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Anotace 
 

Bc. Janalíková Marie, Hodnocení zdravotních rizik v potravinářském podniku 

Diplomová Práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 61 stran 

Klíčová slova: riziko, tepelná zátěž, kategorizace, ochranná opatření, teplota  

 

Předmětem této diplomové práce je posoudit a vyhodnotit aktuální stav v oblasti 

ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky na provedení objektivizace kategorizace 

prací, provést objektivizační měření pracovního procesu, zhodnotit měření a snížit rizikové 

faktory na zvoleném pracovišti. 

Po prozkoumání aktuálního stavu ochrany zdraví při práci, způsobu hodnocení 

úrovně rizikových faktorů, které mají vliv na kvalitu pracovních podmínek, provedení 

objektivizačního měření a jeho zhodnocení a na základě seznámení s charakteristikou 

posuzované společnosti, byly navrženy opatření pro zlepšení podmínek pracovního 

prostředí. Tato opatření byla aplikována v konkrétních podmínkách a jejím výsledkem je 

zpracovaný návrh pro snížení rizikových faktorů na pracovištích. 

 
Annotation: 
 
Bc. Janalíková Marie, Health Risk Assessment in Food Production 

Graduation theses, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2010, 61 pages 

Keywords: hazard, thermall stres, categorisation, protection measures, temperature 

Subject of these graduation theses is judge and analyze actual condition in zone 

health protection at work and integrate with requirements on fulfilment objectification 

categorisation works carry out objectification metering working of the process and reduce 

hazard factors on workplace.  

After inspection actual state one of health protection at the work and Metod of 

valuation level risk factors, which exercise influence on qualities of working conditions 

carry out objectification metering and on by virtue of familiarization with characteristic 

weighted company was designed procuratin for innovation terms working environment. 

This procuration was aplicated in concrete conditions and result is worked project for 

reduction hazard factors on workplaces.  
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1 ÚVOD 
 

Proces výroby potravin se traduje již od nepaměti. Nejdříve probíhala výroba 

manuálně. Po čase manuální práci začaly nahrazovat stroje. Obsluhou strojů a adaptací 

výrobních procesů, které člověku měly ulehčit práci, se zvýšily rizika a rizikové faktory, 

které mají negativní vliv na zdraví člověka a životní prostředí. V padesátých letech 

problematika hrozící možnosti nemocí z povolání nebyla řešena tak jako nyní. Na 

používání osobních ochranných pracovních prostředků a hygienických požadavků nebyl 

kladen takový důraz jako v současnosti.  Pracovní prostředí se změnilo ve prospěch 

zaměstnanců, mělo by být prostorově vybaveno tak, aby pracovní podmínky odpovídaly 

bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům stanoveným pro pracovní prostředí a 

pracoviště. 

Společnosti využívají kategorizaci prací k zařazení pracovišť podlé míry rizikových 

faktorů do daných kategorií, aby se zamezilo možnému nepříznivému působení 

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých nepříznivých vlivů na 

člověka. Tím se zlepšují pracovní podmínky, zdravotní prevence a předchází se nemocem 

z povolání. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit, přeměřit a vyhodnotit aktuální stav 

v oblasti ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky na provedení objektivizace 

kategorizace prací a snížit rizikové faktory na pracovišti v nadnárodní společnosti Nestlé 

Česko s.r.o., závod Sfinx. V závěru diplomové práce budu hodnotit současný stav v oblasti 

BOZP, navrhovat ochranná opatření pro zlepšení podmínek pracovního prostředí a 

zamezení možnosti vzniku nemoci z povolání. 



  

2 Právní rámec zpracovávané problematiky 

 
2.1 Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod 
 

Nejvyšším právním dokumentem České republiky je Ústava České republiky ze 

dne 16.prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [ 5 ] 

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod, 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. V článcích 28, 29 

a 31 se upravují práva na spravedlivou odměnu za práci, uspokojivé pracovní podmínky, 

práva žen, mladistvých a zdravotně postižených a práva na ochranu zdraví, bezplatnou 

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky. Podrobnosti daných problematik stanoví příslušné 

zákony. [ 6 ] 

 
2.2 Zákoník práce 
 

Zákon č. 65/1965 - základní právní předpis z oblasti pracovněprávních vztahů 

nabyl účinnosti dne 1.ledna 1966.   

Zákoník práce je základním zákonem, z něhož se odvozují povinnosti 

zaměstnavatele v prevenci rizik. Tato oblast je upravena v části páté § 101 až 108. Podle 

§ 101 - Prevence rizik: Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny 

a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

Zákoník práce vychází ze skutečností, že rizika práce pramení z vadného 

uspořádání pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních prostředků, 

pracovních postupů a režimů práce, z úrovně vzdělání zaměstnanců a jejich poučení k práci 

nebo jejich nepříznivého zdravotního stavu. 

Zákoník práce také respektuje závazky a předpisy Evropských společenství, které 

musí Česká republika plnit na základě mezinárodních smluv a členství v Evropské unii.      

[ 7 ] 



  

Novelizace zákoníku práce 262/2006 sb. platný od 1. 1. 2007. Nová úprava odráží 

potřeby tržního hospodářství a mezinárodních smluv v rámci EU. 

2.3 Zákon o ochraně veřejného zdraví 
 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 

Sb., změněný a doplněný zákonem č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických 

přípravcích. 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

je velmi rozsáhlý a podrobný, obsahuje okruhy: péče o životní a pracovní podmínky, 

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, další povinnosti osob v ochraně 

veřejného zdraví, Státní správa k ochraně veřejného zdraví, přechod na režim podle tohoto 

zákona. Zákon také upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich 

působnost a pravomoci. 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v § 37 a následujících, upravuje 

povinnosti zaměstnavatele z hlediska ochrany zdraví při práci. Tento zákon v § 37 ukládá 

povinnost zaměstnavatele kategorizovat práce u něj se vyskytující. V § 38 stanoví, že 

měření a vyšetřování pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo 

změn zařazení prací do těchto kategorií, může zaměstnavatel provádět pouze 

prostřednictvím akreditované nebo autorizované osoby. V § 39 definuje rizikové práce 

a stanoví některé povinnosti pro zaměstnavatele u něhož se rizikové práce vyskytují. V § 

40 stanoví povinnou evidenci rizikových prací a její obsah. V § 41 upravuje užívání 

biologických činitelů a azbestu. V § 41a upravuje povinnosti zaměstnavatele při výrobě 

teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců (zmíněno jen pro úplnost, protože se netýká 

kategorizace). V § 43  uvádí, že povinnost dle § 37 až 41 se vztahuje i na osoby samostatně 

výdělečně činné, které nemají zaměstnance. 

Zákon č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích upravuje 

práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při vymezených 

činnostech. Výslovně jsou uvedeny chemické látky a přípravky, na které se tento nový 

zákon nevztahuje. Zákon vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany 

zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a přípravků a 

stanoví sankce a nápravná opatření za porušení povinností. [ 8 ]  

 



  

2.4 Podmínky pro zařazování prací do kategorií 

 
Vyhláškou MZ č. 432/2003 Sb. se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií. Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, faktory a 

limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Tato 

vyhláška popisuje postup při zařazování prací do kategorií a je základním legislativním 

podkladem pro kategorizaci. 

Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí prach, chemické látky, hluk, vibrace, 

neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem a chladem, psychická 

zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Tyto 

faktory mohou mít, nebo mají vliv na zdraví člověka. [ 4 ] 

 
2.5 Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů (523/2002 Sb. a 441/2004 Sb.). Toto 

nařízení uvádí konkrétní hygienické požadavky na úroveň jednotlivých faktorů 

ovlivňujících zdraví zaměstnanců. V tomto nařízení jsou uvedeny požadavky na faktory, 

u nichž za současné úrovně poznání umíme stanovit zdůvodněné a měřitelné požadavky na 

jejich úroveň. Nařízení vlády obsahuje v úvodní části požadavky na faktory fyzikální 

(osvětlení, zátěž teplem a chladem, fyzická zátěž a prostorové požadavky, manipulace 

s břemeny, psychická zátěž, přestávky v práci monotonie, vnucené tempo, faktory 

uplatňující se při práci se zobrazovacími jednotkami), pokračuje hodnocením zdravotního 

rizika chemických faktorů, prachu, olova, karcinogenů a mutagenů (včetně opatření), 

azbestu, biologických činitelů (včetně opatření). Toto nařízení obsahuje také požadavky při 

používání osobních ochranných pracovních prostředků, požadavky na zásobování vodou 

a sanitární a pomocná zařízení. U některých faktorů (např. chemických látek či 

biologických činitelů) stanovuje postupy pro hodnocení rizika. V přílohách jsou pak 

uvedeny konkrétní požadované hodnoty mikroklimatických podmínek, expozičních limitů 

chemických látek a  prachu, požadavky na větrání pracovišť, přípustné hodnoty 



  

fyziologických ukazatelů pracovní zátěže, prostorové požadavky na pracoviště, požadavky 

na pracoviště se zobrazovací jednotkou, hodnocení expozice olovem, seznam karcinogenů, 

seznam a  klasifikaci biologických činitelů a  požadavky na sanitární a pomocná 

zařízení. Tam, kde je to účelné, uvádí i  způsoby měření a hodnocení zjištěných hodnot. 

Dále stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a také obsahuje 

určité výjimky pro uměleckou a artistickou činnost a pro pracoviště zřízená před jeho 

účinností.  [ 9 ] 

 
2.6 Ochrana zdraví před neionizujícím zářením 
 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením rozvádí 

rámcová ustanovení zákona ohledně podmínek ochrany zdraví osob, zařazování laserů do 

tříd a technickou dokumentaci laserů. V přílohách tohoto nařízení jsou uvedeny nejvyšší 

přípustné hodnoty, vysvětleny pojmy, matematické vztahy, použité jednotky a symboly, 

způsob zjišťování nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot, nejvyšší přípustné hodnoty 

pro expozici osob ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření nelaserových 

technologických zdrojů, nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici osob záření laserů, 

způsob zjišťování expozice osob ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření 

technologických zdrojů. [ 10 ] 

 

2.7 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, stanovuje nepřekročitelné imisní limity, podrobnosti k tzv. ustálenému a 

proměnnému hluku, hluku s výraznými tónovými složkami, impulsnímu hluku, 

vysokofrekvenčnímu hluku, ultrazvuku, infrazvuku a nízkofrekvenčnímu hluku, vibracím a 

způsobům měření hluku a vibrací.  

Tímto nařízením se stanoví  nejvyšší přípustné  hodnoty hluku  a vibrací  pro 

pracoviště,  pro chráněný  venkovní prostor, chráněné  vnitřní  prostory  staveb  a  

chráněné venkovní prostory staveb a  způsob měření a hodnocení  těchto hodnot. Emisní 

hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. Pojmy, jakož i definice a označení veličin, 

jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. [ 11 ] 

 



  

2.8 Seznam nemocí z povolání 
  

Nařízením vlády č. 290/1995 Sb. se stanoví seznam nemocí z povolání. Seznam 

nemocí z povolání obsahuje nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, 

fyzikálními faktory, týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, kožní, 

přenosné a parazitární, způsobené ostatními faktory a činiteli. [ 12 ] 

 
2.9 Stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
 

Nařízení vlády č. 361/2007 sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při 

práci, zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rizikové faktory 

pracovních podmínek, způsob hodnocení rizikových faktorů. Minimální rozsah opatření 

k ochraně zdraví zaměstnanců, podmínky týkající se osobních ochranných pracovních 

prostředků, podmínky ochranných nápojů, bližší hygienické požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí, požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži 

teplem,chladem atd., minimální požadavky na obsah školení. 

V části druhé je rozdělena do VIII hlav např. členění rizikových faktorů pracovních 

podmínek, jejich zjišťování a hodnocení, podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými 

faktory vznikajícími v důsledku mikroklimatických podmínek, s chemickými fakrory a 

prachem, s fyzickou, psychyckou, zrakovou zátěží, s biologickými činiteli adt. 

Část třetí do VII hlav např. bližší hygienické požadavky na mikroklimatické 

podmínky na pracovišti, na osvětlení pracoviště, na prostory pracoviště atd. 

V příloze č.1 k tomuto nařízení jsou v tabulkách uvedeny přípustné hodnoty a 

hodnocení zátěže teplem, přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendářní 

rok, hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu, výpočet režimu 

práce a odpočinku, dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce atd.  [ 13 ] 

 

 

 

 

 



  

2.10 Související uvedená legislativa vyplívá ze zákona č. 258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví 

 
Seznam právních předpisů vztahující se k potravinám 
  

Hodnocení zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin se provádí podle zákona 

č.110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů a 

dále dle  uvedených  vyhlášek : 

  

a) Seznam prováděcích vyhlášek Ministerstva zdravotnictví  

Vyhláška    č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a 

pomocných látek při výrobě potravin ve znění vyhlášek č. 152/2005 Sb. a č. 431/2005 Sb. 

Vyhláška    č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky 

významných látek a jejich přípustné množství v potravinách 

Vyhláška    č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a 

obohacování potravin potravními doplňky 

Vyhláška    č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených 

k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní 

nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu  

Vyhláška    č.  450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin 

Vyhláška    č.  54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu 

jejich použití 

Vyhláška    č.  54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu 

přídatných látek ve znění vyhlášek č. 318/2003 Sb. a č. 270/2005 Sb. 

Vyhláška    č.  132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu 

jejich kontroly a hodnocení 

Vyhláška    č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených 

vod a o způsobu jejich úpravy 

Vyhláška    č. 296/97 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky 

rizikových skupin potravin 

  

 

 

 



  

b) Seznam prováděcích vyhlášek Ministerstva zemědělství  

Vyhláška   č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků ve 

znění vyhlášek č. 368/2005 Sb. a č. 497/2005 Sb. 

Vyhláška    č. 77/2003 Sb., pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a 

jedlé tuky a oleje ve znění vyhlášek č. 124/2004 Sb. a č. 78/2005 Sb. 

Vyhláška    č.  329/1997 Sb., pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá 

semena ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb. 

Vyhláška    č. 76/2003 Sb., pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a 

směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony veznění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 

Vyhláška    č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní 

hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin 

živočišného původu   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 KATEGORIZACE PRACÍ 

 
3.1 Kategorizace prací  
 

Kategorizace prací je zařazení prací do jedné ze čtyř kategorií, vyjadřuje souhrnné 

hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek. Kategorizace se provádí na základě hodnocení výskytu a rizikovosti 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany. 

Faktorem se pro účely kategorizace rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, které 

mohou mít nebo mají vliv na zdraví. 

Při zařazování prací do kategorií se stanoví kategorie rozhodujících faktorů 

v charakteristické pracovní směně. Za charakteristickou pracovní směnu se pokládá taková 

směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce 

s jednotlivými rozhodujícími faktory odpovídá skutečné míře zátěže těmto faktorům. 

Kategorie, do které má být práce zařazena se v případě expozice dvou a více 

faktorů stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru. 

Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání 

nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazena do kategorie 3. a 4. a také práce 

zařazená do kategorie 2., o které tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. 

Do kategorií se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně 

užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. 

Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady, zejména pro 

určení rizikových prací, optimalizaci pracovních podmínek a pro racionální opatření k 

odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci.  

 
3.2 Kategorie 
 
 

• Kategorie 1. 
 

Do první kategorie se zařazují práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný vliv  na zdraví člověka. 

 



  

• Kategorie 2. 
 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž podle současného poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců, tedy práce při nichž nejsou překračovány hygienické limity jednotlivých 

faktorů. Do této kategorie se zpravidla dále zařazují práce, pro jejichž vykonávání 

jsou zvláštními právními předpisy stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost 

osob, které takovou práci vykonávají (práce spojená s expozicí několika 

faktorům se zařadí do kategorie odpovídající nejnepříznivěji hodnocenému 

faktoru) a práce, o nichž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví. 

 

• Kategorie 3. 
 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž  jsou překračovány hygienické limity, 

anebo splňují kritéria pro zařazení stanovená pro jednotlivé faktory přičemž  

� expozice škodlivých faktorů není spolehlivě snížena na úroveň 

stanovenou hygienickými limity 

� pro zajištění ochrany zdraví je nezbytné použití OOPP, organizační, 

technická a jiná opatření 

� se jedná o práce, při nichž dochází opakovaně k výskytu nemoci 

z povolání 

 

• Kategorie 4. 
 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž je vysoké ohrožení zdraví, které 

nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných 

opatření. 

 
 
 
 
 
 



  

3.3 Zákonné podmínky kategorizace 
 

Návrh zařazení prací do kategorií 3. a 4. zpracovává a předkládá zaměstnavatel do 

30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví, a to včetně všech údajů a podkladů rozhodných pro toto zařazení.. 

 

V návrhu je zaměstnavatel povinen uvést: 

� označení práce 

� název a označení pracoviště, kde je práce vykonávána 

� jednotlivé dílčí úkony, které jsou v rámci práce prováděny 

� délka směny, u vícesměnného provozu režim střídání směn 

� postup stanovení celkové expozice rozhodujících faktorů v charakteristické směně, 

její výsledné hodnoty a zařazení jednotlivých faktorů do kategorie 

� návrh kategorie, do které má být práce zařazena 

� počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen 

� opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci 

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné o tomto zařazení. 

V případě změny těchto podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do 

kategorie třetí nebo čtvrté je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví nový návrh, který má opět všechny náležitosti 

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie 

nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může 

zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele 

autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování 

autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto 

kvalifikovaný.  [ 1 ] 

 

 



  

Práce do 2. kategorie zařazuje zaměstnavatel, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

zahájení výkonu práce. Je také povinen toto zařazení neprodleně oznámit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví a předložit  všechny údaje rozhodné pro toto zařazení.     

[ 2 ] 

 
3.4 Oprávnění a pravomoci orgánu ochrany veřejného zdraví 
 

Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn rozhodnout o: 

� zařazení prací do kategorií 3. a 4. 

� zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací 1. nebo 2. 

kategorie, do vyšší kategorie 

� tom, že práce 2. kategorie je prací rizikovou 

� tom, že práce zařazené do 3. nebo 4. kategorie již nejsou prácemi této 

kategorie 

 

Krajská hygienická stanice má pravomoci: 

� vydávat rozhodnutí a plnit další úkoly statní správy 

� vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a dalších 

povinností včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími 

z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, 

mikroklimatických podmínek, z fyzické a duševní zátěže a nad 

souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť 

� rozhodovat na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu ve věcech 

kategorizace práce 

� stanovit zaměstnavateli pro výkon rizikových prací s ohledem na expozici 

rizikovým faktorům: 

1. minimální rozsah a termíny sledování pracovních podmínek 

2. minimální náplň a termíny periodických lékařských prohlídek 

3. lékařské preventivní prohlídky po skončení rizikové práce 

� projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví 



  

� stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek neupraveného 

právním předpisem, metodu jeho stanovení, stanovit způsob, minimální 

rozsah a četnost sledování 

 

Krajská hygienická stanice také může: 

� zakázat činnost do doby než budou odstraněny závady 

� zakázat provoz či používání zdroje hluku, vibrací nebo neionizujícího 

záření 

� uložit měření škodlivin ke zjištění, že není ohroženo veřejné zdraví 

� uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik 

� rozhodnout o zastavení nebo omezení stavby nebo provozu do doby 

odstranění závad 

� nařídit opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 

� stanovit přísnější PEL 

� nařídit mimořádné a následné preventivní prohlídky 

 

Za nesplnění nebo porušení povinností uloží orgán ochrany veřejného zdraví 

pokutu do výše 2 000 000,- Kč. Pokutu až do výše 100 000,- Kč za uvedení nepravdivých 

údajů a informací. Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době 

trvání a následkům jednání. V případě, že dojde k bezprostřední nápravě a nedošlo 

k ohrožení zdraví, může orgán ochrany veřejného zdraví od pokuty upustit. Za opakované 

porušení může být uložena až desetinásobná pokuta. [ 2 ] 

 
3.5 Postup provádění kategorizace prací 
 

Návrh předkládaný zaměstnavatelem musí být v souladu s požadavky prováděcí 

legislativy k Zákonu o ochraně veřejného zdraví, zejména s vyhláškou č. 432/2003 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 



  

azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. V předkládaném návrhu 

mohou nastat následující možnosti: 

� faktory působící na zaměstnance při práci nebo jejím vlivem zjevně 

nedosahují kritéria pro kategorii 2. – jde-li o práce kategorie 1. - není třeba 

nic dále provádět  

 
� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 

Sb., ale jejich výše nebyla dosud objektivně známa - požádat 

autorizovanou nebo akreditovanou laboratoř o přeměření úrovně faktorů, 

nebo přímo o zpracování podkladů pro kategorizaci 

� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce 432/2003 

Sb., jejich výše je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se 

vyskytují v míře překračující kritéria pro kategorii 2. a nepřekračujícím 

kategorii 3 nemusí zaměstnavatel uvádět náležitosti určené §37 zákona 

258/2000 Sb. Ve znění zákona č.274/2003 Sb. – dále jen zákona, ale 

pouze sdělí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodné údaje o 

provedeném zařazení 

� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce 432/2003 

Sb. jejich výše je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se 

vyskytují v míře překračující kritéria pro kategorii 3. nebo 4. musí 

zaměstnavatel podat návrh na kategorizaci v plném rozsahu včetně 

návrhu na opatření k ochraně zdraví (§37 zákona) a ten předložit orgánu 

ochrany veřejného zdraví k vydání rozhodnutí 

Pokud orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne, že práce je riziková, musí 

zaměstnavatel splnit další povinnosti a to dle § 39, 40, příp.41 zákona č.258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví. [ 2 ] 

 
3.6 Další povinnosti zaměstnavatele 
 

Pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 

měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 



  

Zaměstnavatel je povinen u každého zaměstnance vést evidenci o: 

� jménu, příjmení a rodném čísle 

� počtu odpracovaných směn v riziku, s výjimkou rizika infekčního onemocnění 

� datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, 

o zvláštních očkováních souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo 

o imunitě k nákaze, s výjimkou údajů o zdravotním stavu zaměstnanců  

� výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, 

naměřených hodnotách intenzit, koncentrací faktorů pracovních podmínek a 

druhu a typu biologického činitele 

Evidenci o pracích předá při svém zániku bez právního nástupce, neuplynula-li 

dosud stanovená lhůta, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Zaměstnavatel oznamuje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům 

pracovních podmínek. [ 1 ] 

 Povinnosti vztahující se na kategorizaci prací a k rizikovým pracím jsou závazné i 

pro osoby, které podnikají podle zvláštního předpisu a nejsou zaměstnavatelem ve 

smyslu zvláštního právního předpisu. 

Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. 

[ 2 ] 

 

Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech při výrobě potravin nebo při 

uvádění potravin do oběhu, do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním 

nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (dále jen "fyzické osoby 

vykonávající činnosti epidemiologicky závažné") musí mít zdravotní průkaz a znalosti 

nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává 

praktický lékař, který fyzickou osobu registruje, nebo zdravotnické zařízení státu 

vykonávající závodní preventivní péči, nebo osoba provozující nestátní zdravotnické 

zařízení vykonávající závodní preventivní prohlídku. 

 

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné  



  

o Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna 

podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a 

vyšetřením, která provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje 

o informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti 

o mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného 

zdraví 

 
o uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a 

dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím 

právním předpise. 

 

Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna 

o dodržovat zásady provozní hygieny jakož i zásady osobní hygieny pokud se sama 

účastní výkonu činností  

o kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny  

o zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo 

poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním 

 

K výkonu činností epidemiologicky závažných je osoba, která je provozuje, 

povinna používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh 

činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody jiné jakosti, 

nejde-li o teplou je třeba povolení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Osoba 

provozující činnosti epidemiologicky závažné v návrhu na zahájení řízení o udělení 

povolení k užití takové vody uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické 

a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto  

ukazatelů s ohledem na způsob užití vody. [ 8 ] 

  

Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí více dbát na 

hygienické požadavky dané právními předpisy více než společnosti zabývající se jinou 

výrobou (např. strojírenstvím). Do této kategorie spadá i společnost Nestlé Česko s.r.o., 

závod Sfinx. 



  

4 SPOLEČNOST NESTLÉ ČESKO S. R. O., ZÁVOD SFINX  
 

                         

 
Obrázek 1: Čokoládovny Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx  

 
4.1 Čokoládovny Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx ( od roku 1863 )  

Výrobu cukrovinek v Holešově zahájil v roce 1863 Philip Kneisl.  V roce 1910 byla 

dokončena první etapa výstavby závodu ve Všetulích. V roce 1949 vznikl národní podnik 

SFINX Všetuly a ten se v roce 1963 stal jedním ze závodů tehdejšího oborového podniku 

Čokoládovny Praha. 

 

Obrázek 2: Pracovní prostředí závodu Sfinx (1863) 

V rámci privatizace vstoupil v roce 1992 do tehdejší akciové společnosti 

Čokoládovny jeden ze strategických partnerů - společnost Nestlé, působící od 1.10.2001 

pod názvem Nestlé Česko s.r.o. a zaměřující se na výrobu čokoládových a nečokoládových 

cukrovinek. 



  

S cílem posílit mezinárodní konkurenceschopnost, zvláště v kontextu rozšíření EU, 

přijala v roce 2002 společnost Nestlé Česko s.r.o. rozhodnutí přeměnit závod Sfinx  

v jediný závod Nestlé v ČR, specializovaný na výrobu nečokoládových cukrovinek.  

Spotřebitelé v České republice, na Slovensku, v zemích střední Evropy i na dalších trzích, 

ale i na tak vzdálených trzích jako je Velká Británie či USA, mají možnost vychutnat české 

nečokoládové výrobky z produkce Nestlé Česko s.r.o.  

 

Obrázek 3: Lokalizace závodu Sfinx v ČR 

Sfinx je v současnosti nejrozšířenější značkou nečokoládových cukrovinek na 

domácím trhu. Nabízí od pamlsků pro děti z řady Jojo, lentilky a ovocné osvěžující 

nabídky BON PARI až po tradiční mentolové cukrovinky a bonbony s účinkem proti 

vlivům především chladného počasí pod značkami Hašlerky a Anticol nebo oblíbenou řadu 

karamelových chutí Toffo. Od roku 2003 byla výroba rozšířena o želatinové a pěnové 

cukrovinky (Marshmelow). 

Také v současnosti významná část výroby nachází své zákazníky v zahraničí a to 

jak pod domácími značkami, tak pod značkami určenými pro daný trh.  

 



  

 

 

Dále se potravinářské podniky zabývající výrobou cukrovinek řídí Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné požadavky 

potravinového práva, zřizuje se evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin, č. 852/2004 o hygieně potravin a Nařízením komise (ES) 

č. 2073/2005 o mikroklimatických kritériích pro potraviny.  

Společnost Nestlé Česko je držitelem integrovaného mezinárodního certifikátu o 

souladu s normami ISO, jmenovitě s normami: 

- OHSAS 18 001 (Bezpečnost  práce) 

- ISO 14 001 (Životní prostředí) 

- ISO 22 001 (Bezpečnost výrobků) 

- ISO 9001 (Kvalita výrobků) 

 Sfinx je rozdělen na administrativní budovu, kde jsou pracovní rizika v maximální 

kategorii 2, při nichž podle současného poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na 

zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, a na dílenské prostory (Karamelovna, 

Marshmallow, Kandytárna I, Kandytárna III, Energetika, Elektroúdržba, Expedice, Želé, 

Údržba, Dražovna), jejich kategorizace a použití OOPP jsem shrnula do tabulek (viz 

příloha č.1) 

Kvalita výrobků pro firmu Nestlé Česko s.r.o. je velmi důležitá, proto jsou výrobky 

na každou pracovní směnu vizuálně kontrolovány zaměstnanci, repetitivně váženy (8x za 



  

směnu) a namátkově vybírány vzorky pro laboratoř, kde jsou podrobně prověřovány (zda 

neobsahují zárodky nemocí, zda mají správnou chuť, barvu, tvar atd.) 

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat hygienické zásady dané vnitřními 

předpisy podniku. Každý zaměstnanec, při vstupu na dílnu nebo po návštěvě toalet, je 

povinen si omýt ruce. Musí používat bílé pracovní oděvy, pokrývku hlavy a uzavřenou 

obuv s protiskluzovou podrážkou a předepsané OOPP. Nesmí nosit žádné hodinky, šperky 

a jiné podobné předměty. Všechny tyto povinnosti jsou kontrolovány bezpečnostním 

technikem a hygienikem, který prochází po dílnách, vizuálně kontroluje pracoviště a 

pracovníky. Za nedodržení podmínek jsou zaměstnancům udělovány určité sankce.   
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Obrázek 4: Struktura výrobního oddělení podniku 
 

Na pracovišti byla provedena měření, výsledky byly zaslány Krajské hygienické 

stanici, která pracoviště zařadila do příslušných kategorií. Všechny riziké faktory a 

zařazení prací do kategorií jsou přehledně upraveny v příloze č.1. 

 

4.2 Dílna KIII várna 
 
 Na dílně KIII se vyrábí všechny druhy dropsů (hašlerky, beskydky, klokánky, 

slávie, atlasky, anticol atd.). Měření tepelné zátěže bylo provedeno v roce 2003, proto se 

firma rozhodla provést objektivizační měření danného provozu. Dle nařízení vlády č. 

68/2010 sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2002 sb., kterým se stanový podmínky 

ochrany zdraví při práci, provedu měření. Porovnáním výsledků zjistím, zda je stávající 

zařazení rizikových faktorů stejné či nikoliv. Jestliže se výsledky měření liší od stávající 

dokumentace, bude třeba přeměřit rizikové faktory akreditovanou osobou a zažádat o 

změnu zařazení do kategorií Krajskou hygienickou stanici.  

 

Administrativa  

Mistr KIII Mistr Dražírny  
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management 

Výrobní ředitel 



  

 

4.2.1 Charakteristika pracoviště 
 
 Dílna KIII – várna má rozměry 15,2 m x 15 m x 3,5 m. Podlaha je natřena 

protiskluzovým, omyvatelným nátěrem béžové barvy. Má rovný povrch bez spár 

s odvodním kanálem, o rozměrech 10 cm x 10 cm opatřený sítem, uprostřed místnosti. 

Stěny jsou natřeny omyvatelným bílým nátěrem bez spár. Do místnosti se vstupuje z jižní 

strany dveřmi. Okna jsou na jižní a severní straně. Dvě okna na jižní straně a tři okna na 

straně severní. Všechny okna mají stejné rozměry 2m x 1,5m. Okna začínají ve výšce 70 

cm. Okna mají skleněné výplně, prochází jimi denní světlo, dobře těsní, dají se otevřít, jsou 

z venkovní strany opatřeny sítěmi proti vniknutí hmyzu. Na dílně je 26 svítidel skládající 

se ze dvou zářivek, které jsou umístěny ve výšce 3 m. Na severní straně dílny je vařící 

linka na polo a na jižní straně je vařící linka na ostatní dropsy. Ve výšce tří metrů jsou 

umístěny 4 jednotky klimatizace opatřeny filtry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

     
                                 Obrázek 5: dílna Kandytárna III 

 

 

4.2.2 Charakteristika contigravu 
Skládá se z  

- zásobník v kterém se míchají suroviny obr. č. 9 

-  zubové čerpadla 

 

 

Obrázek 6: Zásobník 
    

 



  

 

4.2.3 Charakteristika p ředvářeče 
Skládá se z  

- tlaková nádoba stabilní obr. č. 10 

- zubové čerpadlo  

 

 

Obrázek 7: Tlaková nádoba 
 

4.2.4 Charakteristika vařícího stroje BOSCH 
Skládá se z: 

- Zásobník kanditní hmoty 

- pístová čerpadla  

- tlaková nádoba stabilní (vakuová komora) 

- chladící pás dlouhý 8 m z nerezového plechu  

 

             

Obrázek 8: čerpadla (vlevo), zásobník (uprostřed) a chladící pás (vpravo) 
              

 



  

 

4.3 Postup výroby kandidů 
 

4.3.1 Příprava cukerné směsi:  
Z cukerného sila, které je umístěno na dvoře podniku, je cukr přes pneudopravu 

přemístěn do menšího sila umístěného ve 4 patře. Cukr automaticky dle potřebných dávek 

přepadává z 4. patra potrubím do třetího patra. Ztvrdlá cukerná hmota (rework) je 

rozvařována v rozvařovně (umístěná ve sklepě). Takto rozvařená hmota (filtrovaná směs) 

je přečerpána do velkých zásobníků (ve druhém patře). Z těchto zásobníků se dle danného 

poměru čerpají do zásobníku Contigravu. Sirup je uskladněn ve velkých zásobnících na 

dvoře podniku. Z tohoto hlavního zásobníku se přečerpává do menšího zásobníku 

umýstěného ve čtvrtém patře. Minizásobník umístěný na dílně je doplňován ze zásobníku 

z čtvrtého patra. Z minizásobníku je sirup dávkován do contigravu. Vedle minizásobníku 

na sirup je umístěn zásobník na vodu, z kterého je voda čerpána do zásobníku contigravu. 

 

Obrázek 9: Contigrav 
 

Všechny tyto čtyři suroviny se podle daného poměru smíchají v zásobníku 

contigravu a čerpadlem jsou přečarpány do předvářeče, kde se vaří na teplotu 112 °C. 

Hmota je přečerpána do zásobníku a dále se přečerpává do vařiče, kde se hmota ohřívá na 

140 °C. Takto uvařená hmota jde do vakuové komory, kde se vakuem odsává přebytečná 

voda. Vyvakuovaná kanditní hmota prochází přes šneky, kde jsou do ni vstřikovány 

tryskami další příměsi (aromata, barva, kyselina citrónová). Kanditní hmota (126°C) vytíká 

na chladící pás (teplota povrchu chladícího pásu 45°C), kde se chladí a překládá.  

 

 



  

 

           

Obrázek 10: Příprava cukerné směsi 
            

 

 

Hotová, schlazená kanditní hmota (80°C) jde do vyvalovačky, která se skládá ze 4 

válců, mezi kterými se tvaruje do tenkého provazce přes egalizační kolečka do tvarovací 

hlavy a z tvarovací hlavy do chladící dráhy, kde bonbony tvrdnou.  

 

 

Obrázek 11: Pracovní prostředí u linky BOSCH 
 

Charakteristika zvoleného pracovního prostředí 

Díky teplotě a hluku zaměstnankyně pracují v rizikovém prostředí. V letních 

měsících teplota pracovního prostředí ještě stoupá v důsledku slunečního záření, které 

proniká přes okna. Teplota na dílně je závislá na venkovní teplotě a slunečním oslnění. 

Osvětlení pracoviště je zajištěno sdruženým osvětlením pěti okny a dvacetišesti zářivkamy, 

hodnota osvětlení je 400 lx. Nehrozí možnost oslnění. 



  

 

4.4 Současný stav v oblasti BOZP 
 

4.4.1 Popis pracovní směny  
 

Na dílně KIII se pracuje na ranní (5:45-13:45) odpolední (13:45-21:45) v případné 

nutnosti na noční (21:45-05:45) směny. Linku BOSCH obsluhují dvě zaměstnankyně. 

Jedna obsluhuje contigraf, ve kterém se navažují automaticky suroviny (cukr, sirup, 

filtrovaný zlom a voda), která se zárověň v této části stroje předváří. Druhá zaměstnankyně 

obsluhuje varné a vakuové zařízení. Obě po celou směnu obsluhují varný stroj BOSCH. 

Před započetím pracovního procesu se musí stroj zahřát na požadovanou teplotu 

(rozmezí 90 – 100 °C) horkou vodou, tím se zároveň propláchne strojní aparát. Po zahřátí 

stroje se zkontrolují hodnoty OPNP (kontrolních míst 1. – 7.)(obrázek č. 15) a zapíší se do 

počítače. Ze stroje se vypustí zahřívací voda, vysuší se parou a ofouká se od stlačeným 

vzduchem do sucha. Na chladícím ocelovém pásu se nastaví převalovací radlice (obrázek 

č. 15)a teplota pásu. 

           

Obrázek 12: Kontrolní místa OPNP (vlevo, uprostřed), převalovací radlice (vpravo)  
       

Do varného zařízení se plynule, repetitivně čerpá rozvařená hmota z contigrafu. 

Uvařená kanditní hmota jde přes vakuovou tlakovou nádobu, kde se odsaje přebytečná 

voda. Hmota dále pokračuje přes vynašecí zařízení do šneků, kde se mísí s chutícími 

látkami (chystají se před započetím výroby) a vytéká na chladící pás. Občas se stává, že se 

hmota lepí na pás, musí se proto ručně oškrabávat škrabkami (obrázek č. 16), aby se 

dokonale obracela pomocí radlic, stejnoměrně chladila a tím se stala vláčnou pro dokonalé 

tvarování. 

 

 



  

 

 

Obrázek 13: Oškrabávání pásu 
 

Během provozu se kontrolují a doplňují chutící látky (aroma, kyselina citrónová). 

Aroma je předem připravené v 13 kg plastových barelech (obrázek č. 17). Kyselina 

citrónová je skladována v 25 kg pytlích. Při poruše automatického doplňování 

pneudopravy cukru, musí pracovnice nasypávat cukr do zásobníku (obrázek č. 17 ) z pytlů 

o váze 50 kg. 

                             

Obrázek 14: Příprava aromat (vlevo), manuální násyp cukru (vpravo) 
         

Po zastavení výroby se vypařuje stroj, vypouští aromata, kyselina citronová. 

Umývají se zásobníky od aromat, aby se nemísily chutě při změně výroby. 

Na konci směny jeden z pracovníků proplachuje contigrav, druhý uklízí a zadává 

průběh výroby do počítače. Veškeré činnosti stroje se spouští pomocí ovládacího panelu 

stroje (vynášecí zařízení, šneky atd.) 

  

4.4.2 Jejich stávající opatření 
 

Technická – chlazení vzduchu pomocí klimatizace 

Organizační – 30 minutová přestávka na jídlo a oddech po 4,5 hodině 

Náhradní – použití OOPP 

 



  

Používané OOPP jsou od firmy moldex (www.moldex.cz), refil (www.refil.cz).    

a) Respirátory 

Skládací filtrační polomaska FFP2S s vydechovacím ventilkem, chrání proti pevným 

částicím a vodním aerosolům do koncentrace 10-násobku NPK/PEL.  

 
Obrázek 15: Respirátor 

 

Pokud jsou součástí ochranných prostředků dýchacích orgánů další prostředky 

určené k ochraně jiných částí těla (např. hlavy, očí, rukou), nelze obecně předpokládat 

(pokud to výrobce výslovně neuvádí), že tyto další prostředky poskytnou pro daný účel 

vhodnou ochranu. Respirátory jsou používány při manipulaci s kyselinou citrónovou. 

 

b) Ochrana očí - ochranné brýle 

Každá zaměstnankyně musí používat ochranné brýle při manipulaci s kyselinou 

citrónovou a nalíváním arómat do zařízení. 

 

Obrázek 16: Ochranné brýle 
 

Prostředky na ochranu očí a korekční (dioptrické) brýle musí být kompatibilní 

s prostředky pro ochranu dýchacích orgánů.  

 

 

 

 



  

 

c) Ochrana sluchu 

Zátkové chrániče sluchu 

Tvarované zátky univerzální velikosti se třemi velmi jemnými lamelami 

(stromečkové) a zaváděcí rukojetí s bezpečnostním vláknem. Dále oranžové pěnové 

zátkové chrániče s bezpečnostním vláknem. Fasují se dle potřeby zaměstnanců. 

 

                   

Obrázek 17: Chrániče sluchu 
              

    d) Ochrana rukou  

 Zaměstnankyně používají speciální termorukavice při oškrabávání pásu, když se 

lepí hmota, aby se zabránilo popálení rukou. 

e) Ochrana těla - pracovní oděvy 

Všichni zaměstnanci jsou povinni používat pracovní bílé oděvy (kalhoty, trička, 

zástěry, pláště), rukavice, pokrývku hlavy a boty s protiskluzovou podrážkou.  

f) Ochranné nápoje – Aquamaty 

Aquamat je určený pro ohřev, chlazení a hygienický výdej přírodní stolové vody 

dodávané v zapečetěných vratných plastových nádobách s obsahem 18,9 l. Používají je 

všichni zaměstnanci. Jsou umístěny v jídelních koutek. 

 

 

 

 

 



  

 

 

            Obrázek 18: Aquamat 
 

4.5 Faktory ovlivňující pracovní prostředí na dílně KIII-várna   
 

Pracovnice dílny KIII jsou vystaveny více rizikovým faktorům, které jsou 

zaznamenány v tabulce 1. Zařazení do kategorií uvedených v tabulce 1 jsou schválena 

Krajskou hygienickou stanicí, které byly předloženy všechny potřebné informace. 

 

Faktory působící na zaměstnance 

• Hluk 

• Pracovní poloha 

• Psychická zátěž 

• Fyzická zátěž 

• Tepelná zátěž 

    

Tabulka 1: Rizikové faktory na dílně KIII - várna 
Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace prací 

Psychická zátěž – 2 
Fyzická zátěž –  2 
Tepelná zátěž - 3 

Hluk –  3 

001 Vaření kanditní 

hmoty 

Pracovní poloha - 2 

 

Výsledná kategorie 

3 

 



  

 

 

4.5.1 Celková fyzická zátěž 
Práce byla zařazena do druhé kategorie. Zaměstnankyně se pohybuje po celé dílně 

dle daného pracovního procesu, celý den stojí, manipuluje se surovinami (nasypává 

kyselinu z 25 kg pytlů do kbelíku, nalévá arómata do zařízení - plastové barely o hmotnosti 

13 kg atd.).  

 

4.5.2 Psychická zátěž 
Práce byla zařazená do druhé kategorie. Zaměstnankyně pracuje ve dvousměnném 

provozu v případné nutnosti třísměnném dle daného pracovního procesu, celý den stojí, 

manipuluje se surovinami (nasypává kyselinu z 25 kg pytlů do kbelíku, nalévá arómata do 

zařízení - plastové barely o hmotnosti 13 kg atd.). 

 

4.5.3 Pracovní poloha 
 Práce byla zařazená do druhé kategorie. Zaměstnankyně pracuje ve 

dvousměnném provozu v případné nutnosti třísměnném dle daného pracovního procesu 

celou směnu stojí, manipuluje se surovinami (nasypává kyselinu z 25 kg pytlů do kbelíku, 

nalévá aromata do zařízení - plastové barely o hmotnosti 13 kg atd.). 

 

4.5.4 Hluk 
Současný stav: 

Hluk byl zařazen Krajskou hygienickou stanicí do třetí kategorie. Pracovnice 

pracují v dlouhodobě únosných podmínkách cca 7,5 hodin. Zdrojem hluku v pracovním 

prostředí jsou stroje a zařízení používané k výrobě dropsů. Pracovnice jsou exponovány po 

celou pracovní dobu, proto musí používat zátkové chrániče sluchu. 

 

4.5.5 Zátěž teplem 
Současný stav 

Byla zařazena do třetí kategorie. Pracovnice pracují v dlouhodobě únosných 

podmínkách cca 7,5 hodin. Zdrojem teploty v pracovním prostředí jsou stroje a zařízení. 



  

Všechny mají právo na ochranné nápoje umístěné v jídelním koutě, který se nachází cca 25 

m od dílny – várna. 

 

Při práci v horkém prostředí dochází v organismu ke ztrátám tekutin a solí pocením 

v důsledku termoregulačních pochodů. Udané ztráty jsou závislé na výši fyzické námahy, 

klimatickým podmínkám a na materiálu, z kterého jsou pracovní oděvy vyrobeny. Pocit 

žízně je vyvolán zvýšenou koncentrací soli v těle. Pití má vyvolat tělní osmotický tlak. 

Poskytovaná náhrada tekutin k vyrovnání osmotické koncentrace musí odpovídat nejméně 

70 % ztrát v průběhu směny. Pro člověka je teplota kolem 50°C únosná po dobu asi 4 

hodin, tato doba značně klesá při vzrůstající vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty způsobují 

únavu a špatnou soustředěnost, která může vést k nebezpečným úrazům. Při 

dlouhotrvajících vysokých teplotách se mohou projevit příznaky akutních poruch zdraví 

z horka např. zvracení, průjmy, nevolnost, náhlé a vůlí nekontrolovatelné zrychlení a 

prohloubení dechu, krvácení z nosu a úst, prudké snížení pocení nebo diastolického 

krevního tlaku, bolesti hlavy, ve svalech, u srdce, křeče a často neadekvátní, víceméně 

nekontrolovatelné chování, změny barvy obličeje, mravenčení a brnění 

4.5.6 Tepelná zátěž  

Kategorie druhá  

Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže z technologie přípustné mikroklimatické podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem, avšak míra tepelné zátěže osob ještě nevyžaduje 

omezení celkové doby této práce v jedné osmihodinové směně na dobu kratší než 8 

hodin.    

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány přípustné mikroklimatické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 

a ochrana zdraví osob vyžaduje úpravu doby práce v rozsahu stanoveném zvláštním 

právním předpisem. 

Kategorie čtvrtá 



  

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy jsou 

překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných 

pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví. [ 4 ] 

Na dílně KIII - várna jsou zaměstnankyně vystaveny fyzické, psychické zátěži 

(zařazeny do druhé kategorie) a tepelné zátěži a hluku (zařazena do třetí kategorie) po 

celou pracovní dobu. Zdrojem fyzické, psychické zátěže a pracovní polohy je výrobní 

proces. Zdrojem hluku a tepelné zátěže v pracovním prostředí dílny jsou pracovní stroje a 

zařízení. Do 2. kategorie byly zařazeny ty rizika, u nichž je nepříznivý vliv na zdraví jen 

výjimečný, nejsou překračovány hygienické limity a splňují kritéria pro zařazení do této 

kategorie. Do 3. kategorie byly zařazeny ty faktory, u kterých byly překračovány 

hygienické limity a splňovaly kritéria pro zařazení do této kategorie. Tyto pracovní 

podmínky nejsou příznivé pro zdraví zaměstnankyň, proto je třeba pracovní podmínky 

zlepšit ochrannými opatřeními. Technická opatření díky novým návrhům by mohly zlepšit 

podmínky při práci. Organizační podmínky jsou nedostačující. Proto je třeba se 

problematikou dále zabývat. 

4.5.7       Postup hodnocení rizik 
Ze získaných informací jsem posuzovala rizikové faktory, které působí na zdraví 

zaměstnanců. Posuzovala jsem 

� zdroj rizika 

� činnost, při které se riziko vyskytuje 

� dobu působení rizika 

� jiné informace specifické pro dané riziko 

 
 

 



  

 

Výběr posuzovaného 
subjektu 

Legislativa 

Zjištění rizikových faktorů v posuz. 
podniku z dokumentace a KHS 

Výběr provozu Charakteristika pracoviště 

Zjištění rizikových faktorů 
provozu 

Hodnocení rizika 

Hodnocení pracovních 
podmínek 

Zohlednění již stávajících 
opatření 

Srovnání s požadavky 
dané legislativy 

Splňují 

Zlepšení prac. podmínek 

Navrhnout technická, 
organizační, náhradní opatření 
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ne 

ne 
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Obrázek 19: Schéma zhodnocení rizik 



  

5 Kontrolní m ěření 
 

Na dílně Kandytárna III bylo poslední měření na zjištění kategorie tepelné zátěže 

provedeno v roce 2003, firma se rozhodla provést objektivizační měření 

mikroklimatických podmínek na pracovišti, proto jsem využila připravené novely  nařízení 

vlády č. 68/2010 sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 sb., kterým se stanový 

podmínky ochrany zdraví při práci platné od 1.5.2010. Dle nařízení vlády č. 68/2010  sb. je 

možné k předběžnému nebo opakovanému sledování úrovně tepelné zátěže při práci, která 

již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření 

mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, je možno 

použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem. Měření teploty vzduchu se 

provádí na místech, kde bylo provedeno měření výsledné teploty již v minulosti. 

V oblasti prokazování míry tepelné zátěže pro účely poskytování ochranných 

nápojů  nynější nařízení vlády 361/2007 sb. stanový pro uzavřená pracoviště jediné 

kritérium, a to zjištění operativní teploty, která se vypočítá z naměřených hodnot jen 

akreditovanou  a autorizovanou osobou. Což není velmi reálné a kapacitně proveditelné při 

přetrvávajích vysokých teplotách, zjišťovat hodnoty každý den. Je sice možné, aby si 

zaměstnavatel měřil teplotu orientačně teploměrem, avšak toto měření může provést jen 

tehdy, pokud je již stanovena operativní teplota na základě odborně provedeného měření a 

současně mezi tím nebyla provedena žádná změna pracovních podmínek. 

Další změna spočívá v úpravě ochranných nápojů a to tak, aby šlo o přírodní 

minerální vody se střední mineralizací podle vyhlášky č. 432/2001 sb., (vyhláška o 

zdrojích a lázních), které neslouží k léčebným účelům. Existuje totiž možnost doplnit 

nápoje o minerální látky, tím můžou být také považovány za ochranné, pokud se splní 

podmínka stejného objemu minerálních látek jako u přírodních minerálních látek. 

V nařízení vlády 361/2007 sb., se stanový nárok na ochranný nápoj jednotně. Po 

splnění překročení hygienického limitu ztráty tekutin vyšší jak 1,25 litru, což činní cca 0,9 

litru za osmihodinovou pracovní směnu, měl zaměstnanec nárok na 70 % náhradu. 

V novele při ztrátě např. 4 litry bude náhrada činit 2,8 litru. 

 
5.1 Měřeni mikroklimatických podmínek na dílně KIII 
 

Měření mikroklimatických podmínek proběhlo na dílně KIII na ranní směně od 

6:45-13:45 hodin. Každou půl hodinu byla teplota prostředí, relativní vlhkost vzduchu a 

rychlost proudění vzduchu odečítána z měřících přístrojů a zapisována do předem 



  

připravené tabulky. Měření tepové frekvence bylo provedeno na jedné 

zaměstnankyni, která měla elastický popruh s přezkou připevněný na hrudi a 

vysílač/snímač s integrovanými elektrodami připevněný na zápěstí. Použité vstupní údaje 

zaměstnankyně: hmotnost, rok narození, váha. Počet kilometrů nachozených za směnu 

bylo měřeno krokoměrem. Krokoměr měla zaměstnankyně umístěn u pasu zavěšený na 

kalhotách. Do přístroje se zadávaly tyto vstupní údaje: délka kroku, výška zaměstnankyně 

od pasu dolů. 

 

5.2 Použité měřící přístroje 
- Testo 177 - H1 (záznamník vlhkosti/teploty/rosného bodu) 

- Testo 405 (proudění vzduchu) 

- Polar F6 (měření tepové frekvence) 

- Omron HJ 720 - IT 

 

5.2.1 Technické data testo 177-H1 (záznamník vlhkosti/teploty/rosného  
bodu) 

 

Záznamník relativní vlhkosti vzduchu, pracovní teploty, 4 kanálový, s vnitřními 

senzory a dalším externím vstupem pro teplotní sondu, s nástěnným držákem a kalibračním 

protokolem. 

 
Obrázek 20: Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu 



  

5.2.2 Testo 405 (rychlost proudění vzduchu) 

Termický anemometr, jednoduchý ojedinělý přístroj pro rychlou kontrolu proudění 

ve vzduchotechnických zařízeních i ve větraných prostorách. Výpočet objemového průtoku 

do 99 990 m3/hod, měření teploty prostředí a rychlosti proudění vzduchu.  

 

 
Obrázek 21: Termický anemometr 

5.2.3 Krokom ěr OMRON HJ 720 - IT 

• Měří ušlé kroky 0 - 99 999 

• Měří aerobic kroky 0 - 99 999 

• Měří dobu trvání aerobic-režimu 0 - 1440 min. 

• Vypočítá  spotřebovanou energii při pohybu 0 - 99 999 kcal, 

• Vypočítá spálený tělesný tuk 0 - 199,9 g, 

• Měří ušlou vzdálenost 0 - 999,99 km 

• Měří dobu tělesné aktivity (pohybu) 0 - 23:59 

• Paměť pro 7 předcházejících dní 

 

Obrázek 22: Krokoměr 

 



  

Detailní popis POLAR F6 
 

Sporttester POLAR F6 umožňuje nejen měření spálených kalorií, ale umí navíc  

po ukončení tréninku zobrazit podíl spáleného tuku na celkovém výdeji kalorií. 

Hodinky jsou vybaveny všemi hodnotami aktuální, průměrné a maximální tepové 

frekvence, možností ručního nebo automatického nastavení tepových zón, navíc doplněny 

o možnost nastavení 3 různých tepových zón pro různou náročnost tréninku. 

Do paměti přístroje lze uložit až 12 posledních záznamů obsahujících datum měření, délku 

cvičení, energetický výdej, odpovídající spotřeba tuků, doba ve vymezených zónách TF, 

nastavené limity TF, průměrná a maximální TF. Zároveň přístroj disponuje dlouhodobými 

počítadly celkového počtu zatížení, celkového energetického výdeje, celkovou dobou 

cvičení a deníkové záznamy s týdenními přehledy zatížení.  

 

Obrázek 23: Sporttester 

 
5.3 Popis pracoviště a postup měření 
 

Byla měřena teplota vzduchu (ta), rychlost proudění vzduchu (va ), relativní vlhkost 

vzduchu (Rh). Současně s měřením mikroklimatických podmínek probíhalo měření fyzické 

zátěže pracovníků a počet kroků, které zaměstnanec ujde za směnu.  

 

Ve všech provozech se pracuje na ranní (5:45-13:45) odpolední (13:45-21:45) 

v případné nutnosti na noční (21:45-05:45) směny. Měření bylo provedeno na ranní směně 

dne 14.4.2010. 

 

 

 

 



  

Tabulka 2: Tabulka naměřených hodnot teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu 
v provozu Kandytárna III. (várna) 

čas va (rel %) ta (°C)  Rh (m/s) 

5:45 45,8 25,4 0,2 

6:15 41,6 26,7 0,3 

6:45 42,3 28,7 0,2 

7:15 46,4 30,6 0,2 

7:45 42,1 31 0,2 

8:15 42,4 33,7 0,3 

8:45 37,3 35,3 0,2 

9:15 37,2 35,2 0,1 

9:45 32,9 38,4 0,2 

10:15 37,8 37,2 0,2 

10:45 37,1 36,5 0,3 

11:15 37,6 36,6 0,2 

11:45 39,4 35,9 0,1 

12:15 46,6 36 0,2 

12:45 42,4 33,5 0,2 

13:15 43,3 33,4 0,2 

13:45 39 33,1 0,2 

průměrná 

hodnota 

40,66 33,36 0,20 

 
Vypočtené průměrné hodnoty relativní vlhkosti vzduchu je (rel %), teploty vzduchu 

(°C) a rychlosti proudění vzduchu (m/s) v provozu kandytárna III – várna ve zvoleném 

časovém úseku ranní směny (5:45 – 13:45 hod.) dne 14.4.2010. 

 
Průměrná hodnota relativní vlhkosti vzduchu ………………………………. 40,66 rel % 
 
Průměrná hodnota teploty vzduchu …………………………………………. 33,36 °C 
 
Průměrná hodnota rychlosti proudění vzduchu ……………………………… 0,20 m/s 
 

 

 

 

 

 



  

 

Grafické zobrazení průběhu relativní vlhkosti vzduchu je (rel %), teploty vzduchu (°C) 

v provozu kandytárna III – várna ve zvoleném časovém úseku ranní směny (5:45 – 13:45 

hod.) dne 14.4.2010 

 

Obrázek 24: Zobrazení vývoje relativní vlhkosti vzduchu 
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Naměřené průměrné hodnoty tepové frekvence aklimatizované zaměstnankyně v provozu 

KIII – várna ve zvoleném časovém úseku ranní směny (5:45 – 13:45 hod.) dne 14.4.2010. 

 
Průměrná hodnota tepové frekvence …………………………………………111 W/m2 
 
K měření kroků byl použit Krokoměr Omron. Zaměstnankyně za celou směnu ujde 9276 

kroků což činí podle změřeného kroku 55 cm 5,11 km.  

 

Pro výpočet analytického stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím 

výpočtu požadované intenzity pocení byl využit program od Státního zdravotního ústavu 

Praha. Tento program se zabývá výpočtem přípustné doby expozice DLE v závislosti  

na maximálních hodnotách akumulace tepla v těle Qmax a ztrát vody Dmax. Výpočet 

vychází z evropské normy Horká prostředí. 

 

Požadované vstupní hodnoty 

Aby mohl výpočet proběhnout správně, je nutné znát tepelný odpor oděvu, 

energetický výdej osoby, teplotu vzduchu, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu. 

Dále musíme znát pracovní polohu pracovníka, zda je adaptovaný na dané prostředí či 

nikoliv. Vzhledem ke změně podmínek v nařízení vlády č. 68/2010 sb. byla použita 

vypočtená průměrná teplota z měřícího přístroje Testo 177-H1. 

 

Tabulka 3: Tabulka vstupních údajů 
            
    

    
Vstupní data 

    Teplota vzduchu ta °C 33,6 

    Teplota kulového teploměru tg °C 0 

    Teplota mokrého teploměru tw °C 0 

    Relativní vlhkost rh % 41 

    Rychlost vzduchu va m/s 0,2 
      

    Energetický výdej M W/m2 111 

    Vnější práce W W/m2 0 
      

    Tepelná izolace oděvu Icl clo 0,75 
      
    Aklimatizovaná osoba, pracující, v ohrožení 
    Stojící osoba 



  

    8 hodinová sm ěna 
            
           

    
  
       

    

    
Výsledky a interpretace 

    Operativní teplota to °C 33,6 

      
    Maximální krátkodobá doba expozice T min Bez omezení 

      

      

    Výpočet max. dlouhodobé expozice a náhrady tekutin. 

    Maximální dlouhodobá doba expozice min Bez omezení 

    Doba přestávky za celou směnu min 0 

    Počet pracovních cyklů cykly 1 

    Délka jednoho cyklu min Bez omezení 

    Délka jedné přestávky min 0 

    Náhrada tekutin 
    Produkce potu g/h 325 

    Vyžaduje se náhrada tekutin v rozsahu 1820 - 2210 g /(ef. dobu práce). 

           
            

 

Z naměřených hodnot a výpočtů vyplývá, že lze práci vykonávat po celou pracovní 

směnu bez omezení. Produkce potu zaměstnankyně je 325 gramů za hodinu což činí 

produkci potu za směnu 2437 gramů. Zaměstnankyně mají právo na náhradu tekutin 

v rozsahu 1820 – 2210 gramů. Dle nařízení vlády 68/2010 se jako ochranné nápoje pro 

třídy práce IIb se poskytují balené vody jemně mineralizované, kojenecké vody nebo 

s podobnými mikrobiologickými, fyzikálními a chemickými požadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 Návrh na zlepšení pracovního prostředí 
 

6.1 Tepelná zátěž 
 

Návrh opatření 

� Technická 

Při objektivizačním měření rizikových faktorů byla zjištěna shoda s předešlým 

měřením schváleným Krajskou hygienickou stanicí. Musí se ovšem počítat s tím, že  

v letních měsících teplota pracovního prostředí bude vyšší v důsledku slunečního záření, 

které proniká přes okna. Proto navrhuji opatřit na okna venkovní rolety, aby se zamezilo 

působení slunečního oslněnía tím zvyšování teploty na pracovišti.  

Dalším zdrojem zvyšování teploty je strojní zařízení a z něj vedené potrubí, kterým 

protéká cukerná směs. Při podrobnějším prozkoumání provozu jsem zjistila, že všechna 

potrubí nejsou zaizolovaná. Proto navrhuji všechny nezaizolované potrubí opatřit izolací.  

Na teplotu prostředí má také negativní vliv várna umístěna o patro níže i výše, kde 

teploty prostředí překračují 30 °C. O patro níže dílna KI – várna, o patro výše dílna 

dražovna – várna. Navrhuji zaizolování stropu na dílně KI – várna a KIII - várna. 

 

� Organizační 

 Podle hodnoty energetického výdeje jsem zařadila pracovní pozici vařičky do třídy 

práce IIb dle nařízení vlády č. 68/2010 sb., příloha č.1, část A, tabulka č.1 k tomuto 

nařízení. Třída práce IIb má celoroční optimální teplotu pro kalendařní rok v rozmezí 14 – 

18 °C nařízení vlády č. 68/2010 sb., přílohy č.1, část A, tabulka č.2 k tomuto nařízení. 

Navrhuji speciální desetiminutové přestávky po každých dvou hodinách pracovního 

procesu mimo rizikové pracovní prostředí, jelikož dle měření průměrné teploty prostředí 

byly zjištěny o mnohem vyšší hodnoty. 

 Zaměstnankyně mají velkou produkci potu, proto navrhuji, aby jim byl 

nainstalován barel s pitnou vodou přímo na dílnu co nejblíže pracovnímu procesu. 

 

� Náhradní opatření 

Zaměstnankyně si stěžují na špatnou prodyšnost pracovního oděvu. Navrhuji 

změnu pracovního oděvu z lépe prodyšného materiálu např. bavlna. 



  

 

6.2 Hluk 
 

Návrh opatření 

Technická – změna podmínek provozu 

Organizační - stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, délky expozice na 

nezbytně nutnou dobu, střídání zaměstnanců, speciální přestávky mimo rizikové pracovní 

prostředí  

 

6.3 Celková fyzická zátěž 
 

Návrh opatření 

Technická – změna podmínek provozu 

Organizační - stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, délky expozice na 

nezbytně nutnou dobu, střídání zaměstnanců, speciální přestávky mimo rizikové pracovní 

prostředí  

 

6.4 Psychická zátěž 
 

Návrh opatření 

Technická – změna podmínek provozu 

Organizační - stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, střídání 

zaměstnanců, speciální přestávky mimo rizikové pracovní prostředí 

 

6.5 Pracovní poloha 
 

Návrh opatření 

Technická – změna podmínek provozu 

Organizační - stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, střídání 

zaměstnanců, speciální přestávky mimo rizikové pracovní prostředí 

 
Při měření mikroklimatických podmínek byla shledána shoda s dokumentací 

schválené Krajskou hygienickou stanicí, ovšem podle mého názoru stávající opatření 

nejsou adekvátní. Opatření venkovních okenních rolet bude mít velký přínos hlavně 



  

v letních měsících, kdy je vlivem vyšších teplot venkovního prostředí a slunečního záření 

negativně ovlivňována teplota na pracovišti. Zaizolování trubek bude mít kladný vliv na 

snížení teploty pracovního prostředí a tím zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. 

Hodnoty teplot na pracovišti mají velký vliv na chování a pocity zaměstnanců. Čím vyšší 

teplota prostředí tím je vyšší produkce potu a zhoršuje se vnitřní klid člověka. Stávající 

pracovní oděvy jsou málo prodyšné, změnou materiálu se budou zaměstnanci cítit 

příjemněji. Díky nainstalování aquamatu na dílnu budou zaměstnankyně určitě více 

dodržovat pitný režim. Všechny tyto návrhy budou aplikované i na dalších dílnách 

s tepelnou zátěží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7 Závěr 
 

Společnost Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx je největším výrobcem nečokoládových 

cukrovinek na českém trhu. Je jednou ze dvou českých společností spadající pod 

Švýcarskou firmu Nestlé.  

V této diplomová práci shrnuji legislativní požadavky pro kategorizaci prací 

v potravinářském podniku, kterou se musí společnosti řídit, včetně zákonných 

povinností zaměstnavatele pro provádění kategorizace prací. Postup provádění 

kategorizace prací ve společnosti Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx vychází 

z charakteristiky dané společnosti a ze zákonných podmínek.  

Firma Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx se rozhodla provést objektivizační měření 

na dílně Kandytárna III – várna. V první řadě jsem si z vnitřní dokumentace a od 

Krajské hygienické stanice zjistila, jakým rizikovým faktorům a jejich zařazení do 

kategorie jsou zaměstnanci na této dílně vystaveni za pracovní směnu. Dále bylo 

důležité se seznámit s pracovním prostředím na dílně Kandytárna III – várna, ve 

kterém se zaměstnankyně pohybují po celou pracovní dobu. Jsou exponovány fyzické, 

psychické zátěži, pracovní poloze (zařazeny do druhé kategorie), hluku a tepelné zátěži 

(zařazeny do třetí kategorie). Informace o rizikových faktorech a jejich vliv 

na zaměstnance jsem zjistila z vnitřních dokumentů a od samotných zaměstnanců, kteří 

mají největší přehled o daném provozu a o vlivu negativních faktorů v pracovním 

prostředí. Tento způsob získávání informací je velmi účinný. Zpracovatel má podrobnější, 

objektivnější, reálnější informace, které může zhodnotit. 

U rizikových faktorů, které překračují hygienické limity a ovlivňují zdraví 

zaměstnanců, bylo nutné zjistit zdroje, velikost a vliv zatížení na člověka a eliminovat 

jejich působení na nejnižší možnou míru. 

Dalším krokem bylo měření provedené na dílně KIII. M ěření bylo realizováno na 

ranní směně, hodnoty byly porovnány s hodnotami v dokumentaci schválené od Krajské 

hygienické stanice. Vypočtená průměrná teplota prostředí, relativní vlhkost vzduchu, 

rychlost proudění vzduchu a tepová frekvence byly použity jako vstupní informace do 

programu od SZU Praha pro výpočet analytického stanovení a interpretace tepelné zátěže 



  

s použitím výpočtu požadované intenzity pocení. Zjištěné průměrné hodnoty se mnoho 

nelišily od předcházejících uvedených ve schválené dokumentaci od Krajské hygienické



  

stanice. Ovšem předcházející měření bylo provedeno v letních měsících, kdy venkovní 

teplota je o mnoho stupňů vyšší a více negativně ovlivňuje pracovní prostředí na dílně 

KIII.  

Závěrem jsem zohlednila současný stav v oblasti BOZP a navrhla nová doplňující 

ochranná opatření. Současný stav v oblasti BOZP vzhledem k rizikovým faktorům 

ohrožující zdraví zaměstnanců na pracovišti jsem shledala jako nedostačující. Navrhla 

jsem nová doplňující, technická, organizační opatření a osobní ochranné prostředky, které 

sníží tuto zátěž pod stanovenou míru. Nejlepším možným opatřením se zdají být technická 

opatření. 

Výhradně jsem posuzovala rizikové faktory, které mají ze zdravotního hlediska vliv 

na kvalitu pracovních prostředí. V této diplomové práci zpracovávaný návrh na zlepšení 

pracovních podmínek, včetně podkladů použitých pro místní šetření, bude součástí 

dokumentace společnosti Nestle s.r.o. – Sfinx Všetuly v oblasti řízení BOZP. Tyto návrhy 

budou také použity na jiných dílnách, kde jsou zaměstnanci vystaveny tepelné zátěži. Při 

dalších případných legislativních, technických a organizačních změnách náplní 

jednotlivých profesí, je možno zpracovávanou dokumentaci revidovat a použít jako základ 

pro následné posouzení zátěže rizikových faktorů působících na zaměstnance v pracovním 

prostředí. 
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Příloha č. 1 
 

A. Administrativa 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Zraková zátěž – 2 

psychická zátěž – 2 

 

001 

 

mistři výroby 
Ostatní rostlinné prachy - 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Zraková zátěž – 2 

psychická zátěž – 2 

 

002 

 

referenti 
Pracovní poloha - 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Zraková zátěž – 2 

psychická zátěž – 2 

 

003 

 

vedení závodu 
Pracovní poloha - 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

 

(Tab. 1) 

B.  Karamelovna 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

01 

 

Oblepování 

kartonů 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

02 

 

Obsluha EW-5 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

03 

 

Obsluha 

Hluk – 3 Výsledná 

kategorie - 3 



  

Psychická zátěž – 2   

Pracovní poloha – 2 

 

Zátěž teplem - 3 

Psychická zátěž – 2 

 

04 

 

Obsluha chl. 

stroje 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

05 

 

Obsluha Kopas 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Zátěž teplem - 3 

Psychická zátěž – 2 

 

06 

 

Obsluha 

míchadla 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

07 

 

Obsluha RT 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Zátěž teplem - 3 

Psychická zátěž – 2 

 

08 

 

Obsluha šlehače 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

09 

 

Obsluha Ter Brak 

Zátěž teplem - 3 Výsledná 

kategorie - 3 



  

Psychická zátěž – 2   

Pracovní poloha – 2 

 

Hluk - 3 

Psychická zátěž – 2 

 

10 

 

Odběru přepadu 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Psychická zátěž – 2 11 Ruční balení 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

 

(tab.2) 

 

 Na této dílně musí zaměstnanci používat z OOPP ochranu sluchu a mají nárok na 

ochranné nápoje. 

 

a) Ochrana sluchu 

 

Ultrafit - Tvarované zátky univerzální velikosti se třemi velmi jemnými lamelami 

(stromečkové) a zaváděcí rukojetí, možnost spojení bezpečnostním vláknem, barva žlutá. 

 

                     

 

       Dávkovač zátkových chráničů sluchu firmy E·A·R,snadná obsluha jednou rukou, 

jednoduše vyměnitelné zásobníky,cena bez zásobníku.  

 



  

 

 

 b) Ochranné nápoje 

 . Je to pravá neperlivá voda „Jelení pramen“ 

 

C.  Maschmaloow  

 

Označe

ní 

Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Ostatní rostlinné prachy –  3 

Pracovní poloha –  2 

 

01 

Obsluha sekacího 

stroje 

Hluk –  3 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

Ostatní rostlinné prachy – 3  

02 

obsluha sušící 

dráhy Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Pracovní poloha – 2 

Hluk –  3 

 

03 

 

obsluha várny 

Zátěž teplem - 3 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

Zátěž teplem - 3 

Pracovní poloha –  2 

 

04 

 

příprava surovin 

Hluk –  2 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

(tab.3) 

Použití OOPP 

Označen

í 

Název práce Kategorizace 

prací 

OOPP 

01 obsluha sekacího 

stroje 

3 Ochrana dýchacích orgánů, 

ochrana sluchu 

02 obsluha sušící dráhy 3 Ochrana dýchacích orgánů 



  

03 obsluha várny 3 Ochranné nápoje, ochrana 

sluchu 

04 příprava surovin 3 Ochranné nápoje 

 

(tab.4) 

 

D.  Kandytárna I 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

 

01 

 

Nalévání 

Zátěž chladem - 2 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

 

02 

 

Oblepování 

kartonů Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

 

03 

 

Obsluha EK, 

GD, EL Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

 

04 

 

Obsluha kopas 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

 

 

05 

 

Obsluha N+U 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

06  

Odběr přepadu 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Psychická zátěž – 2 07 Příprava 

tukových náplní Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Psychická zátěž – 2 08 Ruční balení 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

  Hluk –  2  



  

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

  

Zátěž teplem - 3 

 

Hluk –  3 

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

 

10 

 

Vařička rozvaru 

Zátěž teplem - 3 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

11 

 

Vedoucí linky 

BP Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

(tab.5) 

 

Použití OOPP 

Označení Název práce Kategorizace prací OOPP 

01 Nalévání 3 ochrana sluchu 

02 Oblepování kartonů 3 ochrana sluchu 

03 Obsluha EK, GD, EL 3 ochrana sluchu 

04 Obsluha kopas 3 ochrana sluchu 

05 Obsluha N+U 3 ochrana sluchu 

06 Odběr přepadu 3 ochrana sluchu 

09 Vařička kand. hmoty 3 ochranné nápoje 

10 Vařička rozvaru 3 ochrana sluchu, 

ochranné nápoje 

11 Vedoucí linky BP 3 ochrana sluchu 

 

(Tab. 6) 



  

 

E.  Kandytárna III 

  

                                           
 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

 

01 

 

melírování 

Ostatní rostlinné prachy - 3 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

02 

 

Oblepování 

kartonů Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 2 

Psychická zátěž – 2 

 

03 

 

Obsluha fix. 

zařízení Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk – 2 

Psychická zátěž – 2 

04 Obsluha GD tyč. 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

05 

 

Obsluha j.b. 

strojů Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

06 

 

Obsluha kopas 
Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

07 

 

Obsluha tvar. 

stroje Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 



  

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

08 

 

Obsluha 

uniplastu Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

09 

 

Odběr HV 
Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

 

10 

 

Odběr přepadu 
Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Psychická zátěž – 2 11 Ruční balení 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 
Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

 

12 

 

Vaření KH 

Zátěž teplem - 3 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk – 3 

Psychická zátěž – 2 

Pracovní poloha – 2 

 

13 

 

Vaření náplní 

Zátěž teplem - 3 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

(tab.7) 

 

Použití OOPP 

Označení Název práce Kategorizace prací OOPP 

01 melírování 3 
Ochrana dýchacích orgánů, 

ochrana sluchu 

02 Oblepování kartonů 3 ochrana sluchu 

05 Obsluha j.b. strojů 3 ochrana sluchu 

06 Obsluha kopas 3 ochrana sluchu 

07 Obsluha tvar. stroje 3 ochrana sluchu 

08 Obsluha uniplastu 3 ochrana sluchu 

09 Odběr HV 3 ochrana sluchu 

10 Odběr přepadu 3 ochrana sluchu 

12 Vaření KH 3 
ochrana sluchu, ochranné 

nápoje 



  

13 Vaření náplní 3 
ochrana sluchu, ochranné 

nápoje 

 

(Tab. 8) 

 

F.  Energetika 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Kyselina dusičná, louh sodný - 2 
Psychická zátěž – 2 

 

01 

obsluha parního 

kotle, chlazení a 

vod. hospodářství 
Pracovní poloha - 2 

Výsledná 

kategorie - 2 

 

(tab.9)  

 

 

 

G. Elektroúdržba 

 

Označen

í 

Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Hluk – 3 
Psychická zátěž – 2 

 

01 

 

elektroúdržbář 
Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

(tab.10) 

 

Použití OOPP – ochrana sluchu (zátky) 

 

H. Expedice, sklady 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 



  

Zátěž chladem – 2 

Zátěž teplem - 2 

Pracovní poloha – 2 

 

01 

 

nakládka 

Celková fyzická zátěž - 2 

 

Výsledná 

kategorie - 2 

Zraková zátěž - 2 

Pracovní poloha – 2 

 

02 

Obsluha zaklad. 

Celková fyzická zátěž - 2 

Výsledná 

kategorie – 2 

Zátěž chladem – 2 

Zátěž teplem - 2 

Pracovní poloha – 2 

Celková fyzická zátěž - 2 

 

 

03 

 

 

Řidič MV 

Práce s předepsanými lékařskými 

vyšetřeními - 2 

 

 

Výsledná 

kategorie - 2 

 

(tab.11) 

 

 

I.  Želé 

 

 
 

Výroba želé balení 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Psychická zátěž –  2 
Celková fyzická zátěž –  2 

Hluk –  2 

Lokální svalová zátěž –  3 

 

 

001 

 

 

Obsluha balícího 

stroje Pracovní poloha –  2 

 

 

Výsledná 

kategorie - 3 



  

Hluk –  2 

Lokální svalová zátěž –  3 

Pracovní poloha – 2 

Celková fyzická zátěž –  2 

 

 

002 

 

 

Odebírání sáčků 

Psychická zátěž –  2 

 

 

Výsledná 

kategorie - 3 

 

(tab.12) 

 

Použití OOPP 

Označení Název 

práce 

Kategorizace prací OOPP 

001 Obsluha 

balícího 

stroje 

3 Přestávky 

002 Odebírání 

sáčků 

3 Přestávky 

 

(tab.13) 

 

  

Výroba želé Mogul 

Označe

ní 

Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Ostatní rostlinné prachy –  4 
Hluk –  2 

Pracovní poloha –  2 

 

003 

 

Navážení podvozků 

Psychická zátěž -  2 

 

Výsledná 

kategorie - 4 

Ostatní rostlinné prachy – 4 
Hluk –  2 

Pracovní poloha –  2 

 

004 

 

Obsluha licího 

stroje 
Psychická zátěž -  2 

 

Výsledná 

kategorie - 4 

 

(tab.14) 

 

 

 



  

Použití OOPP 

Označení Název práce Kategorizace prací OOPP 

003 navážení podvozků 4 Ochrana dýchacích orgánů 

004 obsluha licího stroje 4 Ochrana dýchacích orgánů 

 

(tab.15) 

 

 

 

J. Údržba 

 

Označení Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Ostatní rostlinné prachy –  2 
Hluk –  3 

Psychická zátěž -  2 
Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

01 Mechanik 

Dražovna 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 
Psychická zátěž -  2 
Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

02 Mechanik kand. I 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 
Psychická zátěž -  2 
Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

03 Mechanik kand. 

II 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 
Psychická zátěž -  2 
Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

03 Mechanik 

karamelovna 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 
Psychická zátěž -  2 
Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

04 Mechanik 

manipulační 

techniky 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  3 05 Mechanik kand. 

III  Psychická zátěž -  2 
Výsledná 

kategorie - 3 



  

Zátěž chladem – 2 
Zátěž teplem - 2 

  

Pracovní poloha –  2 

 

 

(tab.16) 

 

Použití OOPP 

Označení Název práce Kategorizace prací OOPP 

10 Mechanik Dražovna 3 Ochrana sluchu 

02 Mechanik kand. I 3 Ochrana sluchu 

03 Mechanik karamelovna 3 Ochrana sluchu 

04 
Mechanik manipulační 

techniky 
3 Ochrana sluchu 

05 Mechanik kand. III 3 Ochrana sluchu 

 

(Tab. 17) 

 

 

K.  Dražovna 

 

                                                                               
 

Označe

ní 

Název práce Faktory pracovních podmínek - 

kategorie 

Kategorizace 

prací 

Hluk  - 2 01 brousící kotle 

Pracovní poloha  – 2 

Výsledná 

kategorie - 2 
02 čokoládové lisy Pracovní poloha– 2 Výsledná 

kategorie - 2 



  

Ostatní rostlinné prachy – 3 

Hluk  - 2 

 

03 

 

leštění 
Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

04 Oblepování 

kartonů 

Pracovní poloha – 2 Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk – 3 05 obsluha Bal-3 

Pracovní poloha  - 2 

Výsledná 

kategorie - 3 
Hluk –  3 06 obsluha 

Compactomatic Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 
Ostatní rostlinné prachy –  3 

Hluk –  3 

 

07 

 

obsluha dražé 

kotlů Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

08 obsluha fixovačky Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

09 obsluha HM 

stroje 

Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

10 obsluha kolotoče Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

Ostatní rostlinné prachy –  3 

Hluk –  2 

 

11 

obsluha kotlů 

Dumoulin 
Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

12 obsluha Lady Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

Ostatní rostlinné prachy –  2 

Hluk –  2 

 

13 

 

Obsluha mlýna 
Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk  - 2 14 Obsluha pětiválce 

Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 2 
15 Obsluha sáč. 

stroje 

Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk –  3 16 Odběr lentilek 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 



  

17 Ruční oblepování 

tub. 

Pracovní poloha –  2 Výsledná 

kategorie - 2 

Hluk - 2 

Zátěž teplem - 3 

 

18 

Vaření cukrů a 

roztoků 
Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  2 19 vážení čok. 

vložek Pracovní poloha –  2 

Výsledná 

kategorie - 2 
Hluk –  3 20 Weyhmuller 

Pracovní poloha – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 
 

(tab.18) 

 

Označení Název práce Faktory pracovních 

podmínek - kategorie 

Kategorizace 

prací 

Psychická zátěž – 2 

Celková fyzická zátěž –  2 

Zátěž teplem - 2 

Hluk –  2 

001 Dražování 

v DUMOULINECH 

Ostatní rostlinné prachy –  3 

 

Výsledná 

kategorie - 4 

Hluk –  2 

Ostatní rostlinné prachy –  3 

002 Míchání suché směsi 

Psychická zátěž – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

Hluk –  2 

Ostatní rostlinné prachy –  3 

003 Prosévání 

Psychická zátěž – 2 

Výsledná 

kategorie - 3 

 
(tab. 19) 

 

 



  

 


