru.
neboqfznamupÍeruSeníprovozu.
pÌístupk objektùmpii ha5enípoùàru,

5 - Spatnj,:

celodÍevéné konstrukce) nebo konstrukce nevhodné pro provozovane
Òinnosti.

Síieníohné.

ha5enípoZaru.

519

TomóSProchózka
Risk managementv poji5téní prumysloqfch rizik

PÍÍstup managementu k riziku
I - Vj,bornj,:

prevencehavórií.

ar:e,lyzyrizik jako jsou HAZOP, FTA, apod.

poù6mí ochrany, provódéní prací za tepla, èinnosti dodavatelù,apod.

provozu v pÍípadènepiedvídatelnychudólostí.

2 - Nadprftmérni,:

obecnèplatnychpiedpisùa CSN.

metodicky iídí tyto oblasti.

òinnost kontraktoru.

nepiedvídatelnfch udólostí.
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3 - Prùmérni,:

lokólní legislativya CSN.

tyto oblasti.

dodavatelùa prací zatepla.

drobné nedostatky.

provozu v pÍípadènepiedvídatelnfchudólostí.

4 - Podprùmèrn!:

písemnèzaznamenény.

nesystematickyiídí ty'tooblasti bez valnéhozójmu vedeníspoleònosti.

znaén6zlep5ení.

nepÍedvídateln;fchudólostí.

5 - Spatni,:

poíérní och-ranè.
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Pravdèpodobnostvzniku Skodv
I - V!,bornf:

zkou5eny.

2 - Nadprttmérnf,:

ale nejsouzkou5eny.

3 - Prùmérnit:

4 - Podprùmérni,:

5 - Spatn!,:
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