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1. Úvod 

Kořeny a princip skladování sahají do hluboké minulosti. Prakticky od té doby, co si 

byl člověk schopen zajistit věci osobní potřeby, ať už potravu, nebo jiný materiál, a nadále 

z nich čerpal v době, kdy se mu těchto věcí nedostávalo, anebo jen z prostého důvodu 

pohodlí. Stejným způsobem se chovají některé zvířecí druhy, které tak činní z přirozeného 

pudu a zajišťují si potravu na dobu, kdy to roční období nedovoluje. 

Hromadění materiálu brzy vedlo ke směnnému obchodu, za účelem naplnění dalších 

potřeb a stejně tak i ke schopnosti vyhovět potřebě druhého. 

Dnes, ve světě technické vyspělosti, dochází k podobnému principu skladování, jen 

s tím rozdílem, že se ke skladování přidávají důležité položky prostoru a času s tím spojeným, 

orientované na poptávku zákazníka, rychlost a množství výroby a především zajištěním 

finančního prospěchu. Sklad se tím stává důležitou součástí logistického řetězce a tedy 

i pracovní činností se všemi riziky, spojenými se skladováním, ohrožení zdraví i ztráty života. 

Společnost Mirel Trading a.s. je velkokapacitním výrobcem obalového a tepelně 

izolačního materiálu. Část technologie výroby, tzv. „vyzrávání“, naráží na problémy 

s ochranným zabezpečením pracovníků pohybujících se ve skladě, při plnění pracovních 

povinností. Významnými faktory rizika ve skladě jsou rychlost výroby, způsob skladování, 

práce ve výškách, ruční manipulace a další aspekty, které jsou do značné míry porušovány 

a musí být odstraněny. 

Výrobce si nepřeje uvádět žádné skutečnosti týkající se technologie výroby 

a zpracování materiálu, pouze prostřednictvím této práce řeší skutečnosti týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a možného způsobu skladování. 
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2. Výklad některých pojmů 

Skladový objekt – stavební objekt určený ke skladování 

Sklad – objekt nebo prostor používaný ke skladování, vybavený skladovací technikou 

a zařízením 

Skladová jednotka – jednotka (kus, svazek, paletová jednotka atd.) uloženého materiálu ve 

skladu 

Manipulační jednotka – materiál ložený volně nebo na přepravním prostředku, tvořící celek, 

uzpůsobený pro mechanizovanou (za určitých podmínek i pro ruční) přepravu, zachovávající 

svůj tvar při oběhu 

Paleta – pevná horizontální plošina s minimální výškou vhodnou pro manipulaci paletovými 

vozíky nebo vidlicovými zdvižnými vozíky, používaná jako základna pro kompletaci, 

stohování, skladování, manipulaci, přepravu zboží a břemen 

Paleta prostá – paleta s ložnou podlahou bez horní konstrukce 

Ohradová paleta – paleta s víkem nebo bez víka, jejíž součástí je horní konstrukce 

s minimálně třemi pevnými, odnímatelnými nebo sklopnými bočnicemi, s plnou, laťkovou 

nebo síťovou výplní, jež běžně umožňuje stohování 

Sklad pro stohování – sklad, ve kterém je více než 2/3 skladovacích prostorů uzpůsobeno 

pro volné uložení zásob 

Sklad pro volné uložení – sklad, ve kterém je více než 2/3 skladovacích prostorů uzpůsobeno 

pro volné uložení zásob 

Stabilní sklad – sklad vybudovaný z konstrukcí, které nejsou přemístitelné 

Uzavřený sklad – zastřešený skladový objekt se všemi obvodovými stěnami 

Skladová technologie – způsob skladování 

Volné skladování – skladování materiálu jeho uložením volně na podlaze nebo na zemi 

Stohové skladování – skladování materiálu jeho stohováním 

Stohování – bezpečné ukládání manipulačních/skladových jednotek na sebe do vrstev 

Blokové stohování – pokrytí plochy do hloubky od uličky s minimální mezerou mezi řadami 

Řadové stohování – stohování, při kterém jsou manipulační/skladové jednotky ukládány 

v jedné nebo ve dvou vždy přístupných řadách [1] 

Ruční manipulace – přepravování nebo nošení břemene včetně jeho zvedání, pokládání, 

strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene 
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nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance 

nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže [6] 

Práce ve výškách – práce ve výšce nad 1,5m od podlahy  

Kročejovým útlum – schopnost izolace odstranit nepříjemný hluk mechanických nárazů, 

otřesů či jiných zdrojů hluku, šířící se do jednotlivých místností budov prostřednictvím 

stavebních konstrukcí a podlah [16] 

Průvodní dokumentace – soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož 

i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení 

Provozní dokumentace – soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam 

o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak právní předpis, nebo pokud 

takový právní předpis není, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel [4] 

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) - předpis upravující pracovní 

a technologické postupy při provozování dopravy [7] 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

VZV – vysokozdvižný vozík 

Skoro-nehoda – událost, kdy vznikne nepatřičný kontakt s tělem, ale bez zdravotního 

následku. 
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3. Charakteristika společnosti a výrobků 

Mirel Trading a.s. je česká výrobní společnost s dvacetiletou působností na evropském 

trhu. V roce 1992 začala výrobu a následné zpracování polyetylenu pod názvem MIRELON. 

V krátkosti nato se výroba rozšířila na polystyren, ze kterého se vyrábí široký sortiment 

podložek pod plovoucí podlahy nazývané STARLON. (obr. č. 1.) Ve stejné době se výroba 

rozšířila i na polystyrenové potravinové misky, menuboxy nebo lunchboxy. Prozatím 

posledním rozšířením firemního portfolia je zavedení výroby průtažných potravinářských 

PVC folií, jichž je Mirel Trading a.s. jediným výrobcem v České republice.  

Dnes je společnost významným evropským výrobcem tepelných izolací, stavebních 

izolací, průmyslových obalů, obalů pro potravinářské účely a sportovních doplňků. Značky 

MIRELON a STARLON jsou zákazníky považovány za osvědčené tradiční značky 

a synonymum kvalitních výrobků. [14] 

 

 

Obrázek 1 Starlon - tepelná a zvuková izolace 
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3.1. Polyetylen (PE) 

Výchozí surovinou pro výrobu PE je (etén) etylén, plyn s bodem varu 104 °C. Vyrábí 

se třemi způsoby: 

 Vysokotlaký PE založený na polymeraci etylénu při teplotě až 200°C a tlaku do 

20000MPa. Konečný produkt je ve formě granulí, bez nečistot, stabilní vůči O2 

a slunečnímu záření. 

 Nízkotlaký PE probíhá při teplotě 60 – 75 °C, atmosférickém tlaku. Katalyzátorem je 

chlorid titaničitý. 

 Středotlaký PE, polymerace je podobná nízkotlakému zpracování, pracuje při 

zvýšeném tlaku. Stupeň polymerace určuje mechanicko-fyzikální vlastnosti 

konečného produktu. Řetězec PE je tvořen skupinami metylenovými, popř. 

metylovými a strukturálně patří mezi nejjednodušší plasty. 

 

3.2. Pěnový polyetylen 

Extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou. (obr. č. 2) Nepromokavý, 

mechanicky odolný, chrání proti opakovaným otřesům, zdravotně nezávadný, mimořádně 

chemicky odolný a plně recyklovatelný. Pěna je ohebná a trvale pružná. Nemá tendence 

nasakovat vodu, snadno se tvaruje, je chemicky odolná, bez vlivu na životní prostředí 

a hygienicky nezávadná. Stupeň hořlavosti nebyl výrobcem stanoven. [13] 

 

 

Obrázek 2 Pěnový polyetylen 
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3.3. Pěna Mirelon 

Má široké uplatnění ve stavebnictví, kde se používá pro svou špatnou tepelnou 

vodivost jako tepelný izolátor. Obkládají se s její pomocí zdi budov, které jsou pak 

energeticky méně náročné na vytápění. 

Dalším široce rozšířeným používáním je pokrytí trubek jako ochrana před jejich 

poškozením a tepelnou výměnou s okolím. (obr. č. 3) Menší trubky je možné do ochranného 

obalu navlékat, u větších se využívá systém obinadla. Izolační pěna se využívá i pro tepelnou 

izolaci podlah, kam se vkládá na beton jako podložka pro plovoucí podlahy s kročejovým 

útlumem okolo 17 dB. Mezi alternativní využití patří měkká vystýlka pro přepravu zboží, či 

jeho ochranný obal, nebo využívání pro měkčení převozu zbraní. [14] 

 

 

Obrázek 3 Termo-izolační trubice 

 

3.4. Výrobky společnosti 

Mirelon, je obchodní značka, chráněná registrační známkou, izolačního materiálu 

z odlehčeného pěnového polyetylenu (lehčený plynem) s uzavřenou buněčnou strukturou, 

který se využívá převážně jako tepelná izolace do + 90 °C, pro svoji nízkou tepelnou 

vodivost. 

Výroba zahrnuje tepelné a zvukové izolace potrubních vedení vody, vytápění, 

vzduchotechniky a akumulačních nádrží, velko-průměrových potrubí, spojovacích materiálů, 

podlahové izolace, podložky určené pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny, 
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izolace litých podlah, kročejovou izolace, (obr. č. 4) průmyslové obaly pro manipulaci, 

transport a skladování, polotovary pro další výrobu, ochranné profily z pěnového polyetylenu 

proti mechanickému poškození, (obr. č. 5) potravinové obaly, misky, tácky, sportovní potřeby 

pro turistiku, plavání, kemping a volný čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny produkty jsou certifikované a splňující evropské legislativní požadavky 

a stanovené normy. Společnost vlastní značku výrobku "Czech Made", od roku 2000 

certifikát ČSN EN ISO 9002 systém řízení jakosti a o rok později certifikát ČSN EN ISO 

9001. Další získanou certifikací jsou Britské normy BRC/IoP Packaging Standard – 

mezinárodní standard, který řeší požadavky na bezpečnost potravin nebo obalů určených pro 

potravinářství. [14] 

  

Obrázek 4 Desky kročejové a tepelné izolace Obrázek 5 Ochranný profil 
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4. Analýza současného stavu skladování 

Meziprodukt Mirelonu, který opouští výrobní linku je namotáván ve volně vrstvených 

svitcích, (obr. č. 6) které se prvotně přepravují v areálu společnosti do skladu z důvodu 

takzvaného „vyzrávání“. 

Vyzrávání je součástí technologického postupu výroby, aby materiál neztratil svoji 

tloušťku a tím požadované tepelně izolační vlastnosti, pro které je vyráběn. Nedodržení 

postupu logicky znamená materiální a ekonomické ztráty. 

Velkou předností výroby je rychlost, která se projevuje tím, že z výrobní linky 

přibližně každých 15 minut sjede jeden svitek extrudovaného polyetylenu. Doba je pouze 

orientační, ve skutečnosti záleží i na dalších okolnostech jako jsou druh požadovaného 

výrobku, jeho výška (tloušťka materiálu), hustota, délka svitku apod. 

Váha svitku se pohybuje v rozmezí mezi 8 až 15 kilogramy, průměr celého svitku se 

pohybuje v rozmezí od 30 až 90 cm, objemově má svitek 0,5 až 0,9m
3
. Hodnoty svitku jsou 

opět uváděny orientačně dle druhu meziproduktu a rovněž z důvodu nepřesností, které mohu 

při výrobě a následném navíjení svitku nastat. 

 

 

Obrázek 6 Svitky Mirelonu 

 

Vzhledem k samotné velikosti svitku, můžeme říct, že svitek je jedna skladová 

jednotka nebo jedna manipulační jednotka. Oba výrazy jsou správné. Svitek splňuje pouze 

běžné požadavky na manipulační jednotku, a to zachování tvaru v rámci celého manipulačně 

přepravního cyklu, včetně skladování. Požadavky ale už nesplňuje, je-li svitek zatěžován. Pro 
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některé obchodní partnery jsou svitky před prodejem baleny do plastové fólie, igelitu. 

(obchodní název měkčeného polyvinylchloridu - PVC). [15] Obal nijak nezpevňuje jednotku 

vůči dalšímu zatěžování a navíc svými povrchovými vlastnostmi výrazně zhoršuje stohování, 

snižuje soudržnost a hrozí rozvalení stohu. 

Přesnější nakládání s jednotkami není výrobcem stanoveno, manipulace je prováděna 

ručně, co možná nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, bez strojů. Pro ruční nakládání 

s jednotkami nejsou svitky nijak zvlášť uzpůsobeny. Velikost svitku a váha nepředstavují 

žádné zvláštní riziko pro manipulanta. Zatížení svitku jako přepravní či manipulační jednotky 

není blíže určeno.  

K transportu materiálu z výroby do skladu dochází během pracovní doby nárazově, 

zpravidla po nahromadění se několika jednotek u výrobního stroje a rovněž dle možností užití 

přepravního prostředku. Doprava mezi výrobou a skladem je prováděna skříňovým vozidlem 

o objemu 30m
3
, (obr. č. 7) což při průměrném objemu jednotky 1m

3
 představuje 30kusů. 

Průměrná pracovní doba 8 hodin denně a 22 pracovních dní v měsíci představují přibližně 700 

svitků, které se naskladní nebo vyskladní za jeden měsíc. Objem skladu je dán rozměry 

55x22x8m. 

Z uvedených parametrů lze lehce odvodit, že po naplnění skladu prvotním materiálem 

tento zůstává celoročně zaplněn a jednou za čas dochází k okamžitému vyskladnění nebo 

naskladnění většího počtu svitků. 

 

 

Obrázek 7 Přeprava svitků v areálu společnosti 
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Budova, ve které je meziprodukt Mirelonu skladován, je považován za skladový 

objekt stabilní a uzavřený, což vyžaduje technologie výroby, a z hlediska způsobu skladování 

za sklad pro volné uložení a rovněž za sklad pro stohování. Z toho vyplývá, že technologií 

skladování je pak skladování volné nebo skladování stohové. [1] Z ekonomických 

a praktických důvodů bylo od volného skladování upuštěno, poptávka po výrobku 

a technologický proces jednoznačně nahrává maximálnímu využití skladových prostor, tedy 

skladování stohovému. 

V současnosti je ke skladování jednotek využívána ruční manipulace, a to jak při 

plnění transportního vozidla, tak i při ukládání do stohu. (obr. č. 8) Při transportu svitků ruční 

manipulace vyhovuje bezpečnostním parametrům, manipulace je vždy prováděna na stejné 

úrovni podlah. Transportní vozidlo je nízko-podlahové, rozdíl mezi zemí a podlahou přívěsu 

činí přibližně 40cm, ukládání svitků do ložného prostoru přívěsu je jednoduché, přímé, bez 

dalšího zatěžování organismu manipulanta. Druhá vrstva stohu ve vozidle je přirozeně 

dosažitelná běžným postojem pracovníka, bez použití výstupového zařízení a bez dalšího 

nuceného vypětí nebo natažení těla. 

 

 

Obrázek 8 Ruční manipulace 

 

Stohování ve skladu je prováděno do výšky 8-10 m, tedy dle možností uložení až do 

stropu. K dosažení vrcholu stohu manipulanti přechází po již uloženém materiálu. Tato 

činnost je velmi riziková. Pracovníci jsou ohroženi pádem z výšky, možností propadnutí se do 

stohu nebo zavalením. Z hlediska kvalifikace prací je každá práce ve výšce nad 1,5m 
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posuzována jako práce ve výškách. Při stohování však nejsou používána žádná jistící opatření 

ani osobní ochranné pracovní pomůcky, žádné vysokozdvižné vozíky, plošiny, ani žebříky. 

 

Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být vždy skladovány a stohovány tak, 

aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. [2] Proti rozvalení svitků 

je v přední části stohu nainstalován zádržný rám, vysoký 40cm, druhá strana stohu je 

zakládána proti obvodové zdi skladu. Při plném obsazení skladu zůstává pouze stření ulička 

široká 1,5m. Svitky jsou ve skladu ukládány pyramidově, od středové uličky až po stěnu 

budovy. 

Druhy svitků (barvy, tloušťky) jsou děleny pouze uložením do stejných sloupců. 

Sloupce jsou opírány o sebe. Výsledkem tohoto uložení se stává, že při odebrání určitého 

druhu svitků, jednoho nebo několika sloupců, se vytvoří nezajištěné převisy, vysoké stěny 

materiálu, které se mohou zřítit nebo ze kterých může pracovník spadnout. (obr. č. 9) 

Odebírání svitků ze stohu je uskutečňováno vytržením. Ač je materiál spíše adhezní, 

skladování na sobě způsobuje lehké zmáčknutí, i zde hrozí riziko rozvalení a následné řícení 

stohu. U balených svitků v PVC se riziko rozvalení zvyšuje. (obr. č. 10) 

 

 

Obrázek 9 Neuspořádané ukládání materiálu 

 

Od počátku výroby a zahájení skladování vůbec, byly navrženy dva způsoby ukládání 

svitků, „na výšku“ nebo „naplocho“. Oba způsoby byly i prakticky vyzkoušeny, jak požaduje 

norma ČSN ISO 10531 (77 0650) Přepravní balení – zkouška stálosti manipulačních 

jednotek. [9] Výrobce pak určil druhý způsob jako preferovanější. Důvody již byly uvedeny. 
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První způsob stohování jednotek Mirelonu „na vysoko“ (užší stranou na sebe) není z 

hlediska zatížitelnosti jednotky a různé šíře svitků, vyhovující. Při dvouvrstvém skladování na 

užších stranách je stohování ještě možné, lze uložit i více jednotek na sebe, ale každé další 

navrstvení vede k intenzívnějšímu zmáčknutí jednotky a tím ke ztrátě stability a možnému 

zřícení stohu. Použití přepravního prostředku – palety prosté [10] nijak nezvyšuje stabilitu 

skladového sloupce ani manipulaci se svitky. Tlakem jednotek zvýšeným o hmotnost palety 

by docházelo k větším deformacím celistvosti svitku i stohového sloupce. Jiný důvod proč 

nestohovat „na výšku“ je rychlejší dosažení takové stohovací úrovně, kdy je obsluha nucena 

použít nějaký prostředek pro práci ve výškách. Práce z žebříku není možná, vysokozdvižné 

stroje nejsou k dispozici. Palety by s každou vrstvou stoh ještě navyšovaly. 

 

 

Obrázek 10 Nestabilita materiálu při skladování na užší stranu 

 

Druhý způsob skladování „na podél“ umožňuje pyramidové rozložení a lepší využití 

prostoru mezi jednotkami. Mirelon se lehce zamáčkne do sebe, tzv. si „sedne“, je tedy pevněji 

provázaný, úsporný na prostor a pomaleji se dosahuje stohovacích výšek. (obr. č. 11) 

Povrchové tření Mirelonu znesnadňuje samovolný pohyb, ale zmáčknutí a zborcení 

nezabraňuje. 

Slabinou tohoto způsobu je, že existuje možnost rozvalení se nejnižších řad svitků a 

tím zřícení celého stohu. K zabránění rozvalení výrobce zhotovil zádržný rám vysoký 40cm, 
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který je pro pyramidové uložení svitků dostačující, avšak nezabraňuje případnému přeložení, 

vyboulení se stohu nebo zřícení manipulanta. 

 

 

Obrázek 11 Pyramidové skladování 

 

Obecně k naplňování/vyprazdňování skladu dochází nárazově za určitý čas, stanovený 

technologií výroby. Čas se pohybuje v rozmezí čtyř až šesti týdnů. Při manipulaci se 

v prostorech pohybují pouze osoby nakládající se svitky. Ostatní osoby do skladu nemají 

přístup. Tím však není stanoveno, že manipulanti ve skladu musí být vždy stejní pracovníci, 

kteří zabezpečující nárazové naskladnění nebo vyskladnění. 

Technická a strojní zařízení nejsou ve skladě užívána. Z tohoto důvodu není sklad 

vybaven místním provozním bezpečnostním předpisem, pracovníci nejsou pro práci v tomto 

skladu odborně vyškoleni. Školení, potřebná pro jiné činnosti v rámci pracovních povinností 

zaměstnanců společnosti, nejsou předcházející větou dotčena. 
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5. Povinnosti provozovatele/zaměstnavatele na úseku BOZP 

Surový Mirelon je lehký, poměrně prodyšný materiál, pružný, ohebný a snadno 

poškoditelný, takže by se mohlo zdát, že nemůže způsobit pracovníkům s ním nakládajícím 

žádné riziko nebezpečí ohrožení zdraví. Z technologického hlediska, vzhledem k vyrobenému 

množství a velikosti svitků, nutnosti skladování a překládání k druhotnému zpracování, však 

pracovní rizika přináší. Zaměstnavatel je tedy povinen dodržovat určitá bezpečnostní opatření. 

 

Vyjde-li ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá, předcházení ohrožení 

života a zdraví při práci, pak je zaměstnavatel povinen: 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, 

 písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,  

 zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všechny fyzické osoby, které se s jeho 

vědomím zdržují na jeho pracovištích, 

 nést náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tyto náklady 

nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance, 

 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací BOZP a přijímat opatření k předcházení rizikům, 

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat 

opatření k jejich odstranění  

 vyhodnotit a přijmout opatření k omezení působení rizik tak, aby ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno, o vyhledávání a vyhodnocování rizik a 

přijatých opatřeních je povinen vést dokumentaci, 

 přijímat a provádět technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik, vycházet ze 

všeobecných preventivních zásad, omezování vzniku rizik, odstraňování rizik u zdroje 

jejich původu, přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, nahrazovat fyzicky namáhavé práce, 

plánovat při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek a udílet vhodné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a 

povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, 
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 přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost 

a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, zákazu požívání alkoholických nápojů, 

 poskytnout zaměstnancům OOPP, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit 

prostředky kolektivní ochrany, 

 udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich 

používání, 

 organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se 

souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zjištěné nedostatky odstraňovat [2] 

 

Jiné požadavky na bezpečnost práce v návaznosti na Zákoník práce stanoví zákon č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit: 

 aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena dle pracovních 

podmínek zaměstnanců z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovídaly 

bezpečnostním požadavkům zejména: 

 

a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 

rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména objem vzduchu, větrání, vlhkost a teplotu, 

c) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 

stále volné, 

d) pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena 

prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 
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 dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména při: 

 

a) manipulaci s materiálem, 

b) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

c) provádění pravidelné kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí před 

prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví, 

 

 dodržování dalších požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, zejména aby 

 

a) stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly vhodné pro práci a byly 

vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) byly vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům 

a zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) byly řádně a pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány, 

 

 organizaci práce a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného 

chování na pracovišti a zaměstnanci: 

 

a) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

b) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

c) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

d) nepracovali osamoceně bez dohledu další osoby na pracovišti se zvýšeným rizikem, 

e) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, 

 

 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví, umístění bezpečnostních značek a zavést signály, které poskytují informace 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance, 

bezpečnostní značky a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné, 
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 zvláštní odbornou způsobilost osob pracujících na technických zařízeních, která 

představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, 

údržbu, kontrolu nebo opravy [3] 

 

Mohli bychom nabýt dojmu, že sklad, který je vzhledem k délce doby uložení 

materiálu uzavřený prostor, není běžným pracovištěm, ale pouze prostorem se zcela 

omezeným pohybem osob, a není potřeby nijak zvlášť upravovat BOZP na pracovišti. Přesto 

se k němu vztahují právní normy, které musí zaměstnavatel dodržovat. Nařízení vlády č. 

101/2005 Sb., stanoví podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, zejména: 

 

 pracoviště musí být po dobu provozu udržováno potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob, 

 při zajištění bezpečného stavu pracoviště se vychází z hodnocení rizik vyplývajících z 

možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané 

činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních 

podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

 podmínky uvedení pracoviště do provozu a používání tím, že odpovídají požadavkům 

zvláštních právních předpisů, zejména zajištění umístění, uspořádání a instalaci výrobních 

a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch 

a dopravních komunikací, stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud 

možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky 

podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 

 náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu pohybu, 

 zabezpečením pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době, 

 povinností stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, 

oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 

prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 

používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického 

stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících 



 

19 

 

kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, stanovené termíny, 

lhůty a rozsah činností uchovávat po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické 

podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost 

a rovněž dozorovým a kontrolním orgánům, 

 stavební objekty musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních 

předpisů, konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí musí odpovídat 

povaze jejich používání, 

 únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením 

a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů, musí zůstat trvale 

volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na 

bezpečné místo, v případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co 

nejbezpečněji opustit pracoviště, 

 povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti 

skluzu s možností čištění a údržby a nesmí mít nebezpečné prohlubně nebo otvory, 

nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití, 

 zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na 

komunikaci s podlahou umístěnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem, 

musí být zřízena zábradlí (parapety, zdivo nebo konstrukce) u pracovišť a komunikací 

o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, 

ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách, hrozí-li nebezpečí podklouznutí 

osob nebo pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce 

nejméně 0,1 m, 

 vjezdy a výjezdy pracovišť určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků musí být 

opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami, značky musí být 

viditelné při otevřených vratech, 

 dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách včetně schodišť, šikmých 

ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být 

voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší 

nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících 

se v jejich blízkosti, ostatní plochy se stejnou úrovní musí být od komunikace výrazně 

odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné, komunikace pro pěší musí být řešeny 
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s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními 

předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m, 

 komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být voleny 

v souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu pracovní činnosti 

a musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou, jsou-li 

používány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního pruhu 

stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu 

a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m, nelze-li bezpečný prostor 

pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto místech chůze zakázána, 

 prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci
 
musí být umístěny na dostupném 

místě a musí být označeny značkami, 

 v prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny 

tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy, pokud se tam volně skladují 

sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého 

materiálu nad podlahou, ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno 

z bezpečných pracovních zařízení (žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační 

plošina), zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních 

konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí 

staveb a stavebních konstrukcí, 

 rozměry, druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu 

musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, regály musí být 

trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve 

sloupci, manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, 

aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout, 

 šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání manipulačních 

jednotek, ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami, 

šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší 

šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen 

manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám, 

 trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu 
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skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární 

ochranu, 

 při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se 

předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením 

břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při 

manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, 

naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem 

zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. [5] 

 

Technologický postup výroby určuje, že se surový Mirelon musí skladovat po určitou 

dobu na stálém, tepelně komfortním místě, než bude expedován k další výrobě, povrchové 

úpravě nebo přímo k zákazníkovi. Množství vyrobeného Mirelonu, jeho objem ve svitcích a 

rychlost, jaké je výroba schopna dosáhnout, představuje nutný požadavek na velkoobjemové 

skladové prostory. Zde zůstane materiál několik dní až týdnů a následně putuje k dalšímu 

zpracování. 

Pro snadné a rychlé naskladnění se ve společnosti používá nejjednodušší způsob ruční 

manipulace a skladování ve stozích. Z toho plynou další rizika, například práce ve výškách 

a pád ze stohu, pád svitků ze stohu a zavalení pracovníků pohybujících se ve skladových 

prostorech, manipulace se svitky a fyzická zátěž těla a další související běžné činnosti ve 

skladech. 

Dále dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je 

zaměstnavatel povinen zajistit: 

 

 technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 

propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistit jejich provádění 

na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad 

okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5m, 

 ochranu proti pádu pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické 

konstrukce, zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné 

stavební konstrukce, nebo pracovní plošiny, 
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 prostředky osobní ochrany proti pádu v případě, kdy povaha práce vylučuje použití 

prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany 

s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce dostatečný, 

 aby ke zvyšování místa práce nebo k výstupu nebylo použito nestabilních předmětů 

a předmětů určených k jinému užití (vědra, sudy, židle, stoly apod.), 

 při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně byl 

zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 

pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem a rovněž poučit zaměstnance o povinnosti 

přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, 

 aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 

předpokládaným rizikům, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy 

a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace, 

 aby se osobní ochranné pracovní pomůcky užívali samostatně nebo v kombinaci prvků 

a součástí systémů v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že může být 

zcela zabráněno pádu zaměstnance a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, 

 použití žebříku pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, na žebříku 

mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí, 

práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 

řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat, 

 při výstupu, sestupu a práci na žebříku byl zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 

a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu, 

 aby po žebříku byla vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 

právní předpisy nestanoví jinak, 

 aby po žebříku nevystupovalo (sestupovalo) ani na něm nepracovalo více osob najednou, 

 aby žebřík měl odpovídající přesah nebo madla k přidržení, správný sklon, stabilitu, 

vodorovné příčle a nepohyblivý podklad proti podklouznutí, v případech, kdy stojí 

zaměstnanec chodidly na žebříku ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky, pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu, přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 

12 m nelze používat, 
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 provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání, 

 během práce ve výškách a po jejím ukončení zabezpečení materiálu, nářadí a pracovních 

pomůcek proti pádu, sklouznutí nebo shození, případně uložení nebo skladování ve 

výškách, 

 bezpečným způsobem prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze 

práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, zejména vyloučení provozu a použitím 

konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů, 

 při shazování předmětů a materiálu na níže položená místa nebo plochy místo dopadu 

proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) okolí proti 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nelze shazovat 

předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, 

 zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5m, kdy 

zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují 

na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 

osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

Obecně vzato, práce ve výškách jsou rizikové a jsou vázány úkony, které nelze 

podceňovat. Výstup do výšek je vždy omezen používáním zařízení nebo vybavení, které musí 

chránit proti pádu nebo zřícení, zachovávat ergonomické požadavky pracovníků 

a nevystavovat je dalším nepříznivým faktorům pracovních podmínek, zejména fyzicky 

namáhavé práci. Pořízení těchto zařízení sebou nese spousty nákladů, a přesto nezabrání 

rizikům práce ve výškách. 

Naproti tomu použitím zvedací techniky nesnížíme pořizovací náklady, spíše naopak, 

ale určitě předejdeme největším rizikům pádu a zřícení. Použití zvedacích strojů a techniky 

upravuje Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Z tohoto nařízení vyplývají 

další povinnosti zaměstnavateli zejména, aby stanovil: 

 

 místní provozní bezpečnostní předpis upravující pracovní a technologické postupy pro 

používání zařízení, pravidla pohybu zaměstnanců v přilehlých na pracovištích, 
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 pevnost, stabilitu a vhodnost podkladu během užívání pojízdného zařízení, s ohledem na 

velikost a hmotnost zdvihaných břemen, 

 rozsah a používání zařízení k účelům, pro které je určeno, v souladu s provozní 

dokumentací, může stanovit i další požadavky na bezpečnost daném normovou hodnotou, 

 obsluhu, zaměstnance, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 

 vyznačení jmenovité nosnosti a kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pracovní 

polohu zařízení, 

 vybavení strojů vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života 

a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména před padajícími, odlétajícími 

nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 

 vybavení strojů zádržným systémem, například bezpečnostními pásy, existuje-li riziko 

přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, 

 opatření k zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance, při 

pojezdu či posunu, 

 opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zvednutým břemenem, nevyžadují-li to 

zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby 

se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby 

byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců, 

 vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou 

viditelností umožnilo bezpečné používání, 

 označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo 

signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány 

běžným provozem zařízení, 

 kontrolu bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu dle průvodní 

dokumentace výrobce, není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly místním provozním bezpečnostním předpisem, 

 následné kontroly, které musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu 

stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, popřípadě průvodní 

dokumentací nebo normovými hodnotami, 

 uchovávání provozní dokumentace po celou dobu provozu zařízení. [4] 
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6. Kvalifikace a odbornosti pracovníků ve skladě 

Obecně se prací ve skladě rozumí uložení nebo vyjmutí materiálu nebo zboží ve 

skladových prostorech, ve skladě. Sklad však může mít mnoho podob stejně, jako může být 

mnoho pohledů na sklad. Přidržme se tedy Slovníku spisovného jazyka českého a osvětleme 

si některé pojmy. 

Je-li někdo pracovníkem ve skladě, pak se dle slovníku považuje za osobu, která zná 

a vykonává práci ve skladě. 

Skladník je zaměstnanec, který vede a udržuje sklad, manipulant je zaměstnanec 

vykonávající manipulaci s něčím. [19] 

Tento výklad stále ještě neupřesňuje profesi skladníků, ve skutečnosti se vždy ke slovu 

skladník či manipulant přiřazuje přídavné jméno zpřesňující jeho odbornost. Tak například: 

skladník – řidič, manipulant – řidič rozvážející zboží, manipulant – jeřábník, skladník – 

operatér zakladače apod. Uložení určité povinnosti, stanovení kvalifikace a upřesnění 

pracovní pozice nebo druhu práce záleží tedy na zaměstnavateli. 

Pro sklad Mirelonu nebyla potřebná kvalifikace nijak specifikována, nebyla doložena 

písemnými podklady, nebyl ustanoven žádný odpovědný pracovník, což také odpovídá 

současnému způsobu skladování a manipulaci se svitky. Práce jsou prováděny ručně, ve 

skladu se nevyskytuje strojní ani jiné zařízení, způsob stohování neodpovídá bezpečnostním 

předpisům. Skladování do stohu sice bylo odzkoušeno, dle ČSN ISO 10531 (77 0650), ale 

nebyly stanoveny pracovní postupy ani organizace práce. 

Můžeme tedy prohlásit, že při skladování Mirelonu, v tomto skladu, kvalifikace a 

odbornost pracovníků chybí. Touto větou opět nejsou dotčeny kvalifikace a znalosti 

pracovníků, kteří se ve skladě pohybují a využívají svých znalostí z jiné činnosti nebo 

povinnosti stanovené zaměstnavatelem pro jiný druh práce v rámci společnosti. 
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7. Některé návrhy na zajištění BOZP pracovníků při skladování 

Materiál, který je ve společnosti vyráběn, je výjimečný svými fyzikálními vlastnostmi, 

především váhou a objemem. Výhodou je snadnost výroby, následná úprava a použitelnost 

výrobku v praxi. To vše zvyšuje poptávku po výrobku a tím využití skladových prostor na 

maximum. S rostoucím objemem vyráběného Mirelonu dochází ke zrychlování stálých 

pracovních operací a ledabylému skladování „naházení“ Mirelonu do skladu. Ukládání do 

stohů je nepřesné, práce na stozích probíhá ve výškách bez jištění a zvedací techniky a při 

rychlých pohybech na nestabilním podkladu dochází k jednostrannému přetěžování 

organismu. 

V minulosti nebyly zaznamenány žádné pracovní úrazy. O skoro-nehody však při 

poskakování na stohovaném materiálu nebyla nouze. Jednalo se především o pády 

a zakopnutí, propadnutí se do stohu, případně zavalení, zvýšená námaha některých svalových 

skupin nohou při stoji na nerovném a nestabilním podkladu, drobné zhmoždění zádových 

svalů při prudkém otáčení trupu a pohybu břemene, zvýšené fyzické námaze a drobným 

úderům těla a oděrkám. Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že při skladování Mirelonu 

dochází k riziku pracovního úrazu a je nutné učinit opatření. 

 

7.1. Zachycovače pádu 

Pro bezpečnost práce ve skladě bylo zvažováno několik způsobů jak předejít zjištěným 

rizikům pracovních úrazů a zároveň nesnížit efektivitu práce a využití skladových prostor. Ne 

všechny se však dají v daném skladě užít, a proto nejsou dlouze rozebírány a nebyly 

navrženy. 

Prvním z nich bylo zajištění pracovníků pracujících ve výškách za použití 

zachycovačů pádu. (obr. č. 12) Zachycovací lano je neustále lehce napínáno, nebo 

automaticky povolováno, čímž v každém okamžiku snižuje délku případného pádu 

pracovníka na minimum. Může pracovat v jakékoliv poloze, ať už svislé nebo vodorovné.[17] 

Tato zařízení však mají určitá technická omezení, která znemožňují použití ve skladě. 

Především je to stálý kotvící bod, na kterém je navíječ přichycen. Pro kotvící bod by musela 

být stanovena nosnost s vyznačením celkové váhy. Dále stacionární kotvící bod znemožňuje 

použití zachycovače v celém objektu a použití není zcela možné při skladovacích pracích na 

stohu ve výškách v rozmezí cca 1,5 – 5m. 
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Obrázek 12 Samonavíjecí zachycovač pádu 

7.2. Záchytné sítě 

Záchytné sítě umožňují bezpečný pohyb pracovníků nad plochou chráněnou 

záchytnými sítěmi a mohou plnit svůj účel pouze za předpokladu, že budou správně zavěšeny. 

(obr. č. 13) Dopad osoby je díky pružnosti a měkkému povrchu sítě prakticky bez nebezpečí 

poranění. Správný způsob zavěšení však vyžaduje pevné kotvení a tím znemožňuje použití 

v celé délce skladu. Důvodem je neustálé naskladňovaní a vyskladňování materiálu, tedy 

změna místa pohybu a pádu pracovníka. Ve skladě by našla využití pouze záchytná síť typu 

U, která se používá ve svislé poloze. [12] Tento typ by spíše plnil účel oddělovací příčky mezi 

stohy než zachycení pádu pracovníka. Ukotvení sítí není ze stavebního hlediska možné, 

stropy skladu jsou sestaveny ze střešního skládaného pláště, tzv. sendviče. 

 

Obrázek 13 Zachycovací svislá síť 
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8. Zvedací technika 

Oba zmiňované způsoby zachycení pádu manipulanta mají při použití ve skladě velmi 

omezené možnosti a neřeší další aspekty nebezpečí ohrožení zdraví při skladování. Je tedy 

zřejmé, že bez skladovací techniky a strojů nedosáhneme bezpečné práce. 

Pro ukládání svitků do stohu bylo navrženo několik druhů zvedací techniky. Zde platí, 

že pokud chceme pokrýt co nejvíce aspektů bezpečnosti a přitom rychlosti a ekonomičnosti, 

bude muset výrobce investovat vyšší finanční prostředky do nákupu techniky. 

 

8.1. Zvedací stoly 

Jedním z druhů výškové techniky jsou zvedací plošiny nebo zvedací stoly. (obr. č. 14) 

Pohyb je realizován nůžkovým mechanismem a volba plošiny závisí na požadované výšce 

zdvihu, šířce zvedané plochy a hmotnosti. Výrobci nabízí různé varianty. S jednonásobným, 

dvounásobným nebo trojnásobným nůžkovým mechanismem, krátké a dlouhé zvedací desky, 

se zábradlím nebo bez a dle požadovaného dosahu. Nůžky nesmí zavazet obsluze ani 

omezovat nakládání břemen, zjednodušeně se musí schovat pod ložnou plochu. 

Jiný typ zvedacích nůžkových plošin je realizován mechanismem a hydraulikou 

instalovaných vedle ložné plochy. Většina zvedacích stolů je stacionární a tím ztrácí v tomto 

skladě účelovost. Existují i mobilní plošiny, ale tento druh není předurčen pro neomezený 

pohyb v neustále se měnícím skladě a rychlost pohybu neodpovídá požadavku a způsobu 

skladování. [18] 

 

Obrázek 14 Zvedací plošina 
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8.2. Kloubové plošiny 

Kloubové plošiny nabízejí větší variabilitu pohybu, především určitý stranový dosah 

a překonání různých terénních či výškových překážek. (obr. č. 15) Mají velkou výhodu, že 

jsou otočné o 360° a umí pojíždět v maximální možné výšce. V některých případech jsou 

vybaveny i otočným košem. Z hlediska pohonu máme na výběr mezi spalovacím motorem 

(diesel, benzín, plyn) nebo elektrickým motorem. 

Variabilita stoje je však vykoupena omezenou možností dosahu kloubového spojení. 

Přepravní koš nelze zatěžovat jinak, než uvádí výrobce, nelze ho zvětšit nebo odstranit. Další 

nevýhoda kloubové plošiny spočívá v neustálém patkování, tedy zajištění stroje proti pohybu 

před použitím ve výškách. Zvětšuje se tak „prázdný“ prostor kolem stoje, prodlužuje se doba 

použití. [18] 

 

 

Obrázek 15 Kloubová plošina 

 

8.3. Teleskopické plošiny 

Teleskopické samohybné plošiny nabízí přímý a rychlejší stranový dosah, využívají se 

zejména v prostředích, kde je nutné překonávat terénní či výškové překážky. Jsou rovněž 

otočné o 360°, některé i s výklopným košem mimo dráhu teleskopu. (obr. č. 16) Stranový 

dosah stroje je zpravidla delší a některé umí pojíždět s maximálním vyložením teleskopu. 

Nevýhodou je opět patkování a délka základního teleskopického ramene, ve kterém jsou 

uloženy další výsuvné části. Pohon je zajišťován obdobně jako u kloubových plošin. [18] 
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Obrázek 16 Teleskopická plošina 

 

Uvedené stroje dokáží transportovat svitky Mirelonu do výšek, ale stále chybí poslední 

část přepravy a tou je uložení nebo vyjmutí svitku z koše do stohu. Plošiny jsou schopné 

pojmout jeden nebo dva svitky s manipulantem, zvedací stoly i více svitků, přítomnost 

manipulanta je vždy nutná z důvodu ovládání plošiny, které je umístěno ve zvedacím koši. Při 

práci v koši je obsluha povinna být připoutána. To značně omezuje pohyb, uvážíme-li, že 

zvedací koš bude přeplněn skladovaným materiálem. Při následném vyklonění manipulanta 

hrozí vypadnutí, nebude-li zajištěn, negativní také je nadbytečné napínání nebo torze páteře 

při ukládání a vytahování svitků. Popsanou činností stále neodstraňujeme další problémy se 

skladováním, a to je zajištění proti rozvalení, rychlost a správný způsob stohování. 

 

8.4. Vysokozdvižné vozíky 

Vozíky jsou ovládané jedním pracovníkem, rychlost pohybu z místa na místo 

mnohonásobně vyšší než u plošin, prostor potřebný pro otáčení minimální a bez patkování. 

Jsou schopné se pohybovat i při plném zdvihu, zajištění proti pohybu je realizováno 

prostřednictvím řidiče pedálovou brzdou, řidič je chráněný konstrukcí stroje proti případnému 

pádu zvedaného materiálu a stejně tak i proti rozvalení nebo zřícení stohu. (obr. č. 17) 
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Obrázek 17 Vysokozdvižný vozík 

 

Uložení materiálu do stohu není samotným vozíkem zcela řešeno, řešení nabízí 

stohování materiálu za použití palet nebo stohovacích košů. To sebou přináší určité výhody 

a nevýhody. 

 

Klady spočívají v: 

 odstranění nebezpečné práce ve výškách (riziko pádu, zřícení, zavalení), 

 využití volného prostoru skladu ve srovnání s pyramidovým uložením, 

 rychlosti při stohování a manipulaci se skladovacími jednotkami, 

 manipulace s více svitky najednou při použití skladových košů, 

 organizaci práce a skladování svitků přímo u výrobního stroje, 

 zjednodušení transportu svitků z výroby do skladu a zpět k dalšímu zpracování, 

 snížení počtu manipulantů. 

 

Zápory spočívají v: 

 stanovením obsluhy vozíku a zajištění potřebných školení, 

 zavedením opaření pro využití, manipulaci a údržbu vozíku, 

 snížení užitné plochy skladu stanovením cest, uliček a komunikací pro vozík a chodce, 

 nákupu více tonážního vysokozdvižného vozíku s nestandardním dosahem, 
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 úpravy vidlic vysokozdvižného vozíku pro manipulaci s širokým břemenem, 

 použití vysokozdvižného vozíku bez spalovacího motoru, 

 instalaci odvětrání, správné provedení ex-osvětlení, 

 výrobě stohovacích palet (košů), 

 úpravě podlahy proti poškození paletami a vzniku elektrostatického náboje. 
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9. Návrh bezpečného způsobu skladování 

Nejjednodušší variantou pro sloučení všech požadavků na bezpečnost a rychlost 

skladování svitků se nabízí použití vysokozdvižných vozíků. 

Pro skladování svitků je nejvhodnějším řešením použití ohradových palet (košů), které 

odstraní možnost rozvalení stohu, zamezí pohybu pracovníků na stohu a umožní rychlou 

manipulaci s více svitky najednou. Paletu je nutno, vzhledem k velikosti svitků, samostatně 

navrhnout, bude nutné přizpůsobit i zvedací zařízení. 

Technickou úpravou bude muset projít i vysokozdvižný vozík, který by zřejmě 

nevyhovoval standardními parametry. 

S provozem vozíků vznikají další možná rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, a proto 

je nutné stanovit podmínky skladování, skladovací řád a místní provozní bezpečnostní 

předpis. Skladovací řád je rozebrán podrobněji a příklad řádu je uveden spolu s MPBP 

v příloze této práce. 

 

9.1. Ohradové palety 

Ohradová paleta (koš) by měla být dostatečně pevné konstrukce s hladkou povrchovou 

úpravou, zabraňující vzniku statického náboje. Aby byl koš co nejlehčí, pevnost bude 

zajišťovat obvodová silnostěnná konstrukce a stěny by měly být vyplněné mřížováním, 

případně pletivem. (obr. č. 18) Ze tří stran bude koš uzavřený, pouze čelní stěna otevřená. Do 

koše se budou svitky ukládat volným uložením, tedy stejným způsobem jako ve skladě. 

Z hlediska manipulace by koše měly být dvoucestné, umožňující zasunutí vidlice zdvižného 

vozíku ze dvou protilehlých stran, s náběhovými patkami. Náběhové patky zajistí 

komfortnější založení palet do sebe a větší stabilitu stohu. 

Hloubka skladovacího koše by měla být přizpůsobena průměrné délce svitků (1,3m), 

výška koše 2m, která odpovídá výšce běžného dosahu manipulanta. Při ručním ukládáním 

svitků do koše nebude nadměrně zatěžována páteř pracovníka. Stohováním na čtyři patra se 

nepřekročí výška stohu 8m, což odpovídá manipulační výšce skladu. Délka koše se upraví 

tak, aby na jedné paletě bylo uloženo cca deset svitků. (4m) 

Navržené rozměry jsou orientační, je nutné použití koše vyzkoušet v praxi, aby při 

ukládání nebo vyjmutí svitků nedocházelo k poškozování. Velikost koše by měla zohlednit 

i obalový materiál (PVC). 
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Obrázek 18 Paleta ohradová - skladovací koš 

 

9.2. Úprava VZV 

S ohledem na váhu vyráběného materiálu můžeme říct, že zdvižný vozík nebude nijak 

zatěžován. Významné zatížení se neprojeví ani použitím skladovacích košů. Nosnost 

nejběžnějšího vysoko zdvižného vozíku je 1,5 tuny. Pro bezpečnou manipulaci je nutné 

zajistit především zdvižný vozík s dostatečným dosahem (8m) a velmi širokými vidlicemi 

nebo dojitými paletovacími vidlicemi. (obr. č. 19) 

Pohon vozíku bude zajištěn elektrickou energií z baterií, protože sklad je uzavřený a 

Mirelon hořlavý materiál. 

Použití vzduchových nebo obručových kol je na zvážení výrobce, zda bude zdvižný 

stroj užíván pouze pro sklad nebo i jiné manipulační práce v rámci areálu. Terén v areálu 

společnosti je převážně rovný, asfaltový, překonání povrchových nerovností mezi výrobou 

a skladem bez ztráty stability vozíku i nákladu. Je však nutné toto před zahájením provozu 

vyzkoušet. 
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Obrázek 19 Dvojité vidlice pro manipulaci paletového koše 

 

9.3. Způsob skladování 

Stohování palet bude probíhat formou řadového stohování nebo skupinového 

stohování. Při řadovém stohování budou vznikat jednotlivě stojící sloupce z naskladněných 

manipulačních jednotek, při skupinovém stohování budou vznikat celé bloky manipulačních 

jednotek. (obr. č. 20) Vždy je důležité zvážit uložení stejného druhu (barvy) materiálu tak, 

aby při vyskladňování nevznikl problém s překládáním košů z místa na místo. K tomu je třeba 

dodržet správné šířky cest a uliček mezi manipulačními jednotkami. 

Pro jednodušší, bezpečnější pohyb ve skladě se na podlaze vyznačí místa pro 

stohování, místa uliček a místa pro pěší. Řidič zdvižného vozíku musí dbát potřebné 

bezpečnosti pohybujících se osob, pěší umožní vzájemné vyhnutí se s vozíkem. 

Přeprava vozíkem bude probíhat vždy s jednou paletou na vidlicích vozíku. Při 

přepravě je nutné přizpůsobit rychlost jízdy povaze terénu, dále zohlednit velikost a stabilitu 

palety a velikost vstupních otvorů do skladu nebo výroby. 
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Obrázek 20 Řadové a blokové stohování palet 

 

9.4. Skladovací řád 

Vypracováním řádu se cílí na to, aby byly vysvětleny základní pojmy a definice, které 

mají význam pro přesné a účelné vykonávaní činností pracovníků ve skladě. Zabrání se tak 

případným nepřesnostem a nedorozuměním, které mohou mít fatální následky. V několika 

bodech je uveden okruh vyskytujících se problémů, které se týkají stanovení rozsahu činností, 

z hlediska obsluhy, údržby a provozu technického zařízení, pravidel nakládání s materiálem 

a stohovacími jednotkami, povinností pracovníků, řidičů, skladníků a dalších osob, 

zapracování dodržování předpisů a norem při používání osobních ochranných prostředků, 

obecné bezpečnosti, požární bezpečnosti a zabránění škod. 

9.4.1. Účel řádu 

 

Skladovací řád, jehož součástí je i MPBP, obsahuje pokyny pro organizaci práce ve 

skladě, zejména řízení vysokozdvižného vozíku, stohování palet, provádění dalších 

skladových činností, spojených s nakládkou, vykládkou a uložením palet a činnostech při 

údržbě a opravách skladovacích prostor a zařízení 

9.4.2. Oblast platnosti řádu 

 

Oblast platnosti řádu se týká všech zaměstnanců společnosti a dále zaměstnanců 

externích firem, kteří se mohou pohybovat ve skladě, ať už na základě pracovní smlouvy 

a stanovených pracovních povinností nebo vykonávající jinou pracovní činnost na základě 
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dohody o vykonání práce ve společnosti, zejména pro skladníky, řidiče motorových vozíků 

a pracovníky provádějící nakládku/vykládku a jiné činnosti s tím spojené, např. oprava nebo 

údržba. 

9.4.3. Základní povinnosti osob pohybujících se ve skladě 

 

Každá osoba ve skladě je povinna dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

zejména s ohledem na pohybující se stroje, udržovat průchodné a průjezdné uličky 

a vyznačené zóny, udržovat pořádek a čistotu na manipulačních plochách a komunikacích, 

nepoužívat poškozených vozíků, palet a pomůcek, kontrolovat stav manipulačního vozíku, 

břemen a palet, dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s paletami a materiálem, vyhýbat se 

kolizním situacím a eliminovat narážení palet o sebe, zejména při odběru, zdvihání, přenášení, 

spouštění a pokládání, nepřetěžovat palety a skladovací zařízení, jednotlivá břemena 

a paletové jednotky stohovat správně a přehledně do stanovených a vyznačených 

skladovacích zón, nezastavovat komunikace a vyznačené manipulační prostory materiálem, 

dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve skladě a umožnit si vzájemné vyhýbání, 

nepřidržovat se břemene během pohybu, neopírat o palety a nezavěšovat na ně jakékoliv 

předměty, dodržovat zákaz jízdy na manipulačních vozících mimo řidiče, lézt nebo se 

pohybovat po materiálu a zdržovat se v pásmu ohroženého pádem přemisťovaného nákladu. 

9.4.4. Předepsané OOPP pro pracovníky skladu 

 

Rozsah předepsaných OOPP pro pracovníky ve skladu dle hodnocení rizik je stanoven 

zaměstnavatele a povinností každé osoby pohybující se ve skladě je OOPP řádně užívat 

a starat se o ně. Při poškození musí dojít k výměně. 

Předepsané ochranné pomůcky pro práci ve skladě zpravidla zahrnují pracovní oděv, 

pracovní obuv, ochrannou přilbu a pracovní rukavice s vlastnostmi chránícími proti 

nepříznivým účinkům skladovaného materiálu, např. chlad, teplota, elektrostatický náboj 

apod. 

9.4.5. Skladové plochy 

 

Základní skladovací plochy tvoří zpevněné, zřetelně vyznačené plochy barvou nebo 

jiným rozpoznatelným způsobem. Podlaha skladovací plochy, uliček a komunikací musí být 

pravidelně udržována v řádném stavu, poškozené povrchy musí být neprodleně opraveny. 

Nerovnosti povrchu ploch určených ke stohování palet nesmí být větší než 2 mm na 1 metr 
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délky, se sklonem nejvýše 0,9 %. Skladování se provádí odzkoušenýma stanoveným 

způsobem nejčastěji stohováním palet na sebe do výše. Jednotlivé druhy materiálů se stohují 

odděleně buď řadově, nebo blokově. Z bezpečnostních důvodů se manipuluje vždy jen 

s jednou jednotkou. Je zakázané dorovnávat řady nebo bloky posunutím celého stohu. Krajní 

rohové palety se označí bezpečnostním značením a chrání před případným zachycením 

nárazníky. Příjezd (přístup) ke stohům musí být vždy volný, nic nesmí bránit ukládání 

a vyjímání palet ze stohů. Je zakázáno ponechávat různé předměty na vyznačených uličkách. 

Je zakázáno lozit po stohovaných paletách nebo se v nich přepravovat. 

9.4.6. Manipulační jednotky 

 

Manipulační jednotkou se rozumí paleta (koš) se skladovaným materiálem nebo bez, 

která je upravena pro mechanizovanou manipulaci, přepravu a skladování a zachovává svůj 

tvar při transportu, skladování a ukládání. Skladovaný materiál musí být na paletě uložen tak, 

aby po celou dobu skladování nedošlo k vysunutí. Odebírání nebo vkládání materiálu z nebo 

na palety může být prováděno jen tehdy, je-li paleta položena přímo na podlaze. Práce na 

žebříku nebo jiném zařízení je zakázána. Každá přepravní paleta musí být označena její 

nosností, hodnoty nesmí být překračovány. Neoznačenou paletu deformovanou nebo jinak 

poškozenou paletu je nutno neprodleně vyřadit z dalšího používání. Pro skladování je vždy 

určeno do jaké výšky a jakým způsobem se může stohovat. 

9.4.7. Manipulace s břemeny 

 

Manipulací se rozumí zpravidla celý proces nakládání s materiálem a jednotkami, 

ukládání, přepravě vysoko zdvižným vozíkem do skladu, stohování a zpětně vyskladnění 

materiálu. Při manipulaci musí být používány bezpečné pracovní postupy tak, aby se 

předcházelo úrazům. Při ruční i strojové manipulaci se užívají předepsané OOPP, řidič VZV 

nevyjímaje. Osobám, které se nepodílejí na manipulaci je zakázáno zdržovat se na pracovišti, 

kde se manipulace provádí. Při stohování se zasunují vidlice vozíku co nejdále do palety tak, 

aby byla zajištěna stabilita palety. Je nutno brát v potaz délku vidlic a palety. Zdvihání 

a spouštění palet musí být plynulé. Nazdvihovat a ustavovat palety do žádané polohy pouze 

jedním ramenem vidlice není dovoleno. Zdvih palety musí být takový, aby bylo zajištěno 

bezpečné uložení. Do stohů se palety ukládají dostatečným dosednutím na sebe stohovaných 

palet a nemohlo dojít k vyvrácení. Řidič VZV přizpůsobí jízdu vozíku stavu a povaze 
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prostředí, zejména pojízdnému povrchu, rychlosti, charakteru materiálu, klimatickým 

podmínkám, pohybujícím se okolním osobám apod. 

9.4.8. Šířky, výšky cest a uliček, osvětlení 

 

Šířka manipulační uličky pro pojíždění vozíků s břemenem je určena největší šířkou 

projíždějícího vozíku s břemenem, zvětšenou o bezpečnostní vůli nejméně 200 mm na každou 

stranu. (1) Při stohování čelními vysokozdvižnými vozíky musí šířka manipulační uličky 

odpovídat vzorci: 

 

Š = R + X + l + 200     (1) 

 
Š – šířka uličky v mm 

R – vnější poloměr otáčení vozíku v mm 

X – vzdálenost vyložené paty vidlice od osy předních kol v mm 

1 – délka vidlice v mm 

200 – bezpečnostní vůle v mm 

 

Všechny uličky a cesty musí být neustále průchodné a průjezdné, nesmí být zužovány 

materiálem na podlaze. 

Osvětlení ve skladu musí být provedeno v dostatečné intenzitě a v souladu s použitou 

skladovou technologií. Osvětlení nesmí obsluhu manipulačních prostředků oslňovat a nesmí 

být zdrojem nežádoucích účinků např. ex-provedení. 

9.4.9. Mechanizační prostředky 

 

Mechanizačními prostředky se rozumí vysokozdvižné vozíky s pohonnou jednotkou. 

Vozík smí řídit pouze osoba prokazatelně zaškolená a vycvičená pro konkrétní druh vozíku. 

U vozíků nesmí být překročena jejich nosnost, musí být udržovány v dobrém technickém 

stavu a s ocelovou ochrannou konstrukcí chránící řidiče při případném pádu materiálu. Řidič 

vozíku nesmí opustit vozík, je-li břemeno zdviženo. Při manipulaci 

s paletami nesmí být překročena nosnost dle zatěžovacího diagramu vozíku. Je zakázáno 

provádět jakoukoliv opravu a údržbu vozíku zatíženého břemenem. Vysokozdvižný vozík 

není určen pro přepravu osob ani je-li na vidlicích umístěna paleta. Obecně nesmějí být 

vozíky zaparkovány a odstaveny u vchodů a východů ze skladu nebo na komunikacích tak, 

aby ohrožovaly ostatní provoz a bezpečnost zaměstnanců. Po ukončení provozu je řidič 
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povinen vozík odstavit na vyhrazené místo. Odstavený vozík nesmí být naložený a vidlice 

nesmí být zdvižené. Z hlediska bezpečné skladové manipulace musí být vozík udržován 

a opravován v souladu s požadavky příslušných předpisů. Pro snadnou manipulaci s vozíky 

musí být podlaha skladu rovná s hladkou povrchovou úpravou. Prahy dveří a podobné 

překážky musí být vyrovnány nájezdovými klíny, stejně jako rozdíly mezi sousedními 

podlahami. 

9.4.10. Kontroly skladovacích prostor 

 

Kontroly sladů se provádí vždy před uvedením do provozu, dále po každém přemístění 

stohu a ve stanovených termínech. Nejméně 1 x ročně musí být překontrolována podlaha 

skladu, nerovnosti musí být ihned odstraněny. O výsledku kontroly vede provozovatel 

záznam. Palety, jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost zaměstnanců, nesmějí být používány, 

musí být adekvátním způsobem ihned opraveny nebo zcela vyřazeny. 

9.4.11. Označení skladu bezpečnostními tabulkami 

 

Sklad, jako každé jiné pracoviště, musí být po dobu provozu udržován ve stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. O tom jaké činnosti jsou zde povoleny nebo zakázány, 

musejí být osoby patřičně informovány, případně mohou být nezúčastněné osoby vyloučeny. 

K nejrychlejším informacím přispívají bezpečností tabulky, které jsou z povinnosti 

zaměstnavatele umisťovány u vstupů, na budovách, v prostorech skladu, na komunikacích 

a uličkách, regálech nebo paletách a tyto musí být dodržovány. 

Prováděcím předpisem týkající se bezpečnostního značení je NV č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 

pozdějších předpisů, barevné provedení je pak řešeno normou ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní 

barvy a bezpečnostní značky. [8] 

Většina skladů má na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, např. 

"Nepovolaným vstup zakázán", "Zákaz kouření a vstupu s plamenem" a další tabulky 

upozorňující na pojíždějící stroje a možnost střetu s nimi, dále na možnost padajícího 

břemene a povinnost nosit pracovní helmu, označení nosnosti podlah, regálů nebo palet, 

označení únikových cest otvorů, vjezdů, výjezdů, komunikací pro pojízdné stroje a pro 

chodce, které musí být výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné.  
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9.4.12. Organizační a bezpečnostní opatření při poruchách a nehodách 

 

Porouchaný vozík musí být viditelně označen a nesmí se do řádné opravy používat. 

V případě nehody je třeba zajistit neodkladnou pomoc zraněným a přivolání lékařské pomoci, 

dále zabránit hrozícím nebezpečím, požárům a únikům provozních kapalin. 

Každá, byť i sebemenší nehoda, musí být nahlášena vedoucímu pracovníkovi. Po 

nehodě se provede kontrolní prohlídka technického stavu vozíku. Vedoucí pracovník 

rozhodne o dalším používání vozíku. 
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10. Závěr 

Sklad je úložiště, místo, kde se hromadí to, co všichni potřebujeme mít, ať už pro svoji 

potřebu, nebo při výrobě, anebo při práci. 

Práce, je fyzická činnost, kterou se snažíme bezpečně dosáhnout požadovaného 

výsledku, materiálních hodnot anebo zabezpečení potřeb. 

Bezpečnost práce je oblast, která se zabývá ochranou zdraví a života člověka při všech 

pracovních činnostech. 

Tři zdánlivě odlišné oblasti, které jsou navzájem provázány, mají jednu věc úzce 

společnou. A to, že pokud jich máme dostatek, jsou opomíjené. 

Tématem této práce bylo zhodnocení současného stavu skladování materiálu 

u výrobce, prostor, používané techniky a způsobu skladování a navržení skladování 

dle požadavků předpisů BOZP. Práce se týkala pouze prostor pro skladování a ne výrobního 

procesu. Výrobce si nepřál uvádět žádné skutečnosti ohledně výroby a zpracování. 

Při prohlídce skladovacích prostor bylo zjištěno, že zde dochází k porušování pravidel 

bezpečnosti, ani ne tak z neznalosti předpisů, jako spíše z nedbalosti. Byly porušovány 

předpisy týkající se práce ve výškách, stohování a manipulace s materiálem, používání 

osobních ochranných a pracovních prostředků a kvalifikace pracovníků. Velkou mírou se na 

tomto stavu podílejí odpovědní pracovníci, kteří tuto situaci z časové vytíženosti dostatečně 

neřeší, ale i řadový zaměstnanci, kteří na otázkách bezpečnosti nespolupracují a tzv. skoro-

nehody nehlásí. Dalším neméně významným faktorem jsou specifické vlastnosti vyráběného 

materiálu, pro který lze stěží, bez finančního zázemí, najít vhodný způsob skladování. 

Neposledním faktorem je sklad samotný, který nebyl původně pro tento druh materiálu 

stavěný a tím se výrazně zvyšují náklady na jeho úpravu a vhodné použití. 

V průběhu práce byly řešeny různé způsoby zajištění bezpečnosti, ale ne vždy se 

podařilo dosáhnout potřebného efektu, a proto bylo od návrhů upuštěno. 

Výsledným řešením je celková změna způsobu skladování, která přináší, kromě 

zajištění bezpečnosti pracovníků ve skladě, také efektivnější využití pracovní síly. Změny se 

však promítnou ve vstupních investicích o organizaci práce. 

Tato práce je návrhem jak zlepšit celkovou úroveň skladování a bezpečnost práce pro 

daný sklad. Může být použita přiměřeným způsobem i v jiných skladech podle druhu 

skladovaného materiálu. 
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