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Co je CESTI?

• Platforma pro komplexní řešení problematiky
dopravní infrastruktury

• Výzkumné centrum
• Odborný partner pro státní správu a další hráče v oboru
• Propojení universit a praxe
• Setkávání, diskuse a spolupráce specialistů v oboru
• Výchova mladých odborníků
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CESTI = propojení universit a praxe
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CESTI a bezpečnost na silničních stavbách:
Katalogy rizik

•
•

Identifikace a evaluace zdrojů nebezpečí
u dopravních staveb
Členění katalogu

•
•
•
•
•
•

•
•

A - Stavebně-technologická a projekční rizika
B - Strategická rizika
C - Kreditní a tržní rizika
D - Vnější rizika
KATALOG NEBEZPEČÍ - Silniční stavby
A Stavebně-technologická a projekční rizika
E - Operační rizika
A1 - Stavební a projekční rizika
Rizika při provádění?

Vydány knižně
K dispozici též na
www.cesti.cz

A1. 1 - Projektová dokumentace - nesplnění očekávání kladených na
projektovou dokumentaci
Typ rizika/nebezpečí
Rizika projektu nejsou jasně rozdělena; není jasné, na
01 koho jsou přenesena
02 Návrh nemá potřebnou kvalitu
03 Návrh není podložen relevantními informacemi
04 Návrh není standardní (má prvky originality)
05 Konstrukce je citlivá na základové podmínky
Požadavky na sednutí, popř. deformace stavby i okolí
06 nejsou jasně specifikovány
07 Součinitele bezpečnosti (obvyklé, mimořádné)
08 Návrh je obtížně realizovatelný
09 Nedostatečná diagnostika (u oprav a rekonstrukcí)
10 Nepříznivé geotechnické podmínky
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11 Odhad rizika stavby není znám
12 Nejsou definovaná všechna užitná zatížení

zdroj
neb.

Následky výskytu
nebezpečí

Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení

RPN = Sv x Lk x Dt

Risk Priority Number

zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní

Sv Lk Dt

Opatření

Datum

CESTI a bezpečnost na silničních stavbách:
Kvalita pracovního prostředí

•
•
•

Měření expozice obsluhy při pokládce asfaltových směsí –
Zličín, D11, tunel Blanka
Respirabilní minerální a organické částice, organické páry
=> nepříznivý vliv na zdraví pracovníků
Částečné řešení: Nízkoteplotní asfaltové směsi
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Děkujeme za pozornost
Navštivte nás na www.fsv.cvut.cz & www.cesti.cz
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