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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením současného stavu BOZP ve firmě 

zabývající se zpracováním masa, kde jsou vyhodnoceny pracovní rizika, která se v masném 

průmyslu vyskytují. Vybraná firma se zabývá kromě zpracování také expedicí vepřového 

masa. V první části je uveden rozbor pracovních úrazů v dané firmě za rok 2016. V dalších 

částech je řešena problematika BOZP na jednotlivých pracovištích provozu, ve kterých 

mohou vzniknout nebezpečné situace, které vedou ke vzniku úrazu. Proto byly zjištěny, 

analyzovány a vyhodnoceny pracovní rizika na vybraných provozech a navržena opatření 

k jejich odstranění, případně k eliminaci na únosnou mez.  
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Summary 

This thesis deals with the evaluation of the current state of OSH in the enterprise 

engaged in the processing of meat, which are evaluated occupational hazards that occur in 

the meat industry. The selected firm is engaged in addition to processing expedition also 

pork. The first section provides an analysis of occupational accidents in the company for 

the year 2016. In other parts of the OSH issues addressed at individual workplaces 

operation in which they can create dangerous situations that lead to injury. Therefore they 

have been identified, analyzed and assessed risks of working at selected plants and 

proposed measures to eliminate them, or to eliminate at tolerable limits. 
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Úvod 

Cílem této práce je zhodnotit současný stav z pohledu BOZP ve firmě zabývající 

se zpracováním masa. Další částí bude vyhledání rizik a navržení konkrétních opatření, 

která rizika omezí, nebo jej zcela odstraní.  

Zpracování masa provází specifická nebezpečí, která se nedají zcela odstranit, 

protože vyplývají z konkrétních technologických podmínek, kam patří např. kluzkost 

podlah. Kluzkost způsobují ukapávající tekutiny živočišného původu, části lojového 

typu a voda, kterou je třeba používat, aby byla neustále udržována čistota provozu.  

Mezi charakteristické podmínky v masném průmyslu, které nelze zcela odstranit 

se řadí dále i vlhkost, která se zdržuje na stěnách s hladkým snadno omyvatelným 

povrchem, které se rovněž musejí udržovat v čistotě. Díky tomu jsou všechna břemena, 

pracovní nástroje, pracovní stoly, podlahy velmi kluzké. Vlhkost má dále vliv na strojní 

zařízení, kde dochází ke korozi a nadměrnému opotřebení, což může rovněž ovlivnit 

stav těchto zařízení a tím i vznik pracovních úrazů. Proto je nutné neustále 

zaměstnancům zdůrazňovat, jaká rizika mohou nastat v takto specifickém pracovním 

prostředí a jakým způsobem dodržovat bezpečné pracovní postupy, aby nedocházelo 

k mimořádným událostem při této činnosti.   

Při práci zaměstnanci používají ostré nástroje a strojní zařízení, která mohou 

způsobit řezná a bodná poranění, proto musí zaměstnavatel vybavit pracovníky 

účinnými ochrannými pracovními prostředky, aby se zabránilo výše uvedeným 

zraněním, které v této oblasti jsou příčinou většiny poranění. K rizikům, které se 

v souvislosti se zpracováním masa objevují, patří rovněž manipulace s břemeny, jako 

jsou např. vepřové půlky, vážící mnohdy i přes 50 kg, a s kterými pracovníci manipulují 

i několikrát za den. 

Z výše uvedených důvodů se bakalářská práce zabývá vyhodnocením 

pracovních rizik v potravinářském podniku, který maso zpracovává.  
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1 Představení společnosti 

1.1 Základní informace 

Vybraná společnost se zabývá zpracováním vepřového a hovězího masa a jeho 

následným balením. Nedílnou součástí je také nákup, úprava a distribuce masa pro 

maloobchodní a velkoobchodní prodej. Provoz zpracování masa je situován v 

průmyslové části města namístě původních městských jatek. 

1.2 Popis závodu  

Celý podnik tvoří 3 objekty. Prvním objektem je dvoupodlažní správní budova, 

ve které sídlí vedení společnosti, administrativní a vedoucí pracovníci. Druhý objekt je 

jednopodlažní hovězí porážka. Třetí objekt je dvoupodlažní objekt, ve kterém se 

nachází: 

- Příjem, expedice, balírna 

- Bourárna 

- Chladírny  

- Kancelář 

- Sklad obalového materiálu a umývárna  

- Další prostory 

 Všechny podlahy, stěny a jsou vyrobeny ze snadno omyvatelných a dezinfikovatelných 

materiálů, jako je keramická dlažba, případně nekorodující kovy. Všechny výrobní 

prostory jsou bez přístupu denního světla a jsou vybaveny umělým osvětlením.  

Příjem, expedice, balírna slouží k příjmu vepřových půlek, hovězích čtvrtí od 

externích dodavatelů. Vepřové půlky a hovězí čtvrtě musí být z důvodu odlišné 

technologie převěšeny z kluzných háků na háky s kladkou, na kterých jsou přesunuty po 

soustavě pojezdových drah do chladírny, nebo přímo na bourárnu. Bourané maso je 

skladováno pomocí přepravek, nerezových van, nebo závěsných háků v chladírnách. 

Expedice upraveného masa je prováděna přes expedici, kde se maso zabalí dle 
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požadavků jednotlivých zákazníků a naloží se pomocí hydraulické nakládací rampy na 

vozidlo. Pokud se maso expeduje zavěšené, je nutné jej znovu převěsit na kluzné háky. 

Všechny uvedené prostory jsou chlazeny na teplotu, která nesmí ovlivňovat teplotu 

masa.  

Bourárna slouží k bourání vepřových půlek a hovězích čtvrtí. Vepřové půlky a 

hovězí čtvrtě jsou dopravovány zavěšeny na hácích. Maso se upravuje na menší 

technologické celky, vykosťuje se a třídí. Bourání se provádí na bourací lince, která se 

skládá z pásového dopravníku, kotoučové pily, stahovačky kůží a linku obsluhují 

celkem čtyři pracovníci pracující v jednotlivých pracovních pozicích tak, jak udávají 

technologické normy na opracování masa. K oddělování kostí je využívána stolní 

kotoučová a pásová pila. Maso je dopravováno pomocí pásového dopravníku na 

jednotlivá pracoviště, kde se dále opracovává, nebo balí. Bourárna je z důvodů 

požadavků veterinárních norem trvale chlazena na teplotu maximálně 12°C. 

Chladírny slouží k uskladnění vepřových půlek, hovězích čtvrtí a bouraného 

masa tak, aby maso bylo zchlazeno na teplotu 7°C, případně 4°C a nižší.    

 Znečištěný obalový materiál je odvážen na myčku, kde je umístěn mycí automat 

na bedny. Nerezové a plastové vany jsou umývány a desinfikovány pomocí ručního 

vysokotlakého čističe s teplotou vody + 82°C. Čistý obalový materiál je dále uskladněn 

k dalšímu použití. Jako desinfekční prostředky jsou užívány Exporit, Torsan, Purex a 

další prostředky běžně používané v potravinářském průmyslu 

Mezi další prostory patří sociální zařízení, denní místnost pro přestávku a 

odpočinek, spojovací chodby, umývárny a sociální zařízení.  

2 Analýza pracovních úrazů  

Analýza pracovních úrazů byla provedena na základě knihy úrazů a evidence 

drobných poranění za rok 2016. V roce 2016 nedošlo na pracovišti k poranění, u 

kterého by byla doba neschopnosti delší než 3 kalendářní dny. Poranění byla ve většině 

případu ošetřena na místě. Statistika je zpracována podle požadavků NV. 201/2010 sb.  
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Graf č. 1 Zdroje pracovních úrazů 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, že nejčastějším zdrojem pracovního úrazu je nástroj, 

přístroj, nářadí. Jedná se především o řezná, bodná poranění způsobená při práci 

s nožem  

Druhý nejčastější zdroj pracovního úrazu je pád na rovině, který je způsobený 

uklouznutím, nebo zakopnutím na kluzké, případně poškozené podlaze.  

  Graf č. 2: Příčiny pracovních úrazů 
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Z grafu č. 2 nám vyplývá, že nejčastější příčinou úrazů je lidská chyba, která je 

způsobená nepozorností, lehkovážností, shodou náhod a riziko prostředí, ve kterém 

pracují. Další velmi častou příčinou úrazů je porušení předpisů. Mezi nejčastější 

porušení předpisů patří nedodržení technologického postupu, nepoužívání OOPP.  

2.1 Analýza rizik 

Dle analýzy pracovních úrazů byla sestavena tabulka č. 1, která specifikuje 

rizikové činnosti pro jednotlivé profese. 

Tabulka 1 analýza rizik  

Profese 
Riziková 

činnost 
Následek 

Míra rizika 

1-5 
Opatření 

Řezník 

bourač 

Bourání 
Pořezání, napíchnutí 

 
4 

Bezpečné 

pracovní 

postupy, 

Vhodné OOPP 

Obsluha pil, 

dopravníkového 

stolu, 

stahovačky kůží 

Pořezání, zasažení 

očí, vtažení, 

namotání 

4 

Bezpečné 

pracovní 

postupy, 

Ochranné kryty, 

Vhodné OOPP 

Pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
4 

Pracovní obuv 

s protiskluzovou 

podrážkou, 

Častý úklid na 

pracovišti 

Řezník 

expedient 

Finální úprava 

masa 
Pořezání, napíchnutí 3 

Bezpečné 

pracovní 

postupy, 

Vhodné OOPP 

Obsluha ramp, 

dopravníku 

háků 

Pád, vtažení, 1 

Ochranné kryty, 

Bezpečné 

pracovní postupy 

Pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
3 

Pracovní obuv, 

s protiskluzovou 

podrážkou 

Úklid na 

pracovišti 

Účetní 
Pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
2 

Pracovní obuv 

s protiskluzovou 

podrážkou 
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Uklízeč 

Pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
2 

Pracovní obuv 

s protiskluzovou 

podrážkou 

Vysokotlaké 

čištění horkou 

vodou 

Opaření horkou 

vodou 
2 

Bezpečný 

pracovní postup 

Obsluha 

chladícího 

zařízení 

Pohyb na 

pracovišti 

Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
2 

Pracovní obuv, 

s protiskluzovou 

podrážkou  

Náhodné uzavření 

osoby v chladicím 

boxu 

1 

Ovládání dveří 

zvenčí, zevnitř 

Nástroj pro 

násilné otevření 

dveří 

Jednotlivé rizikové činnosti jsou ohodnoceny na základě osobních zkušeností 

s daným provozem. Jako nejrizikovější činnost je označena práce bourače a to samotné 

bourání masa, pohyb na pracovišti a obsluha strojních zařízení, protože rizika pořezání, 

napíchnutí, pádu s řeznými nástroji nelze žádnými opatřeními zcela odstranit a jejich 

následky mohou být zvlášť závažné. 

3 Práce se sečnými, bodnými nástroji 

Z analýzy pracovních úrazů vyplývá, že práce s ručními nástroji je nejrizikovější 

činností. Při této práci došlo ke vzniku 47 % úrazů. Proto je nutné těmto úrazům 

předcházet. Při práci s řeznými nástroji jako jsou nože a ruční pilky nelze rizika 

pořezání, bodnutí zcela odstranit, ale můžeme je omezit vhodným navržením 

pracovních postupů a organizace práce. 

3.1   Navržená bezpečnostní opatření  

- Zvolit vhodné rozmístění jednotlivých pracovních pozic, tak aby se 

pracovníci vzájemně neomezovali a neohrožovali.  

- Pravidelně seznamovat pracovníky z organizací práce a bezpečnými 

pracovními postupy. 

- Vybavit pracovníky vhodnými a kvalitními OOPP, které budou dostatečně 

chránit, ale zároveň nebudou omezovat v práci.  

- Vybavit pracovníky kvalitními nástroji.  
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3.2 Povinnosti pracovníků 

- Pracovat s řeznými nástroji opatrně a dodržovat bezpečnostní zásady, tak aby 

neohrozili ostatní pracovníky, nebo sami sebe. 

- Před začátkem každé směny zkontrolovat své nástroje, především jejich 

opotřebení a bezpečný stav. 

- Odkládat nože do svého toulce, případně na desku pracovního stolu tak, aby 

nemohlo dojít k pádu nástroje na podlahu.  

- Nože přenášet v toulci, který je k tomu určený nebo podél těla špičkou dolů. 

[9]  

- Používat přidělené OOPP, kontrolovat jejich funkčnost, případné poškození 

hlásit vedoucímu. 

- Dodržovat předem dané pracovní a technologické postupy. 

4 Práce se strojním zařízením 

Při práci na strojním zařízení byly za rok 2016 evidovány dva úrazy (graf č. 1). 

Jednalo se o zasažení očí kouskem kosti při práci na stolní kotoučové pile. Při práci na 

strojním zařízení, jako je např. kotoučová a pásová pila, kde hrozí riziko závažného 

poranění ve styku s nástrojem, proto je nutno používat všechny ochranná zařízení 

k tomu určená např. pohyblivé kryty a přijmout nezbytná další ochranná opatření.  

Pracovníci jsou povinni pracovat na všech strojních zařízeních bezpečně a 

soustředěně tak, aby neohrozili sebe, nebo ostatní pracovníky.   

4.1 Stolní kotoučová pila 

Stolní kotoučová pila obr. 1 je využívána k oddělování jednotlivých částí např. 

páteře vepřových půlek.  Kotoučová pila, jak bylo již výše uvedeno, je součástí 

pracovní linky, společně s dopravníkovým stolem. Obsluha kotoučové pily není trvale 

určena, při práci se v rámci rotace pracovních pozic, střídá více zaměstnanců.  
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4.1.1 Zjištěné závady 

- Z obrázku č. 1 je patrné, že kotouč pily podléhá značné korozi, což může být 

způsobeno např. nevhodným výběrem použitého pilového kotouče, který 

není určen pro potravinářský průmysl, případně je již dlouho používán a je 

nadměrně zasažen korozí následkem vlhkého prostředí. 

- Stolní kotoučová pila není vybavena samostatným tlačítkem pro nouzové 

zastavení. Tlačítka pro spouštění a zastavování nejsou viditelně odlišena 

z hlediska funkcí. 

- Není označen směr otáčení řezného kotouče. 

- Není k dispozici technická dokumentace. 

 

 

  Obrázek 1 stolní kotoučová pila 

4.1.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Zřetelně rozlišit ovládací zařízení, tak aby nemohlo dojít k záměně funkcí 

kotoučové pily.  

- Na stroji musí být označen směr otáčení pilového kotouče. 
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- Vytvořit směrnici, která stanoví bezpečný pracovní postup pro obsluhu 

zařízení a bezpečný postup pro údržby a opravy. 

- Seznámit pracovníky s pracovními riziky a bezpečnými pracovními postupy. 

4.1.3 Povinnosti pracovníků 

- Při výměně pilového kotouče postupovat podle stanoveného postupu a dbát 

na správnou orientaci směru otáčení. Po výměně kotouče vyzkoušet chod 

kotouče na prázdno.  

- Provádět pravidelné čištění a údržbu, pouze pokud je stroj vypnut hlavním 

vypínačem. 

- Pravidelně kontrolovat stav ozubení a celkový stav kotouče 

- Před započetím práce zkontrolovat správné upevnění ochranného krytu a je 

zakázáno s tímto krytem manipulovat před zastavením stroje. 

- Při řezání je zakázáno tlačit řezaný materiál tělem k pilovému kotouči. 

- Při řezání je zakázáno používat ochranné rukavice. Rukavice používat pouze 

při přípravě masa a k jeho ukládání. 

4.2 Pásová pila 

Pásová pila obr. 2 je umístěna ve stavebně odděleném prostoru. Pásová pila 

souží k řezání především hovězích a vepřových kostí dle konkrétních požadavků 

zákazníků.  

4.2.1 Zjištěné závady 

- Z obrázku č. 2 je patrné, že pásová pila není vybavena posuvným ochranným 

krytem. 

- List pásové pily je značně opotřebován, chybějí některé zuby a je zasažen 

korozí, což může být způsobeno vlhkým prostředím. 
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- Prostor pro práci s pásovou pilou není dostatečně osvětlen, je používáno 

pouze jedno světlo se slabým osvětlením (60 W) . 

- Přípojný kabel elektrické energie je veden v prostoru obsluhy, může překážet 

obsluze v práci, zároveň může dojít k poškození kabelu. 

- Není k dispozici technická dokumentace. 

- Není dodržena bezpečná vzdálenost zařízení od stěn a překážek, to je 

minimálně 0,50 m. 

- Není dodržen pracovní prostor kolem pásové pily, který má být minimálně 1 

m kolem stroje. [5] 

 

 

  Obrázek 2 detail stolní pásová pila 

4.2.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Vybavit pásovou pilu funkčním posuvným ochranným krytem. 

- Pilový pás nutno vyměnit, vzhledem ke korozi pilového pásu a častěji 

kontrolovat stav nástroje vzhledem k vlhkému prostředí a  

- Po směně vždy nástroj ošetřit do sucha kvůli korozi 

- Zabezpečit instalaci přídavného světla s větším světelným výkonem. 
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- Přívodní kabel vést tak, aby nemohlo dojít k jeho posunutí poškození, nebo 

vytržení.[2] 

- Vytvořit směrnici, která stanoví bezpečný pracovní postup a postup údržby. 

- Seznámit pracovníky s riziky a bezpečnými pracovními postupy. 

4.2.3 Povinnosti pracovníků 

- Pravidelně kontrolovat stav ozubení řezacího pásu, je zakázáno používat 

mechanicky poškozené, zprohýbané, nebo korozí poškozené pásy. 

- Provádět pravidelné čištění a údržbu, pouze pokud je stroj vypnut hlavním 

vypínačem. 

- Před započetím práce zkontrolovat správné nastavení ochranného krytu a je 

zakázáno s tímto krytem manipulovat za chodu stroje. 

- Při řezání je zakázáno tlačit řezaný materiál tělem k pilovému pásu. 

- Při řezání je zakázáno používat ochranné rukavice. 

- Používat ochranný obličejový štít. 

4.3 Stahovačka kůží 

Slouží k oddělení vepřového sádla od kůže, nachází se ve stavebně oddělené 

místnosti.  

4.3.1 Zjištěné závady 

- Stahovačka kůží nemá zakryté rotující kola, jak je patné z obrázku č. 3, hrozí 

vtažení končetiny. 

- Dopravní pás stahovačky kůží není chráněn proti vtažení rukou. (obr. 3) 

- Stahovačka kůží není vybavena tlačítkem pro nouzové zastavení.  
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  Obrázek 3 stahovačka kůží  

4.3.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Zakrýt točivé částí (ozubená kola) vhodným krytem, z důvodu zamezení 

přístupu pracovníků do nebezpečného místa stroje za chodu.  

- Zabezpečit dopravníkový pás v místě náběhu na pásovnici tak, aby nemohlo 

dojít ke vtažení rukou obsluhy, pohybující se v blízkosti zařízení.  

4.3.3 Povinnosti pracovníků 

- Pracovník obsluhující stahovačku kůží musí mít upnuté rukávy a oděv, aby 

nemohlo dojít ke vtažení oděvu do stroje. 

- Provádět pravidelné čištění a údržbu, pouze v době, kdy je stroj vypnut od 

elektrického zdroje hlavním vypínačem. 

4.4 Dopravníkový stůl   

Dopravníkový stůl slouží k transportu jednotlivých částí vepřových půlek na 

další pracoviště. 
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4.4.1 Zjištěné závady 

- Vnitřní pohyblivý mechanismus pásu není zakrytován (je přístupný obsluze) 

z boční strany, hrozí tak vtažení obsluhy do mechanismu (obr. 4).   

- Ovládací zařízení k nouzovému zastavení linky je pouze na jednom 

pracovním místě a není dosažitelný ze všech pracovních pozici. 

- Pracovníci odkládají kladkové háky různě na konstrukci dopravního pásu a 

hrozí tak nejen vtažení háku do vnitřního mechanismu stroje ale hlavně 

zasažení rukou obsluhy do točivých částí stroje. (Obr. 4) 

 

  Obrázek 4 Pásový dopravník 

4.4.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Vybavit všechna pracoviště tlačítky pro nouzové zastavení tak, aby bylo 

možné pás zastavit z kteréhokoliv místa na pracovišti.  

- Vybavit válcový buben kryty, tak aby nemohlo dojít k vtažení pracovníka 

pohyblivými částmi mechanismu do stroje. 

4.4.3 Povinnosti pracovníků 

- Neodkládat na konstrukci stroje dopravníkového pásu nože a jiné nástroje. 

- Nezavěšovat kladkové háky na části konstrukce dopravníkového stolu 
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4.5 Dopravník kladkových háků  

Slouží k dopravě břemen zavěšených na kladkových hácích na nákladní 

automobil.  

4.5.1 Zjištěné závady 

- Ovládací zařízení pro spouštění a zastavování dopravníku kladkových háků 

není viditelně označeno z hlediska funkcí. (obr. 5) 

- Šroub se závitem nosné konstrukce neplní svoji nosnou funkci – je povolený 

a zkorodovaný a není tak zajištěn bezpečný provoz závěsného dopravníku 

v místě nakládky na ložené plochy vozidel. Svědčí o tom skutečnost, že není 

prováděna pravidelná údržba dopravníku.  

- Ozubené kolo dopravníku není zakryto, hrozí vtažení pracovníka, 

provádějící údržbu zařízení za jeho chodu. 

 

Obrázek 5 Dopravník kladkových háků 

4.5.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Viditelně označit ovládací zařízení, tak aby nemohlo dojít k záměně funkcí 

zařízení.  
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- Zajistit ozubené kolo pohonu dopravníku krytem, který bude účinně chránit 

údržbu před vtažením. 

4.5.3 Povinnosti pracovníků  

- Před započetím práce zajistit výklopnou dráhu v pracovní poloze zajišťovací 

maticí. Matici našroubovat vždy celou délkou závitu matice. 

- Kladkové háky vkládat do dopravníku jednotlivě, aby nedocházelo 

k přetěžování dopravníku. Při vložení více kladkových háků najednou hrozí 

vypadnutí háku a následný pád břemene. 

- Po ukončení práce zajistit výklopnou dráhu v původní poloze.  

4.6 Hydraulická nakládací rampa 

Hydraulická nakládací rampa je umístěna v prostorách expedice, slouží 

k nakládání palet, plastových van na nákladní automobil.   

4.6.1 Zjištěné závady 

- Nakládací rampa nemá viditelně označené ovládání z hlediska funkcí.(obr. 6) 

- Není označena maximální únosnost. 

- Z hydraulického systému uniká olej.  

- Volné okraje rampy nejsou označeny bezpečnostním značením, které 

označují nebezpečnou hranu a riziko pádu osob. (Obr. 6) [1] 

- Hydraulická nakládací rampa nemá průvodní technickou dokumentaci. 
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 Obrázek 6 Hydraulická nakládací rampa 

4.6.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Volné okraje rampy trvale označit bezpečnostním značením, označující 

nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu. [1] 

- Viditelně označit funkce ovladače směru pohybu tak, aby nemohlo dojít 

k záměně jeho funkcí. 

- Provádět pravidelnou antikorozní údržbu nakládacích plošin rampy a údržbu 

hydraulického systému, aby bylo zabráněno ukapávání oleje z nakládací 

rampy.   

- Čitelně a nesmazatelně označit maximální únosnost nakládací rampy a dbát 

na její dodržování.[1] 

- Vytvořit bezpečnostně technický provozní předpis, pokud není k dispozici 

výrobní a provozní dokumentace k zařízení 

- Vytvořit směrnici, která stanoví bezpečný pracovní postup a postup údržby. 
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4.6.3 Povinnosti pracovníků 

- Nepřekračovat maximální zatížení rampy, s kterou byli pracovníci 

seznámeni.  

- Pracovník je povinen před započetím pohybu rampy, zajistit náklad proti 

pohybu a držet se ochranného zábradlí.  

- Je zakázáno seskakovat z rampy kdykoliv v průběhu pohybu rampy.  

- Při provádění údržby zabezpečit rampu proti pohybu, především pokud 

pracovník vstupuje pod rampu. 

- Při spouštění nakládací rampy postupovat opatrně tak aby se předešlo úrazu 

a zároveň byla zajištěna dostatečná stabilita.   

5 Pády osob na nerovných a kluzkých komunikacích 

Všechny podlahy jsou zhotoveny ze snadno omyvatelného materiálu, především 

keramické dlažby, a plechu z nerezové oceli. Podlahy jsou často znečištěny živočišným 

tukem. Všechny nástroje, stroje, stoly musí být umývány vodou. Voda se díky nízké 

teplotě, konstrukci místností, rozdílným teplotám, kondenzuje a špatně odpařuje. 

Z tohoto důvodu jsou podlahy v podstatě neustále mokré a kluzké. Mokré a mastné 

podlahy znamenají vysoké riziko uklouznutí a pádu.  

5.1 Zjištěné závady 

- Díry, výtluky v podlahách. (obr. 7). 

- Nezajištěné kanálové poklopy. (obr. 8). 

- Ostré hrany oplechování rohů stěn.  

- Odpadávající keramické obklady stěn a stropu, především v chladírnách. 

- Nepořádek na podlahách pracovišť, jako jsou úlomky kostí, odřezky, 

kladkové háky,  
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  Obrázek 7 poškozená podlaha 

 

  Obrázek 8 nezajištěný kanálový otvor 

5.1.1 Navržená bezpečnostní opatření 

- Zajistit pravidelnou údržbu a opravy podlah, především výtluků, děr. 

- Zajistit všechny kanálové otvory krytem, mříží, tak, aby byly 

v rovině s okolní podlahou a zároveň byly chráněny proti posunutí. [1] 
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- Přidělit všem pracovníkům, kteří se pohybují po výrobních 

prostorech, ochranou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou. 

- Předcházet opadávání stropního obkladu, pravidelnou kontrolou a 

údržbou, tak aby nedocházelo k jeho samovolnému pádu. 

- Podlahy udržovat v takovém stavu, aby se zabránilo hromadění vody. 

[1] 

- Venkovní komunikace odstavné a manipulační plochy a komunikace 

udržovat rovné, zpevněné a odvodněné. [1] 

5.1.2 Povinnosti pracovníků 

- Pracovníci jsou povinni vzhledem k rizikům, kde pracují tj. pohyb po 

mokrých podlahách se pohybovat zvýšenou opatrností, tak aby 

předešli případnému zranění 

- Po skončení pracovní směny zajistit úklid všech podlah výrobních 

prostor a spojovacích chodeb, tak aby byla zajištěna jejich čistota. 

- Pracovníci jsou povinni provádět úklid během pracovní směny a to 

především úklid odřezků, odpadního materiálu a závěsných háků. 

- V zimních měsících udržovat venkovní plochy posypovou solí. 

- Odkládat kladkové háky na k tomu určené stojany. 

 

6 Pády břemen a materiálu na závěsných drahách 

Použití závěsných drah k přepravě břemen je vhodné z technologického hlediska 

a veterinárních požadavků. Dráhy musí být konstruovány tak, aby se zavěšená břemena 

nemohla dotknout stěn a podlah. Břemena se zavěšují přímo na dnes již méně 

používané kladkové háky (obr. 7), nebo nejprve na pětiřadé “stromečky“.  

 

 



29 

 

6.1 Zjištěné závady 

- Závěsné dráhy a kladkové háky obr. 9 jsou poškozené korozí. 

- Ložiska vodících koleček háků se vlivem koroze a provozního 

opotřebení špatně otáčí, hrozí vyskočení vodícího kolečka z dráhy a 

pád břemene.  

- Vodící drážky některých koleček jsou nadměrně opotřebovány, hrozí 

vyskočení z dráhy a pád háku i břemenem. 

- Výhybky závěsných drah vykazují nadměrné vůle a opotřebení, hrozí 

pád vyskočení háku z dráhy a pád břemene. 

- Ovládání výhybek je neodporně opraveno (obr. 10), hrozí bodnutí, 

poškrábání. 

- Nosné držáky závěsných drah jsou v chladírně č. 4 poškozeny, hrozí 

pád břemen a samotné konstrukce závěsných drah. 

 

  Obrázek 9 Kladkové háky, závěsné dráhy 
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6.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Provádět pravidelnou antikorozní údržbu závěsných drah a jejich 

výhybek.  

- Pravidelně kontrolovat opotřebení závěsných drah a provádět 

odporné opravy. 

- Kontrolovat stav kladkových háků, vyřazovat poškozené.  

- Opatřit dráhy označením maximální nosnosti. 

 

  Obrázek 10 Detail výhybky závěsné dráhy  

6.3 Povinnosti pracovníků 

- Při manipulaci se zavěšenými břemeny dbát zvýšené opatrnosti. 

- Výhybky musí při přehazováni vždy zcela zaskočit do krajní polohy. 

- Dbát zvýšené pozornosti při přejezdu výhybek.  

- Je zakázáno posouvat více, než 4 břemena najednou hrozí vyskočení 

kladkového háku z dráhy a následný pád břemene.  

- Dodržovat maximální nosnost drah.  
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- Zavěšená břemena posouvat tak, aby je měl pracovník stále pod 

kontrolou.  

- Při manipulaci se závěsnými „stromečky“ dbát zvýšené opatrnosti, 

hrozí vysoké riziko nabodnutí. (obr. 11) 

- Při posouvání břemen přes křížení cest dbát zvýšené opatrnosti. 

 

  Obrázek 11závěsné „stromečky“ 

7 Úrazy při práci v chladírnách 

Při práci v chladírnách hrozí především riziko uvěznění zaměstnance uvnitř 

chladící místnosti. Dalším rizikem je ztráta orientace způsobená tvorbou páry.  

7.1 Zjištěné závady 

- V chladírnách nejsou značené únikové cesty. 

- Při provozu vepřové porážky se v chladírně tvoří velké množství 

páry, která ztěžuje orientaci. (obr. 12) 

- Potrubí, kterým je vedeno chladící medium není označeno a může 

dojít k jeho záměně.  
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- Prostory chladíren nejsou vybaveny prostředky pro únik v případě, že 

by došlo k uzavření pracovníka uvnitř. 

 

  Obrázek 12 Chladící místnost  

7.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Označit únikové cesty a hlásiče provozních nehod, opatřit nouzovým 

osvětlením. 

- Udržovat volné a osvětlené únikové cesty. 

- Označit potrubí chladícího zařízení, podle druhu chladícího media. 

- Označit maximální kapacitu chladírny. 

- Zajistit dostatečné odvětrávání páry. 

- Aby pracovníci mohli prostory chladíren kdykoliv opustit, je nutné 

splnit alespoň dvě z těchto opatření: [3] 

o Uzávěry dveří jsou ovládány zevnitř i zvenčí. 

o Umístit v blízkosti dveří nářadí pro násilné otevření těchto dveří 

(sekeru). 

o Umístit v chlazené místnosti telefon nebo spolehlivé signalizační 

zařízení, které je spojeno s pracovištěm stálé obsluhy. 
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o Zřídit samostatný a trvale přístupný nouzový východ uzavíratelný 

zevnitř. 

o /Chlazenou místnost opatřit dveřmi se zřetelně označenou a 

snadno vyjímatelnou výplní dveří, nebo stěn do chodby 

umožňující únik. 

7.3 Povinnosti pracovníků 

- Dodržovat maximální kapacitu chladírny, maso, vepřové půlky 

skladovat tak, aby byly zajištěny volné únikové cesty.  

- Před uzamčením chladírny se přesvědčit, zda uvnitř nikdo nezůstal. 

8 Skladování 

Pro skladování a expedici bouraného masa se používají plastové bedny (obr 10), 

kovové a plastové vany. Bedny jsou přepravovány a skládány ručně pomocí vozíků. 

Plastové a kovové vany se přepravují pouze pomocí ručně vedených paletových vozíků. 

Stohování a nakládáni na nákladní automobily, se provádí pomocí vysokozdvižného 

vozíku. 

8.1 Zjištěné závady 

- Některé bedny jsou mechanicky poškozené, při stohování hrozí 

zborcení stohu. (obr. 13) 

- Plastové vany mají poškozené patky určené ke stohování, hrozí 

zborcení stohu. (obr. 13) 

- Stohy beden jsou příliš vysoké a nejsou zajištěny proti pádu. (obr. 13) 

- Na vysokozdvižném vozíku je sedadlo řidiče, které není vybaveno 

zádržným systémem, nebo řidič není jinak chráněn proti vypadnutí, 

pokud by došlo k převrácení vozíku.  

- Vidlice VZV nemají funkční zajištění proti vypadnutí. (obr. 14)  
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- Na VZV chybí čep zajišťující vedení zdvihacího mechanismu. (obr. 

14)  

 

  Obrázek 13 Skladování obalů 

8.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Provádět pravidelnou kontrolu stavu obalového materiálu, vyřazovat 

poškozený. 

- Vybavit vysokozdvižný vozík zádržným systémem, nebo ochranným 

rámem, aby se zabránilo vypadnutí řidiče při převrácení.[2] 

- Zajistit školení všem osobám obsluhujícím VZV. 

- Označit plochy skladu a komunikace. 

- Opravit zjištěné závady na VZV. 

8.3 Povinnosti pracovníků pro ruční manipulaci 

- Je zakázáno stohovat obalový materiál, který je poškozen.[4] 

- Nepřekračovat maximální konstrukční nosnost obalového materiálu. 

Maximální nosnost je uvedena v tabulce č. 2. [4] 

- Ručně stohovat obalový materiál maximálně do výšky 1,8m.[4]  

- Nepřekračovat nosnost vozíků 150 kg.  
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- Je zakázáno posouvat obalový materiál po podlaze, pouze na vozíku 

k tomu určeném. 

- Plastové a kovové vany se mohou přesouvat pouze pomocí ručně 

vedených paletových vozíků. 

Tabulka č. 2 Používané obaly 

Označení Přepravka E1 Přepravka E2 Přepravka VO-01 Plastová vana 

Rozměry 600 x 400 x 125 600 x 400 x 200 600 x 400 x 145 1200 x 800x 600 

Nosnost 20 40 12 360 

Obrázek 

  
 

 

 

Obrázek 14 Nezajištěná vidlice zajišťovacím kolíkem u VZV 

8.4 Povinnosti pracovník obsluhující vysokozdvižný vozík 

- Pracovník může obsluhovat VZV pouze s platným oprávněním 

k obsluze vozíku. 

- Řidič VZV musí být vždy připoután. 
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- Vidlice musí být vždy zajištěny proti vypadnutí.  

- Dodržovat maximální nosnost vysokozdvižného vozíku.  

- Při stohování musí být zajištěna vzdálenost mezi vrcholem stohu a 

stropem minimálně 2 m. [4] 

- Zakázáno stohovat poškozené obalové materiály a palety.  

- Je zakázáno vstupovat pod zdvižený náklad. 

- Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu s nákladem, tak aby neohrozil 

ostatní účastníky provozu. 

- Pokud nemá řidič VZV dostatečný výhled, musí si přizvat na pomoc 

dalšího pracovníka, který jej bude navigovat podle předem 

stanovených signálů  

- Odstavovat VZV pouze na místo k tomu určené.  

9 Doprava 

Pro expedici bouraného masa, vepřových půlek a hovězích čtvrtí firma využívá 

chladírenské nákladní automobily od 3,5t do 10t nosnosti. Pro nakládání se využívají 

nakládací rampy, vysokozdvižný vozík, a dopravník kladkových háků, které jsme si 

popsali v předcházejících kapitolách. 

9.1 Zjištěné závady 

- Nejsou vytyčeny dopravní cesty, parkoviště, prostory určené pro 

nakládku.  

- Vjezd do areálu není označen značkou „maximální povolená 

rychlost“. 

- Prostor nakládky a vnitropodnikové komunikace jsou poškozeny 

dopravou. Na silnici jsou výtluky, kanálové otvory se propadají pod 

okolní úroveň, kanálové otvory nejsou vhodně zakryté, hrozí 

odsunutí poklopu, což může být příčinou nehod. (obr. 15) 
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Obrázek 15 Výtluky, kanálové otvory 

9.2 Navržená bezpečnostní opatření 

- Stanovit maximální povolenou rychlost v areálu a umístit značku u 

vjezdu do areálu. U stanovení maximální povolené rychlosti je 

důležité zohlednit úzké, nepřehledné komunikace a jejich špatný 

technický stav. 

- Zabezpečit kanálové otvory poklopy, které budou mít dostatečnou 

únosnost a budou zajištěny proti posunutí. 

- Opravit výtluky a propadlé kanálové otvory v komunikacích tak, aby 

byly rovné, zabezpečené proti pádu a nedocházelo ke shromažďování 

vody. [1] 

9.3 Povinnosti řidiče při nakládce 

- Dodržovat maximální nosnost automobilu. 

- Zavěšená břemena, v pravidelných rozestupech zajišťovat proti 

posunutí pomocí vsuvných čepů.  

- Zajistit, aby byl náklad naložen rovnoměrně a nedocházelo 

k přetěžování jednotlivých náprav. 
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- Zajistit náklad proti posunutí, zborcení.   

- Zákaz seskakování z nákladového prostoru, pro výstup a sestup musí 

řidič použít žebřík.  

9.4 Povinnosti řidiče  

- Řidič může řídit nákladní automobil pouze s platným řidičským 

oprávnění příslušné skupiny a profesním průkazem.  

- Dodržovat platné přepisy silniční dopravy.  

- Účastnit se pravidelného školení řidičů. 
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10  Závěr 

Ze zjištěných skutečností, uvedených v bakalářské práci práce je patrné, že ve 

firmě není bezpečnost práce brána jako samozřejmost firemní kultury. Mnohé zjištěné 

závady, jako například koroze strojních zařízení, poškození závěsných drah, poškození 

podlah a mnohé další závady, týkající se bezpečné práce ve firmě, vyplývají ze 

zanedbané údržby a nedostatečných investic do obměny zastaralých zařízení. 

Pro zvýšení úrovně bezpečnosti práce by bylo vhodné zvážit, zda investovat do 

obnovy výrobních zařízení anebo riskovat vznik pracovních úrazů a tím vynaložit 

poměrně vyšší částky financí na odškodňování pracovních úrazů pracovníků a případné 

pokuty státním úřadům, které provádějí dozor nad dodržováním předpisů v dané firmě. 

Tato částka nezatíží firemní rozpočet natolik, aby došlo k ohrožení chodu firmy, ale 

určitě pozvedne samotnou úroveň bezpečnosti práce a v konečném důsledku mohou tato 

opatření vést k nemalé úspoře finančních prostředků. Mnohé z těchto investic budou 

časem stejně nevyhnutelně, pokud chce firma i nadále podnikat v této pracovní činnosti.   

Dalším neméně důležitým krokem je zavedení spolehlivého systému evidence, a 

vyhodnocování pracovních úrazů, drobných poranění, skoronehod a nehod. Tato 

evidence pracovních úrazů a jejich příčiny, umožní přesnou analýzu rizik a zároveň 

efektivní prevenci, jak předcházet opakování, případně zamezení těchto nežádoucích 

událostí. 

Na základě zjištění analýzy vyhodnocení rizik byla navržena technická a 

organizační opatření, jež jsou součásti této bakalářské práce, která jednotlivá rizika 

odstraní, případně eliminuje.  
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