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Anotace  

V diplomové práci je řešena problematika bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 

na pracovištích zaměstnavatele společnosti, která se zabývá zpracováním hroznů vinné révy  

a výrobou vína. Výrobní proces je zdokumentován fotografiemi a v návaznosti na zjištěná 
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nebezpečí vzniku pracovního úrazu.  
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Úvod 

Při procesu výroby vína dochází k řadě rizikových situací, na které je při kontrolní 

činnosti potřeba zaměřit svoji pozornost. Zabezpečením dodržování platných předpisů BOZP 

jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance se zamezí nežádoucím jevům,  

např. pracovním úrazům nebo trvalému poškození zdraví.  

1. Cíl práce 

Při vytýčení cíle v diplomové práci je kladen důraz na identifikaci nebezpečí 

vyplývající z výrobní činnosti, na celkovém vyhodnocení rizik a předložení návrhů na zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců. 

2. Literární rešerše 

Základním právním předpisem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnance vychází z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dalšími právními předpisy jsou zejména zákony, vyhlášky, nařízení vlády a ČSN, 

které řeší problematiku BOZP a hygienické předpisy, vztahující se na oblast potravinářských 

výrobků. 

3. Základní pojmy 

Při popisu byly použity následující definice a pojmy: 

3.1 Základní pojmy v oblasti bezpečnosti práce 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí, pracovních 

podmínek a bezpečnosti technických zařízení; zahrnuje legislativní, organizační a výchovná 

opatření, směřující k odstranění rizik ohrožujících život a zdraví člověka při práci [7]. 
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MPBP – místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele upravující zejména 

pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení  

a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele [8]. 

Ochranný kryt – část strojního zařízení, které se používá výhradně k zajištění ochrany 

pomocí fyzické bariéry [9]. 

3.2 Základní pojmy v oblasti výrobního procesu  

Alkohol - hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením 

cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51 %. Jeho obsah se vyjadřuje  

v % obj. nebo g/l (1 % obj. alkoholu = 8 g/l). Viz celkový, přirozený, skutečný obsah alkoholu 

[10]. 

Rmut - rozdrcením hroznů vzniká drť. Jestliže se napřed odzrní a pak rozdrtí, vzniká 

odzrněná drť. Při výrobě červených vín se drť nakvašuje k vyluhování barviva a tříslovin. 

Rmutem se nazývá kvasící drť, v níž došlo k vyluhování některých látek do moštu [10]. 

3.3 Ostatní pojmy 

Pracovní úraz - je podle zákoníku práce § 380 poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo - li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů 

[12].  

Požadavky bezpečnosti práce – soubor technických a jiných požadavků stanovených 

na základě nových poznatků vědy a techniky, jejichž realizace v projekci, konstrukci, 

provedení, umístění, provozu technických zařízení a při pracovní činnosti zajišťuje bezpečnost 

práce a technických zařízení [7].  

 

  



3 
 

4. Pěstování vinné révy 

Jižní Morava má přírodní podmínky k tomu, aby dávala hrozny vinné révy vhodné 

k přípravě vysoce jakostních vín. Žijí tu lidé, pracovití a pro tvorbu jakostních vín nadšení 

[11]. 

 

 

Obrázek č. 1: Vinice jižní Moravy [1] 

5. Vinařská firma Waldberg s.r.o., Vrbovec 

Z nejznámějších výrobců kvalitního vína jsem si vybrala ze Znojemské oblasti 

společnost s ručením omezeným, která se zabývá zpracováním hroznů vinné révy až do jejího 

finálního výrobku.  

5.1 Historie firmy a její současnost 

Původní vinařská firma byla založena v roce 1994 s názvem AGROVINO spol. s r.o. 

V novém názvu vinařství je uvedena jedna z nejkvalitnějších viničních 

tratí Znojemska vinice Waldberg. 
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Obrázek č. 2: Čelní pohled na objekt 

 

Sklepní hospodářství s kapacitou 550 000 l vyrábí kvalitní odrůdová jakostní vína, 

vybraná ročníková i přívlastková a také řadu vín archivních.  

Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, 

který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu premonstrátů jako součást 

Louckého kláštera ve Znojmě.  

Ve své době sloužil jako desátkový sklep, který je nyní na seznamu kulturních 

památek. Svou délkou přes 200 m patří k největším na Znojemsku a vína zde mají optimální 

podmínky k nazrávání a vytváření typického odrůdového charakteru vrboveckých vín. 

V odrůdové skladbě je zastoupeno 14 odrůd pro výrobu bílých vín a 3 odrůdy k výrobě vín 

červených. 

Jsou vysázeny na celkem osmi viničních tratích. V samotném Vrbovci se nachází 

viniční trať Waldberg, s výměrou 40 ha. Pěstování révy vinné je zajišťováno v systému 

integrované produkce, což představuje citlivější přístup k ochraně a obdělávání vinic 

s využitím přirozených biologických podmínek a minimalizaci ekologického zatížení prostředí 

[1].  
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V současné době zajišťuje chod provozovny při výrobě vína, sklepního hospodářství  

a prodejem vína celkem 6 zaměstnanců. Pracovní doba je pouze na ranní směnu PO-PÁ  

od 7.00 hod. -15.30 hod.  

Požadavek na teplotu v sklepním hospodářství pro bílé víno 8 – 10°C a pro červené 

víno 10 – 12°C. Kolísání teploty by mělo probíhat pomalu a maximální teplota nemá být 

překročena nad 15°C. Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 70 – 80%.  

 

Tabulka č. 1: Organizační struktura 

 
 
 

5.2 Popis výroby 

Zhodnocení pracovních činností bylo provedeno na základě předloženého pracovního 

postupu, konzultací s vedoucími zaměstnanci a umožněním pořízení vlastní fotodokumentace 

celého výrobního procesu.  

 

Jednatel 
společnosti 

Sklepmistr 

Obchodní 
zástupce 

Dělníci 
sklepního 

hospodářství 
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Následující obrázek představuje výrobní proces od příjmu hroznů vinné révy, dále pak 

postupné dokvašení vína v kvasné hale, filtraci.  

Při zpracování hroznů se používá strojních zařízení, např. mlýnek a lis na hrozny, 

pomocí čerpadel a hygienicky ošetřených hadic dochází k přečerpávání do odkalovacích 

nádrží, a následně do kvasných tanků na dokvašení vína.  

K přepravě těžších břemen se používá vysokozdvižný motorový vozík a nákladním 

výtahem se přepravují břemena do skladů ve 2. a 3. NP (nadzemním patře). 

 

 

 

Obrázek č. 3: Půdorys výrobní haly 

 

Výrobní proces tvoří jeden celek. Se sklepním hospodářstvím jsou propojeny dopravní 

cesty pomocí potrubních systémů. 
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Ve sklepním hospodářství je skladováno víno archivní v lahvích, dále pak víno 

v nerezových tancích s objemem 3 000 - 5000 litrů a vína uskladněna v dubových a akátových 

sudech.   

Sklep je opatřen větracími průduchy a v době kvašení musí být používány výtlačné 

ventilátory.  

 

 

 
Obrázek č. 4: Půdorys sklepního hospodářství 

Základní surovinou pro výrobu kvalitního vína jsou dostatečně vyzrálé a v dobrém 

zdravotním stavu hrozny révy vinné. 
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5.2.1 Přejímka hroznů 

Účelem pracovní operace je zajistit vstupní kontrolu suroviny přijímané ke zpracování 

a zkontrolovat základní parametry jako je odrůda, cukernatost a poškození.  

Potřebné vybavení: mostní váha, násypka se šnekovým dopravníkem, moštoměr, 

odměrný válec. 

 

Obrázek č. 5: Násypka se šnekovým dopravníkem 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

  

 pád výklopné střechy na zaměstnance, zvlášť při nedostatečném uchycení, 

popř. při poškození ocelového lana nebo kovových zarážek.  

 

Požadavek právního předpisu: § 3, odst. 3, písm. d) NV č. 101/2005 Sb., 

 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6] 

Návrh na opatření: zajistit provádění pravidelných revizí a kontrol zabezpečovacích 

prvků konstrukce. 
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Bezpečnostní opatření: při pracovních činnostech musí být provedeno řádné 

zakrytování násypky, včetně ochranných krytů na šnekovém dopravníku, platí zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, po ukončení práce zajistit řádné zabezpečení a uzamknutí všech vstupů 

a vchodů. 

5.2.2 Mletí a odzrnění hroznů 

Pracovní operace má zajistit odstranění třapiny z hroznů, která by mohla způsobovat 

nepříjemnou „chlorofylovou“ příchuť a zvyšovala by trpkost vína. Současně dochází 

k rozemletí hroznů lisováním. 

Potřebné vybavení: mlýnek - odzrňovač, násypka se šnekovým dopravníkem, 

pyrosiřičitan draselný, rmutové čerpadlo, hadice. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 poranění zaměstnance o vyčnívající hrot stříšky při tzv. klidovém usazení  

na násypce. 

Požadavek právního předpisu: § 3/7 NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled  

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů [13]. 

 

Návrh na opatření: provést výstražné černožluté šrafování hrotu stříšky. 

Bezpečnostní opatření: proškolit zaměstnance s možnými riziky při činnostech, 

zejména při přejímce hroznů.  

5.2.3 Nakvášení 

Provádí se pro zvýšení obsahu aromatických látek ve rmutu a následném moštu  

nebo ke zvýšení obsahu barviv u modrých moštových odrůd. 

Potřebné vybavení a materiál: nakvášecí tank (vinofikátor), rmutové čerpadlo, cukr, 

moštoměr, odměrný válec, hadice. 



10 
 

   

Obrázek č. 6: Nakvášecí tank    Obrázek č. 7: Přechodová lávka 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 poranění ruky při úchytu za konec madla na přechodové lávce. 

 

 Požadavek právního předpisu: § 3, odst. 1, NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6]. 

Návrh na opatření: provést zaslepení koncových madel. 

Bezpečnostní opatření: při chůzi a výstupu na přechodové lávce postupovat 

s maximální opatrností, používat pracovní obuv, při kolizi se zachytit madla proti pádu  

do hloubky, platí zákaz podlézání pod zábradlím, přelézání a skákání z lávky. 
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5.2.4 Lisování 

Lisováním dochází k rozdělení pevného podílu (zbytky třepiny, semena, slupky)  

od kapalného podílu (mošt z dužniny). Cílem je získání kvalitního tekutého podílu  

s co nejmenším množstvím příměsí a šťávy ze slupek a semen). 

Potřebné vybavení: rmutové čerpadlo, mlýnek - odzrňovač, pneumatický lis, kvasné 

nádoby, moštoměr, odměrný válec, hadice. 

 

 

Obrázek č. 8: Pneumatický lis 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 úder do hlavy od snížených prvků kovové konstrukce.  

 

Požadavek právního předpisu: § 3/7 NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled  

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů [13].   
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Návrh na opatření: provést označení nebezpečných prostor a zajistit doplnění 

pracoviště výstražnými tabulkami. 

 

Bezpečnostní opatření: při pracovní a kontrolní činnosti provádět jednotlivé kroky 

podle technologie výroby v souladu s návodem k obsluze strojního zařízení, na pracovišti 

skladovat pouze materiál a určené prostředky. 

 

5.2.5 Měření cukernatosti a slazení 

Provádí se pro zjištění obsahu cukru v moštu, který je vyjádřen v množství cukru  

v kg na 1000 litrů a na základě cukernatosti se stanoví další postup - určení jakostního stupně 

budoucího vína a případné určení správného množství cukru pro doslazení v případě 

jakostních vín.  

Potřené vybavení a materiál: moštoměr, cukr, odměrný válec, cukřící tabulky, váhy. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pád zaměstnance na kluzké podlaze.  

 

Požadavek právního předpisu: Příloha bod 3.3.1 k NV č. 101/2005 Sb., 

 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6]. 

   

Návrh na opatření: pravidelně provádět úklid komunikace. 

Bezpečnostní opatření: vybavení zaměstnance protiskluznou pracovní obuví. 
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5.2.6 Síření 

Oxid siřičitý je prostředkem nutný při ošetřování a skladování vína. Zabraňuje  

nebo omezuje vznik vad vína.  

Působení oxidu siřičitého má následující účinky: 

 Biologický účinek: zabránění aktivit divokých kvasinek a bakterií 

 Antioxidační účinek: vyvázání kyslíku jsou vína chráněna před oxidací 

 Účinek deaktivující exzymy: deaktivuje enzymy, přenášející kyslík, potlačuje 

hnědnutí 

 Účinek zlepšující aroma: vyvázáním kvasných produktů se zlepšuje aroma vína. 

Hladina volného SO2 se upravuje na hodnoty potřebné pro udržení požadovaného 

obsahupro jednotlivé jakosti vín. Obvykle v rozmezí 40 mg/l – 60 mg/l. 

Pokud hladina volné síry přesáhne tuto hranici, musí být víno okamžitě odesláno  

na rozbor akreditovanou laboratoří, která určí obsah SO2. Podle obsahu provede kupáž  

se zdravým vínem a po té je možné uvést víno do oběhu. 

Potřebné vybavení a materiál: Byreta, škrobový maz, roztok jódu, pyrosiřičitan 

draselný, váhy, H2SO4 (20%). 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 potřísnění chemikálií. 

 

Požadavek právního předpisu: NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků [14]. 

Návrh na opatření: vybavení zaměstnance předepsanými osobními ochrannými 

pracovními prostředky. 
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Bezpečnostní opatření: dodržovat pokyny uvedené v pracovních postupech, 

v bezpečnostních listech, v písemných pravidlech o BOZP, v návodech od výrobce, zajistit 

poskytnutí první pomoci. 

5.2.7 Odkalení 

Odkalení se dosáhne čistější a méně bouřlivé kvašení a menší podíl nežádoucích 

aromatických látek. 

Potřebné vybavení: čerpadlo, hadice, čiřící prostředky. 

        

Obrázek č. 9: Odkalovací nádrž                  Obrázek č. 10: Vymývání pomocí hadice 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pád zaměstnance do hloubky při vstupu mimo přechodovou lávku.  

 

Požadavek právního předpisu: § 3 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  

nebo do hloubky[15] a § 4, odst. 1, písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [16]. 
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Návrh na opatření: instalace pochůzkového žebříku s madly, při výstupu na horní 

zaoblenou část zabezpečit ochranu zaměstnance před pádem po celém obvodu odkalovacích 

nádrží.   

Bezpečnostní opatření: dodržovat pracovní postupy, instalovat kolektivní zajištění 

proti pádu zaměstnance do hloubky, popř. osobní zajištění proti pádu do hloubky. 

5.2.8 Plnění kvasné nádoby, kvašení a dokvašení 

Řízené kvašení se využívá u odrůd s vyšší cukernatostí, při zpracování aromatických 

odrůd a při výrobě nejkvalitnějších predikátních vín. Ideální teplota kvašení 15-18°C. 

Při vyšších teplotách se z vína odpaří větší množství aromatickcýh látek. Včasné doplňování 

nádob je jedním ze způsobů zamezení vzniku nežádoucích změn vína negativnímu ovlivnění 

kvality. 

Potřebné vybavení: čerpadlo, hadice, AVSK (aktivní vinné suché kvasinky), váhy, 

živná sůl. 

Alkoholové kvašení [3] 

Při výrobě vína probíhají biochemické reakce, kterými mikroorganismy, kvasinky  

a baktérie přeměňují různé chemické složky moštu a vína.  

Při alkoholovém kvašení se štěpí jedna molekula cukru na dvě molekuly etanolu  

a na dvě molekuly oxidu uhličitého: 

 

C6H12O6   →   2 C2H5OH + 2 CO2 

Vzorec č. 1: Alkoholové kvašení 

Během kvašení vzniká oxid uhličitý CO2, je to bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, 

který se rozpouští ve víně a vodě a je těžší než vzduch. To může vést k jeho shromažďování 

v hlubších sklepech bez ventilace, k vytěsnění kyslíku a k smrti udušením tam pracujících 

osob. 
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Maximální hranice koncentrace oxidu uhličitého je stanovena na 0,5 % obj. 

Tato koncentrace může být během dne překročena až na dobu 1 hodiny, a to do množství  

2 % obj. Při koncentraci 5 % obj. se ztěžuje dýchání. Při koncentraci 15 % obj. nastává během 

krátké doby bezvědomí. Při koncentraci 18 % obj. dochází k rychlé smrti. 

Kvasný proces probíhá přes početné meziprodukty a vedlejší produkty, jako je kyselina 

pyrohroznová a acetaldehyd, až k alkoholu [11]. 

V době kvašení nastávají v moštu objemové změny, např. při objemu 1000 l moštu  

se po překvašení zmenší asi o 2,2 litry vlivem změny hustoty [4]. 

 

Obrázek č. 11: Nakvášecí tanky na rmut modrých hroznů 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 výskyt oxidu uhličitého v době kvašení.  

Požadavek právního předpisu: § 3, odst.3, písm. a) NV č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6].  
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Návrh na opatření: před vstupem na pracoviště při ranní směně zajistit provedení 

spuštění ventilátoru.   

Bezpečnostní opatření: dbát pracovních postupů při kvašení a zajistit řádné 

odvětrávání pracovišť. Zajistit provádění měření CO2.  

5.2.9 Stáčení 

Stáčením se rozumé vyprázdnění původní nádoby s vínem a naplnění nádoby s vínem 

jiné nádoby tímto vínem. 

Účelem přečerpávání je: 

 Oddělení kalů z moštu po sedimentaci 

 Oddělení kalů od čistého vína po kvašení 

 Optimalizace obsahu tanků 

 Kupážování vín. 

Vliv stáčení na víno: 

 Provzdušnění bílých vín není žádoucí, jejich kontakt se vzduchem se snažit 

v maximální míře omezit, aby nedošlo k nežádoucím změnám 

 Provzdušnění u červených vín je v malé míře žádoucí, vede ke zlepšení zrání  

a stabilizaci barvy. 

Potřebné vybavení: čerpadlo, hadice, nádoba na skladování kalů. 

 

Obrázek č. 12: Odkalovací tanky 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 zvedání břemen při ruční manipulace s nádobami.  

        

Požadavek právního předpisu: § 29/2, 3  NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci [17]. 

Návrh na opatření: dodržovat maximální zvedání těžkých břemen. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat pokyny uvedené ve vnitřním předpisu pro zajištění 

zvedání a přenášení těžkých břemen, kdy přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně 

manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, 

při častém zvedání a přenášení 30 kg, používat manipulační techniku. 

5.2.10  Filtrace 

Účelem filtrace je odstranění všech pevných částic z tekutiny pomocí filtu. Tekutina 

protéká, pevné částice jsou zadrženy. Podle velikosti pórů jsou zadržovány jen větší  

nebo menší pevné částice. Předpokladem úspěšné filtrace je, že víno dosáhlo čistoty, potřebné 

pro danou filtraci. Je-li víno pro daný stupeň filtrace příliš kalné, bude muset být filtrace brzy 

přerušena, čímž se snižuje výkonnost systému a pracnost. Jednotlivé druhy filtračních 

materiálů mají výrobcem určené množství kalů a druhu vína, která je možné filtrovat. Bílá 

vína se filtrují lépe než vína červená.  

Potřebné vybavení a materiál: čerpadlo, hadice, filtr a jeho komponenty podle druhu. 

Pracovní operace:  

 Pro předfiltraci používá se křemelinový filtr 

 Pro finální filtraci se používá membránová filtrace, k další filtraci se použije 

mikrobiální filtry tzv. svíčky 

 Použití deskové filtrace 

Regenerace filtračních svíček 

 Výplach studenou vodou 
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 Chemické čištění po výplachu se přečerpává roztok 1-2% MIKROL společně 

s roztokem 0,5 – 1,0% HYDROSAN po dobu 20 – 30 minut. 

 Při skladování filtačních svíček se používá roztoku 0,5% přípravku HYDROSAN.  

   

Obrázek č. 13: Deskový filtr    Obrázek č. 14: Křemelinový filtr 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 úraz elektrickým proudem v mokrém prostředí.  

 

           Požadavek právního předpisu: příloha bod 2.1.6 NV č.101/2005 Sb.,  

 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6] a čl. 4.4.1.ČSN 34 0350 

ed.2. [18]. 

 

Návrh na opatření: před každým spuštěním strojních zařízení provést kontrolu 

funkčnosti a neporušenosti zařízení, dbát na umístění přívodních vedení. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodě k obsluze, 

zajistit provádění pravidelných zkoušek, revizí a kontrol stojních zařízení, zjištěné závady 

nahlásit nadřízenému zaměstnanci, šnůrová vedení se smí klást tak, aby nebyly vystaveny 

mechanickému poškození a byly chráněny před škodlivým působením vlivů prostředí. 
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5.2.11  Čiření a stabilizace 

Čiřením vína se zvyšuje jeho čirost a omezuje působení jakéhokoliv typu zákalů 

(podle druhu použitého čiřidla). Obvykle je hlavním úkolem odstranění termolabilních 

bílkovin z vína a zabránění vypadnutí vinného kamene. Stabilizací se dosáhne snížení 

oxidovatelnosti vína, snížení pravděpodobnosti výskytu termolabilních bílkovin s delší 

uchovatelnosti. 

Potřebná vybavení a materiál: stabilizační (čiřící prostředek) pyrosiřičitan draselný, 

míchadlo nebo čerpadlo. 

 

Obrázek č. 15: Nerezové tanky 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 úraz při výstupu po žebříku.  

Požadavek právního předpisu: příloha k NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  

nebo do hloubky [15]. 



21 
 

Návrh na opatření: zajištění stability žebříku.    

Bezpečnostní opatření: dodržovat pracovní návody k používání žebříků, pracovní 

postupy a návody k nerezovým tankům. 

5.2.12  Mytí lahví 

Mytí lahví se používá pro lahve na jakostní vína bez přívlastku. Mytí lahví slouží 

k odstranění zbytků etiket a vyčištění vnitřku lahví.  

Potřebné vybavení a materiál: Myčka lahví, roztok louhu o potřebné koncentraci 

dodané výrobcem, změkčovací sůl, gumové boty, gumová zástěta, gumové rukavice, lahve, 

přepravky, palety na skladování, přepravní fólie. 

Pro obsluhu myčky je zapotřebí dvou zaměstnanců. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pořezání o poškozenou nebo rozbitou lahev.  

 

Požadavek právního předpisu:§ 3, odst. 1 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6]. 

Návrh na opatření: stanovit postup při čištění a v případě poruchy ihned zastavit stroj 

pomocí STOP tlačítka.  

Bezpečnostní opatření: dodržovat návod od výrobce včetně zakázaných činností, 

např. vyřazování blokovacích zařízení, dodržovat používání předepsaných OOPP.   

5.2.13 Příprava plnící linky 

Příprava plnícího zařízení je provedena propařením celého systému vyvíječem páry. 

Tato příprava výrazně ovlivňuje množství mikroorganismů, které se mohou dostat  

do konečného produktu. Potřebné vybavení: vyvíječ páry, plnící linka, čerpadlo, hadice. 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 opaření zaměstnance vyvíječem páry.  

 

Požadavek právního předpisu:§ 3, odst. 1 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6]. 

Návrh na opatření: maximální opatrnost při manipulaci. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat návody k obsluze, sdělení nejbližšímu zaměstnanci  

o provádění pracovních činností. 

5.2.14  Plnění lahví 

Kontrolní nastavení poloautomatické linky na víno pomocí kalibrovaného odměrného 

válce.  

Plnění vína probíhá automaticky. Odsávání nadbytečného vína z láhve a dávkování 

dusíku do prostoru nad hladinu vína podle tlakoměru na zásobní lahvi. V kontrolních bodech 

dochází k uzavírání, etiketování, uzavírání kapslí.  

Potřebné vybavení a materiál: plnící linka, zásobní láhev s dusíkem, obalový materiál, 

čerpadlo. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pád nezajištěné tlakové lahve s dusíkem.  

         

Požadavek právního předpisu: čl. 7.1 ČSN 07 8304 [19]. 

Návrh na opatření: zabezpečit tlakovou lahev proti pádu a nárazu. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat bezpečnostní pokyny při manipulaci s tlakovou 

lahví, zajistit provádění pravidelného školení obsluhy.    
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5.2.15  Zátkování a uzavírání kapslí, šroubovité uzávěry 

Uzavření lahví je nutné k tomu, aby víno bylo udržováno v dlouhodobě uchovatelném 

stavu. Kvalita zátky určuje dobu uchovatelnosti vína. Víno v neuzavřené láhvi příliš rychle 

oxiduje a je vystaveno vnějším vlivům.  

Potřebné vybavení a materiál: zátky, kapsle, šroubovité uzávěry. 

 

 

Obrázek č. 16: Plnící linka lahví 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 poranění o střepiny při pádu plné lahve.   

 

Vystřikování  Plnění 
Korkový 

uzavírač  Šroubový 

uzávěr 
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Požadavek právního předpisu: §5 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [16]. 

Návrh na opatření: maximální pozornost při manipulaci s lahvemi, vymezit časově 

omezenou   

Bezpečnostní opatření: udržovat na pracovišti pořádek při naskladňování  

do připravených obalů, používání pracovní obuvi a OOPP.  

5.2.16  Etiketování 

Opatření láhve etiketou je povinné podle zákona. Dále je povinné, aby etiketa 

obsahovala údaje určené v pracovním postupu, jinak by nebylo možné víno dodávat na trh. 

Potřebné vybavení a materiál: Etiketovačka, etikety. 

Údaje na etiketách jakostních vín:  

Povinné (musí být vždy uvedeny): 

 odrůda 

 stáčírna 

 číslo šarže 

 označení jakosti 

 slovní označení zbytkového cukru, 

 objem 

  vinařská oblast 

 obsah alkoholu 

Vilitelné (nemusí být uvedeny): 

 ročník 

 podoblast 

 obec 
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 trať. 

Údaje na etiketách zemských vín: 

Povinné (musí být vždy uvedeny): 

 označení jakosti 

 objem 

 obsah alkoholu 

 stáčírna 

 vinařská oblast. 

Volitelné (nemusí být uvedeny): 

 slovní označení zbytkového cukru 

 odrůda 

 ročník. 

 

 

 

Obrázek č. 17: Etiketovací stroj 
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Obrázek č. 18: Detail ovládacích prvků na etiketovacím stroji 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 záměna ovladacích prvků.  

      

Požadavek právního předpisu: příloha č. 1, bod 1.7.1  NV č. 176/2008 Sb.,  

o technických požadavcích na strojní zařízení [20]. 

Návrh na opatření: zajistit označení informací a výstrahy na strojním zařízení 

etiketovačky v českém jazyce. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat návod k obsluze.   
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5.2.17  Plnění keg sudů 

Keg sud je zvláštním typem obalu, který se využívá pro nižší jakosti vín určených 

k rychlé spotřebě.Víno musí být stejné jako víno v lahvích. Účelem tohoto postupu je vymezit 

zvláštnosti balení tohoto produktu. 

Potřebné vybavení a materiál: dezinfekční roztok, narážecí hlava, dusíková láhev, 

sanitační prostředky. 

 

Obrázek č. 19: Dubové a akátové skladovací sudy 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 podvrknutí nohy při manipulaci se sudy ve sklepním hospodářství.  

 

Požadavek právního předpisu: příloha bod 3.3.1 NV č. 101/2005 Sb., 

 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6].  

Návrh na opatření: zajistit provedení instalace mřížky na odtokový kanálek 

v komunikaci. 

Bezpečnostní opatření: dbát zvýšené opatrnosti v mokrém prostředí sklepního 

hospodářství.   
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5.2.18  Hygiena a sanitace 

Hygiena pracovišť, dodržování základních hygienických pravidel v potravinářském 

provozu a správné a dostatečné provádění sanitace pracoviště a používaných strojů má vliv  

na jakost produktu, zamezení množení mikroorganismů a tím vzniku chorob a vad vína, 

epidemií. 

Potřebná vybavení a materiál: skříňky, pracovní pomůcky a oděvy, sanační prostředky. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 nečitelný nápis na obalu chemických prostředků, záměna obalového zboží.   

Požadavek právního předpisu: vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích  

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných [21] a zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů[27]. 

Návrh na opatření: řádné osvětlení pracoviště sklepního hospodářství. 

Bezpečnostní opatření: skladování čistících a dezinfekčních prostředků v originálních 

obalech na vyznačeném místě, dodržovat používání OOPP, školení zaměstnanců 

z hygienických předpisů, zdravotnický průkaz.   

5.2.19  Skladování, archivování  

Skladování hotových výrobků se provozuje v objektu 2. a 3. NP. Na pracovištích jsou 

vyznačeny nosnosti podlahy. Skladování je v papírových krabicích nebo na EURO paletách. 

Maximální skladovací výška je do 1,80 m. 

Sklad umístěný v 1. patře budovy má maximální plošnou rovnoměrně zatížitelnost 

stropu 750 kg/m
2. 

Sklad ve 2. patře  budovy má určenou maximální plošnou rovnoměrně 

zatížitelnost stropu 200 kg/m
2
.  

Potřebná vybavení a materiál: skříňky, pracovní pomůcky a oděvy, sanační prostředky. 
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Obrázek č. 20: Expediční sklad lahvového vína 

 

 
 

Obrázek č. 21: Nákladní výtah 
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Obrázek č. 22: Nosnost podlahy ve skladech 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pád bedny s vínem.  

 

Požadavek právního předpisu: příloha k NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  

nebo do hloubky [15] a ČSN 26 9030 [22]. 

 

Návrh na opatření: zpracovat místní řád skladu. 

Bezpečnostní opatření: vyznačení uličky žlutou barvou pro pohyb osob a prostředků, 

dodržovat skladovací řád výšky naskladněných beden, dodržovat určenou nosnost podlahy, 

určit zodpovědnou osobu za provoz ve skladu lahví na obou patrech. 
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Obrázek č. 23: Sklepní hospodářství    Obrázek č. 24: Archivace vína 

5.2.20 Expedice vína 

Při vyskladňování lahví s vínem ze sklepního hospodářství se používá řetězový 

dopravník. 

Potřebná vybavení a materiál: bedny s vínem. 

 

   

Obrázek č. 25: Řetězový dopravník    Obrázek č. 26: STOP tlačítko 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 zachycení o řetěz dopravníkového pásu.  
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Požadavek právního předpisu: příloha č. 4 další požadavky na bezpečný provoz 

a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů  NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí [23]. 

Návrh na opatření: zajistit provedení zakrytování dopravníkového pásu. 

Bezpečnostní opatření: dodržovat místní provozní bezpečnostní předpis pro řetězový 

dopravník, používat pracovní oděvy, řádné osvětlení pracoviště,  přístupnost k nouzovému 

vypínači STOP tlačítka. 

5.2.21  Prodej a degustace vína 

Před prodejem se lahve s vínem skladují v regálových boxech převážně naležato. 

Potřebná vybavení a materiál: lahve s vínem, dřevěné prodejní regály. 

 

   

Obrázek č. 27: Vinotéka    Obrázek č. 28: Degustace vína 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 pád lahve s vínem z prodejního regálu při manipulaci. 

Požadavek právního předpisu: bod 10.2 příloha NV č. 101/2005 Sb., 

 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [6].  
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Návrh na opatření: opatrné zacházení při uskladnění lahví do horizontální polohy.  

Bezpečnostní opatření: dodržovat maximální nosnost regálů, kontrolovat fixaci regálů, 

používat výstupové schůdky. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 kolize při dopravní nehodě.  

 

Požadavek právního předpisu: §3 NV č. 168/2002 Sb., který se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při provozování dopravy dopravními prostředky [24]. 

Návrh na opatření: zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis pro bezpečné 

nakládání a vykládání přepravovaného materiálu. 

Bezpečnostní opatření: upozornění na sníženou rychlost v bezprostřední blízkosti 

degustačního místa, zajistit uložení odkládacího místa pro jízdní kola hostů.  
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6. Návrh KONTROLNÍHO SEZNAMU – dotazník firmě [5] 

Dokumentace BOZP 

 

Č. Kontrolní seznam ANO NE 

1.  Je provozovna využívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím?       ANO  

2. Je vypracován interní předpis pro zajištění BOZP ve společnosti?              ANO  

3.  Je vypracován systém bezpečné práce (místní provozní předpisy)?          ANO  

4.  Jsou vypracovány všechny provozní řády (sklad dle ČSN 29 6030)?                      NE 

5. Jsou vypracovány technologické a pracovní postupy?                              ANO  

6. Jsou prováděny revize vyhrazených technických zařízení?                       ANO  

8. Jsou písemně určeny osoby zodpovědné za provoz?                                ANO  

9.  Je vypracován protokol o určení vnějších vlivů a druhu prostorů?           ANO  

10. Jsou odstraňovány závady zjištěné při revizích?                                     ANO  

11. Jsou evidovány zprávy o kontrolách a revizích strojů a zařízení?                      ANO  

12. Je prováděna jednou ročně prověrka bezpečnosti práce podle ZP?        ANO  

13. Je pro toto pracoviště vypracováno hodnocení rizik podle ZP? ANO  

14. Jsou vypracována zdravotní rizika s ohledem na kategorizaci 

pracovišť?    

ANO  

15. Je vypracováno hodnocení rizik a vypracovány seznamy OOPP?          ANO  

16. Je vypracován systém přidělování čistících a dezinfekčních 

prostředků?   

ANO  

17. Mají přidělované OOPP certifikát?                                                              ANO  

18. Jsou zaměstnanci prokazatelně poučeni o používání OOPP?  ANO  

19. Jsou všichni zaměstnanci seznámeni s bezpečnostními předpisy?          ANO  

20.  Jsou zaměstnanci vykonávající odborné činnosti odborně připraveni?     ANO  

21. Je ve společnosti zajištěna pracovnělékařská služba?                                                      ANO  

22. Jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí s ohledem na konkrétní činnost?  ANO  

23. Je vedena evidence úrazů, nemocí z povolání, havárií?                             ANO  
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24. Je vedena evidence pracovní doby, sledovány limity přesčasové práce?   ANO  

25. Odpovídá odpočinek zaměstnanců požadavkům zákoníku práce?           ANO  

26. Je zajištěna na pracovištích zaměstnavatele první pomoc pro 

zaměstnance?  

ANO  

27. Probíhá na pracovištích zaměstnavatele kontrola lékárniček?               ANO  

28. Jsou odstraňovány závady zjištěné při dozorech IBP, orgánů veřejného 

zdraví?  

ANO  

29. Je vedena dokumentace a seznam nebezpečných látek?                       ANO  

30. Jsou k dispozici doklady o likvidaci odpadů? ANO  

31. Je vedena evidence nebezpečných chemických látek a směsí? ANO  

32.                        Jsou respektovány pokyny uvedené v bezpečnostních listech?                   ANO  

Zaměstnanec 

Č. Kontrolní seznam ANO NE 

34.    Jsou stanoveny povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce 

pro zaměstnance?                 

ANO  

35.    Je zaměstnanec vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, 

čisticími a dezinfekčními prostředky?                  

ANO  

36.    Používá zaměstnanec OOPP, čistící a dezinfekční prostředky?   ANO  

37.    Jsou zaměstnanci informováni o rizicích jejich práce? ANO  

38.    Jsou zaměstnanci stanoveny a používány pracovní postupy, zabraňující 

poškození zdraví při ruční manipulaci s břemeny?  

ANO  

39.    Jsou zaměstnanci bez kvalifikace zaučováni při nástupu na pracovní 

místo?                                 

ANO  

40.    Jsou zaměstnanci na všech pracovištích zabezpečeni proti pádu  

do hloubky?               

    

  NE 
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Pracoviště 

Č. Kontrolní seznam ANO NE 

41. Jsou všechny komunikace označeny bezpečnostními barvami?                NE 

42. Je vyznačena a dodržována nosnost regálů, palet, podlah a výtahu? ANO  

43. Jsou prováděna měření chemických škodlivin? ANO  

44. Je na pracovišti místo, kde pracuje jeden člověk a je zabezpečena jeho 

bezpečnost?                  

ANO  

45. Jsou na pracovištích dodržovány zásady ochrany životního prostředí? ANO  

46. Je zajištěna koordinace na pracovištích, kde pracují společně 

zaměstnanci různých společností?                

ANO  

47. Je prostorové uspořádání pracoviště ve shodě s požadavky 

bezpečnostních a hygienických předpisů?                         

ANO  

48. Je na pracovištích dodržován zákaz kouření?        ANO  

49. Jsou respektovány ergonomické požadavky na pracoviště a polohy 

zaměstnanců při práci?                      

ANO  

 

50. Odpovídá sociální zázemí pracoviště předpisům? ANO  

51. Je dodržovaná nosnost podlahy?  ANO  

52. Je zajištěno, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců škodlivinami 

z vedlejších pracovišť? 

ANO  

53. Jsou posuvné dveře vybaveny bezpečnostním mechanismem, 

zabraňujícím samovolnému vysunutí a vypadnutí? 

ANO  

54. Je prováděna visuelní kontrola ručního nářadí před jeho použitím?      ANO  

55. Je na pracovištích dodržován trvale volný přístup k nouzovým 

východům a k požární technice?        

ANO  

56. Je zajištěna bezpečnost osob v blízkosti všech komunikací?  NE 

57. Je zabezpečeno pracoviště proti vstupu nepovolaným osobám?     ANO  
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Strojní vybavení 

Č. Kontrolní seznam ANO NE 

58. Je vypracován komplexní systém kontrol a údržby strojů  

a zařízení (záznamníky lisů, revize, kontroly)?           

  NE 

59. Jsou u všech strojů odpovídajícím způsobem zajištěny rotační, 

střižná, tlačná místa (ochranné kryty)?    

 NE 

60. Je zajištěno plnění norem o bezpečných vzdálenostech k místu 

ohrožení?     

ANO  

61. Jsou respektovány požadavky na umístění strojů?                                  ANO  

62. Jsou zajištěny kontroly ručního nářadí dle ČSN 33 1600?                      ANO  

63. Jsou zajištěny kontroly elektrických spotřebičů v období jejich 

používání dle ČSN 33 1610?        

ANO  

64. Jsou při dovozu strojů a zařízení splněny požadavky dle zákona  

č. 22/1997 Sb.?                            

ANO  

65. Jsou pohyblivé přívody kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít  

k jejich poškození, vytržení, zkroucení? 

ANO  

    

 

7. Výňatek z provozní a revizní dokumentace společnosti 

- Průkaz řidičů motorových vozíků 27. 2. 2014 

- Deník zdvihacího zařízení elektrický lanový kladkostroj s výtahovou klecí  

            ČSN ISO 12 480 -1, ČSN ISO 12 482 -1. (6 zaměstnanců oprávnění) 

- Karta OOPP Pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice, pracovní vesta 2012-

2013 

- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení 23. 11. 2011 elektroinstalace pro technologický 

výtah závěr: instalace vyhovuje ČSN a je schopná bezpečného provozu 

- Revize ZZ revizní zkouška el. lanového kladkostroje s výtahovou klecí vyhl. 

č. 19/1979 Sb., §7 a dle ČSN 27 0142 (jeřábník je provozu způsobilý ze dne  

25. 11.2011) 
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- Lanový kladkostroj statický výpočet nosnost min. 12,5 kN, skutečná nosnost 40 kN 

- Revizní zkouška elektrického lanového kladkostroje s výtahovou klecí 7. 3. 2013 

- Zápis o opakovaném školení a přezkoušení jeřábníků a vazačů 7.3.2013 6 zaměstnanců 

podle ČSN 27 0140, ČSN 27 0142, ČSN ISO 12 480 -1, ČSN 27 0144, Jeřábnické 

průkazy. 

 

- Zpráva o kontrole požárního vodovodu 21. 6. 2012 a 20. 5. 2013  3 ks (NH D 19 

schodiště 3. NP, NH2D19 schodiště 2. NP, NH3D25 chodba 1.NP) 

- Zápis o kontrole hasicích přístrojů ze dne 21. 6. 2012 a dne 20. 5. 2013  5 ks práškové 

(lisovna, el. rozvodna, sklad, kuchyňka, etiketárna) 

- Statický výpočet plošné nosnosti technologické lávky – mezipatra v technologické hale 

(roštový mezistrop) Maximální plošná rovnoměrná zatížitelnost stávající lávky 

(mezipatra) ve výrobní hale je 750 kg/m
2.
 Lávku je v případě dočasného skladování 

surovin ponechat jako průchozí a to v minimální volné průchozí šířce 60 cm. 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby, druh revize provozní, Ohřívač vody, pracovní látka 

voda – vzduch 13. 6. 2012 a 25. 6. 2013 bez závad, Pasport nádoby 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby provozní název vodní větrník pracovní látka voda - 

vzduch 12. 6. 2012 a 25. 6. 2013, bez závad 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby provozní, vzduchový kompresor 25. 6. 2013 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby vnitřní – ultrazvuk provozní, vzduchový kompresor  

25. 6. 2013 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby těsnosti, vzduchový kompresor 25. 6. 2013 

- Zpráva o revizi tlakové nádoby tlaková, vzduchový kompresor 25. 6. 2013 bez závad. 

 

 

- Protokol o zkouškách Chvalovice studna 29. 5. 2012, 28. 5. 2013. Vodárenská akciová 

společnost, a.s., Laboratoř pitných vod Znojmo 

- Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb., §13 a NV č. 173/1997 Sb., § 6, odst. 1 

Nerezová nádoba 5 500 l uzavřená - válcová k uskladnění vína 
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- Prohlášení o shodě tank na uskladnění vína objemu 3 000 l, výška 2800 mm, 800x2300 

mm, dva kusy 

- Prohlášení o shodě tank na uskladnění vína objemu 6 000 l vertikální hranatá nádoba,  

výška 2800 mm, 1450x2300 mm 

- Návod k obsluze Naplavovací filtr FKN 

- Technická zpráva Naplavovací filtr typ FKN, vnější vlivy ČSN 33 2000-3, prostředí 

AA5,AB5,AD4 (stříkající voda), charakter prostoru zvlášť nebezpečný, stupeň 

ochrany krytem IP54, využití BA4 (osoby poučené). El. zařízení nesmí být vystaveno 

účinkům oplachové vody, při čištění musí být čerpadlo odpojeno od přívodu  

el. energie. Zařízení smí obsluhovat jen osoby prokazatelně poučené §4 vyhl. 50/78. 

Jakékoliv opravy smí provádět je osoba znalá §6 vyhl. 

- Ověřovací list 12. 10. 2012 nerezová stacionární nádrž se stavoznakem ve stupnici 

v litrech 5 665 litrů  

- Ověřovací list 18. 10. 2012 nerezová stacionární nádrž se stavoznakem ve stupnici 

v litrech 3 060 litrů  

- Ověřovací list 18. 10. 2012 nerezová stacionární nádrž se stavoznakem ve stupnici 

v litrech 2588 litrů 

- Uživatelská příručka Vakuový rotační filtr ASSO  

- Postupy čištění a dezinfekce postup č. 1 Podlahy a stěny, lisy a vakuové filtry, sudy, 

BarriQue sudy, tanky, potrubí a hadice - vnitřní, tanky a potrubí - vnější, regenerace 

filtračních svíček, plnící linky, plně automatické čištění lahví 

- Zápis ze školení obsluhovatele tlakové nádoby stabilní 25. 6. 2013, vyhl. č. 18/79 Sb., 

vyhl. č. 48/82 § 173 odst. 1-10, ČSN 6900 10 článek 626-645, ČSN 6900 12 čl. 26-89, 

čl.142-162, příloha čl. 1-11  

- Naviják lanový elektrický 250/500 kg, PROTECO návod k použití 

- Protokol Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ze dne 14.  

a 19. března 2013 druh a směr dopravovaných látek, označení regálů, nákladní výtah 

označení 

- Školení zaměstnanců BOZP a PO 22. 1. 2013 

- Protokol o určení vnějších vlivů sklep, sklady, kanceláře, soc. zařízení 3/2013 
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- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení 26. 7. 2012 osvětlení sklepa je schopno 

bezpečného provozu 

- Zpráva o revizi hromosvodů lisovna 3. 4. 2012 další revize v roce 2017 

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení lisovna 14. 10. 2011 

- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení elektroinstalace pro technologický výtah  

23. 11. 2011 

- Zpráva o revizi el. zařízení lisovna 3. 4. 2012 další revizi provést v roce 2015 

- Seznam povolených teplených spotřebičů(el. přímotop, varná konvice, plynový PB 

čtyřplotýnkový vařič 29. 3. 2012) 

- Požární poplachové směrnice 29. 3. 2012 

- Revize spotřebiče infrazářič 13. 3. 2013 příští 13. 3. 2015 

- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení v lisovně 14. 10.2011 

- Zpráva o revizi elektrického zařízení vinný sklep 11. 7. 2009, další 2012. 

 

NÁVRH NA OPATŘENÍ: 

 

a) Doporučuji zpracovat tabulkový přehled harmonogramu revizních činností. 

b) Provést tištěný seznam všech strojních zařízení a kompletaci návodů k obsluze,   

 v případě nedohledání zpracovat místní provozní bezpečnostní předpisy 

provozovaných zařízení. 

8. Posouzení odborné způsobilosti zaměstnanců 

Průkaz řidičů motorových vozíků ze dne 27. 2. 2014 - platnost 1 rok 

Opakované školení a přezkoušení jeřábníků a vazačů ze dne 7. 3. 2013 

Zápis ze školení obsluhovatele tlakové nádoby stabilní ze dne 25. 6. 2013 

Školení zaměstnanců z předpisů BOZP ze dne 22. 1. 2014 

Periodické školení vedoucích zaměstnanců z BOZP ze dne 15. 2. 2013. 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 dopravní nehoda na služební cestě motorovým vozidlem. 

 

Požadavek právního předpisu: §3 NV č. 168/2002 Sb., který se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při provozování dopravy dopravními prostředky  [24] a ZP § 103, odst. 2, zákon č. 262/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů [12]. 

 

Návrh na opatření: zajistit provedení školení zaměstnanců pověřených řízením 

motorových vozidel odbornou firmou.  

Bezpečnostní opatření: prokazatelně zaměstnance seznámit s návodem k obsluze 

přiděleného vozidla, MPBP pro dopravu, upozorněním na sníženou rychlost v bezprostřední 

blízkosti degustačního místa, označit vyhrazené místo pro parkování.  

9. Posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona  

o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé (tzv. kategorizace prací) se provádí: 

jednou za 5 let, 

jednou za 3 roky, jde -li o zaměstnance, který dovršil50 let věku. 

            

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnosti, jejichž 

součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí: 

jednou za 4 roky, 

jednou za 2 roky, jde -li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,  
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(tzn. příloha č. 2 k vyhl. č. 79/2013 Sb., II. Rizika ohrožení zdraví: jeřábníci, vazači 

jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, obsluha vysokozdvižných vozíků). 

 

           Periodická prohlídka při řízení motorových vozidel, pokud je tato činnost 

vykonávaná jako součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další 

osoby (např. obchodní zástupce) se provádí: 

jednou za 6 let, 

jednou za 4 roky po dovršení 50 let věku zaměstnance. 

Požadavek právního předpisu: zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách (smlouva s lékařem)[25] a vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách  

a některých druzích posudkové péče [26]. 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 při propadlém termínu lékařské prohlídky ohrožení třetích osob. 

Požadavek právního předpisu: zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách (smlouva s lékařem)[25] a vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách  

a některých druzích posudkové péče [26] ZP § 103, odst. 1, písm. a) zákon č. 262/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [12]. 

 

Návrh na opatření: zajistit provedení aktualizaci vnitřního předpisu pro provádění 

lékařských prohlídek, včetně  seznamu zaměstnanců a podle jejich pracovních činností, rizika 

a věku jej vyslat na preventivní lékařskou prohlídku.  

Bezpečnostní opatření: určit odpovědnou osobu za dodržování harmonogramu 

prováděných lékařských prohlídek zaměstnanců. 
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10. Posouzení přidělování OOPP 

Karta OOPP pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice, pracovní vesta  

2012-2013.  

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

 

 při nedostatečném vyhodnocení pracovních rizik jsou zaměstnanci vystaveni 

vlivům, které mohou způsobit pracovní úraz, nemoc z povolání, popř. jsou 

ohroženi na životech. 

Požadavek právního předpisu: ZP § 104, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [12], příloha č. 1 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků [14].  

 

Návrh na opatření: provést aktualizaci vyhodnocení fyzikálních, chemických 

 a biologických rizik podle profesí a náplně práce u jednotlivých zaměstnanců. 

Bezpečnostní opatření: určit odpovědnou osobu za dodržování vydaného předpisu  

a na základě opotřebených, popř. poškozených vydaných OOPP včetně mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků písemně potvrdit převzetí a poučení o používání.  
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11. Návrh na hodnocení nebezpečnosti stroje – ŘETĚZOVÉHO 

DOPRAVNÍKU metodou BOMECH [2] 

Metoda BOMECH slouží pro hodnocení nebezpečnosti strojů, je bodovou metodou 

umožňující s dostatečnou přesností stanovit stupeň nebezpečnosti jednotlivých nebezpečných 

faktorů. Pro zajištění co největší objektivnosti výsledků je zapotřebí doržet dvě základní 

podmínky, a to posuzování provádět nejméně v tříčlenném týmu a zajistit dostatečnou 

kvalifikaci posuzovatelů. 

Stupeň nebezpečnosti nebezpečného faktoru je závislý na jednotlivých kritériích.  

Těmi jsou : 

- N…odhadovaný možný následek ohrožení 

- O…počet současně ohrožených osob 

- P…možnost existence nebezpečného místa 

- E…doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok 

- R…možnost obranné reakce 

- Z…nároky na psychofyzické vlastnosti člověka v poli rizika 

- K…nároky na bezpečnostní kvalifikaci 

- I…identifikovatelnost - poznatelnost rizikovosti nebezpečného faktoru 

- D…dynamičnost - změna stupně nebezpečnosti nebezpečného faktoru v čase 

- V…citlivost nebezpečnosti nebezpečného faktoru na vliv pracovního prostředí. 

 

Metodika použití BOMECH 

- vybrat, definovat, popsat posuzovaný objekt 

- sestavit hodnotitelský tým provést výběr vedoucího 

- provést podrobnou prohlídku posuzovaného objektu 

- připravit si tabulku, do níž se budou zapisovat výsledky hodnocení 

- identifikovat nebezpečí nejen u hlavní činnosti, ale také u činností souvisejících 

s instalací, opravami, seřizováním, transportem, údržbou a demontáží a také u přídavných 

a doplňkových zařízení 
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- zaznamenat jednotlivé nebezpečné faktory a nebezpečné vlastnosti do tabulky 

- provést ohodnocení míry ohrožení nebezpečnými faktory příslušným počtem bodu 

(tabulka B). 

 

Hodnota koeficientu nebezpečnosti 

- vypočítá se dle vzorce    

 

kNi =  ∑(kr1→kr10) 

Vzorec č. 2: Hodnota koeficientu nebezpečnosti 

 

tj. součtem bodů zaznamenaných podle jednotlivých kritérií ve sloupcích 6 až 15 tabulky 

A. 

 

Určení kategorie nebezpečného faktoru 

- kategorie nebezpečného faktoru se určuje dle velikosti kN  (tabulka C) 

- ve sloupci 17 se vyznačí příslušné písmeno (A – E), kde A…kategorie katastrofální, 

B…kritická, C…střední, D…mezní, E…rušivá. 

 

Hlavní koeficient nebezpečnosti 

- získáme ho sečtením hodnot nebezpečnosti jednotlivých nebezpečných faktorů 

 

kN1 = ∑n (kNi) 

Vzorec č. 3: Hlavní koeficient nebezpečnosti 

 

Prevence 

- formy prevence jsou rozděleny do 10. skupin podle stupně účinnosti  

(1 – nejúčinnější způsob, 10 – nejméně účinný) 
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Efektivnost prevence 

- jde o zhodnocení ekonomických hledisek navrhovaných opatření 

 

EP = (kNi) / (NP
.
SR) 

Vzorec č. 4: Efektivnost prevence 

 

NP…odhadnuté náklady na prevenci, 

SR…odhad snížení rizika, 

kNi…koeficient nebezpečnosti NF, (návrh prevence).  
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Tabulka č. 2: Návrh na hodnocení nebezpečnosti stroje metodou BOMECH 

 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK  

 

P. č. Nebezpečný 
faktor 

Nebezpečná vlastnost Pracovní činnost Možné poškození 
zdraví 

Kritéria nebezpečnosti kN Kategorie 

N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 konstrukce velký rozměr chůze po schodech zakopnutí  3 6 12 15 3 5 2 5 0 3 54 D 

2 osvětlení  nedostatečná intenzita průchod  pohmožděnina 3 6 25 23 6 5 5 5 0 3 81 D 

3 vlhkost  prochladnutí naskladňování nachlazení 0 6 25 23 3 5 2 5 0 3 72 D 
4 výskyt CO2 ztráta kyslíku pobyt na pracovišti bezvědomí 40 6 12 3 20 5 5 15 5 10 121 C 

5 břemena hmotnost naskladňování bolest páteře 10 6 12 15 20 5 5 5 0 3 81 D 

6 pohyb řetězu zachycení oděvu manipulace vtažení ruky 20 6 12 23 20 5 5 15 0 3 109 C 

7 kolize beden pád bedny naskladňování říznutí o střep 3 6 12 15 3 5 5 15 0 3 67 D 

 

 

Prevence Varianta 
prevence 

Odhadnuté náklady na 
prevenci (NP) 

Odhad snížení rizika 
(SR) 

Efektivnost prevence 
(EP) 

Poznámka 

18 19 20 21 22 23 

1 provést černožluté šrafování 7 1 4 13,5 P>10 prevence 
efektivní 

2 vhodné osvětlení prostor 6 2 4 10,1 P>10 
3 vícevrstvý oděv 8 2 2 18 P>10 
4 zajistit odvětrání pracoviště 4 4 2 15,1 P>10 
5 dodržovat maximální limity 9 0,5 2 81 P>10 
6 pracovní oděv, STOP tlačítko 6 1 2 54,5 P>10 
7 fixace beden s vínem 6 0,5 3 44,6 P>10 
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Závěr  

V diplomové práci jsou řešeny jednotlivé kroky výrobního procesu počínaje 

přejímkou hroznů, kvašením, stáčením a expedicí lahvového vína v návaznosti  

na vyhodnocování a identifikaci nebezpečí. Při práci jsou používány různé stroje, přístroje, 

pomůcky a materiály, včetně chemických látek.  

Téměř všechny dílčí kroky procesu jsou doplněny fotodokumentací jednotlivých 

pracovišť, které zachycují současný stav při výrobě vína. Příslušné fotografie jsem použila 

jako nástroje k identifikaci nebezpečí v návaznosti na požadavky vyplývající z právních 

předpisů a navrhla opatření k minimalizaci, popř. k odstranění nebezpečných situací. 

Bezpečnostním opatřením jsem ještě rozšířila navržená opatření o další kroky ke zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců, doplnila návrhy na bezpečné pracovní postupy. 

Pro zpřehlednění vypracované dokumentace a stav BOZP na pracovištích jsem 

navrhla Kontrolní dotazník (CHECK LIST), provedla analýzu prováděných odborných 

školení, provádění zdravotních prohlídek zaměstnanců podle nové legislativy, přidělování 

OOPP. 

Společnost má zpracovanou dokumentaci o vyhledávání rizik pouze v obecné 

rovině. Na základě tohoto zjištění jsem navrhla detailnější hodnocení pracovního stroje 

(řetězového dopravníku) metodou BOMECH. Tento návrh může sloužit jako podklad  

pro zhodnocení všech strojních zařízení ve společnosti.  

A na závěr jsme si položili otázku: „Je prevence důležitá?“  

Odpověď zněla „ano“, protože zaměstnavatel se nechce stát příčinou poškození 

zdraví a následně i snížení kvality života u svých zaměstnanců v důsledku neznalosti,  

či v důsledku zanedbání preventivních opatření v oblasti bezpečnosti práce.  

Stanovený cíl byl splněn, zhodnotila se úroveň BOZP ve společnosti a byla 

navržena zpracovaná a předložená bezpečnostní opatření. 
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