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ANOTACE 

Syrová, J. Vyhodnocení rizik a posouzení úrazovosti v provozu kuchyně, Bakalářská práce, 

VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2011, 60 stran. 

 

 Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením rizik a posouzení úrazovosti v provozu 

kuchyně rekreačního střediska. Cílem práce je vyhodnotit rizika, posoudit příčiny úrazů 

v období 2006 – 2010 a jejich porovnání se statistikou PÚ SUIP. V závěru navrhnout vhodná 

opatření pro sníţení počtu úrazů. V práci jsou uvedeny platné právní předpisy, obecný popis 

identifikace a hodnocení rizik a následné vyhodnocení rizik pomocí metody „What - if“.  
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ANNOTATION: 

Syrová, J. Evaluation of Risks and Assessment of Injury Rate in the Operation of Recreation 

Centre Kitchen, Bachelor thesis, VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2011, 60 pages. 

 

 The Bachelor thesis aims at evaluating risks and assessing injury rate in the operation 

of a recreation center kitchen. The objective of the thesis is to deal with the risks and injury 

causes between the years 2006 and 2010 and to compare those with the statistics developed by 

the State Office of Labor Inspection. The thesis also suggests appropriate measures to 

decrease the number of injuries. The thesis introduces effective legal regulations and 

describes generally the identification and assessment of risks and subsequent evaluation of the 

risks while applying the „What – If” method. 
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1. Úvod 

 

 Téma mé bakalářské práce je vyhodnocení rizik a posouzení úrazovosti při provozu 

kuchyně rekreačního střediska. Toto téma jsem si vybrala na základě konzultací s odborně-

způsobilou osobou v oboru bezpečnosti práce, a také proto, ţe si myslím, ţe nebylo mnoho 

zpracovaných témat v oblasti provozu kuchyní. 

 Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. V první části se zabývám 

právními předpisy a legislativou v oblasti prevence rizik, ochrany zdraví, hygienických 

poţadavků a pracovních úrazů. Definuji pojem riziko a popisuji metodu hodnocení rizik, 

kterou jsem vybrala pro hodnocení rizika v provozu kuchyně. 

 V druhé části se zabývám charakteristikou a vybavením provozu kuchyně. Popisuji 

jednotlivá zařízení kuchyně podle technické dokumentace výrobců, návodu k obsluze 

a poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tato zařízení. Zpracovala jsem analýzu 

úrazovosti v kuchyni rekreačního střediska v Sedloňově za posledních 5 let a porovnala ji 

s počty pracovních úrazů se statistikou PÚ SUIP. Na základě této analýzy jsem vybrala 

a popsala nejrizikovější stroje a zařízení. 

 V třetí části se zabývám hodnocením rizik v provozu kuchyně metodou „What – if“, 

která identifikuje rizika formou otázek typu: „ Co se stane, kdyţ …“. Tuto metodu jsem 

zpracovala do tabulek. 
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2. Rešerše 

 

 Problematikou rizik a moţných úrazů, které jsou způsobeny převáţně lidskou 

nepozorností v provozu kuchyně, se zabývají především zákony, vyhlášky, interní předpisy. 

Měla jsem velkou snahu načerpat obecné informace o řízení rizik ve stravovacích zařízeních 

a to v technické literatuře, odborných časopisech, ale to se mi nepovedlo, jelikoţ tyto 

informace nejsou v knihovnách ani v prodejnách knih dostupné. Proto jsem v mé bakalářské 

práci vycházela hlavně z obecně platných právních předpisů. 

 

Legislativní zdroje: 

Zákon č.262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákoník práce definuje a upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Pro zpracování bakalářské práce byly důleţité informace v oblasti odpovědnosti 

zaměstnavatelů za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a jeho povinností v systému 

řízení rizik. Zaměstnavatel je povinen zjištěná rizika vhodnými prostředky odstranit nebo 

sníţit na přijatelnou mez. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další poţadavky 

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 Tento zákon upravuje poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Ukládá 

zaměstnavateli povinnost zajistit vhodné pracovní prostředky, aby odpovídaly bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Dále ukládá povinnosti k pravidelnému vyhledávání, hodnocení 

a přijímání opatření v oblasti rizik, zjištěná nebezpečí odstranit nebo sníţit na přijatelnou 

úroveň. 

 

Vyhláška č. 602/2006 Sb., ze dne 18. prosince 2006, o hygienických poţadavcích na 

stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závaţných. 

 Tato vyhláška upravuje minimální hygienické poţadavky a zásady pro provoz 

stravovacích sluţeb, dále pak podmínky pro přípravu a podávání pokrmů. 
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Zákon č. 258/2000 Sb., ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví. 

 

Zákon č. 266/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

 Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců při poškození 

zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání. Je zde uvedena definice pracovního úrazu. 

 

Literární zdroje: 

BARON, L. a kolektiv Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích, 

1.vyd. Praha: 2003, 75 s., ISBN 80-7071-212-0. 

 Příručka je určena hlavně pro zaměstnavatele, kteří řídí malé a střední podniky. Cílem 

této příručky je seznámit zaměstnavatele s platnými předpisy a jejich praktickou implementaci 

na pracovišti v oblasti ochrany zdraví při práci. V příručce je zpracována i kapitola hodnocení 

rizika, která je spjata s komponenty bezpečnosti práce a ochranou zdraví při práci. 
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3. Základní pojmy a definice 

 

Neţ se začneme zabývat analýzou nebezpečných situací a z nich plynoucích rizik při 

práci, je velmi podstatné si v prvé řadě vysvětlit některé základní pojmy, které jsou pouţity 

v této práci. 

 

Nebezpečí 

Faktor, který má schopnost způsobit za určitých podmínek škodu na zdraví člověka nebo na 

majetku. [1] 

 

Identifikace nebezpečí 

Postup jak zjistit, zda nebezpečí existuje a definovat jeho charakteristiky. [1] 

 

Riziko 

Je kombinací pravděpodobností a rozsahu moţného ohroţení nebo poškození zdraví 

zaměstnance, který je vystaven jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů. 

[6] 

 

Identifikace rizika 

Identifikací rizika se rozumí určení tzv. rizikových faktorů, které mohou svým nepříznivým 

působením způsobit nebezpečí, které se vztahuje k riziku. 

 

Analýza rizika 

Je proces, při kterém se nejprve určí zdroj rizika, pak se provede identifikace nebezpečí, 

zhodnocení rizika a provedení bezpečnostních opatření. Tento proces se opakuje, jelikoţ vede 

k objevování nových nebezpečí a k přehodnocení velikosti rizika. Výsledkem je vypracování 

dokumentu hodnocení rizika. 

  

Hodnocení rizika 

Souhrnný postup posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnost pro zdraví a bezpečnost 

zaměstnance. Pro hodnocení se pouţívají různé metody a postupy, které mají za cíl odhadnout 

míru poškození lidského zdraví. [1] 
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Pracovní úraz 

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo 

vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. [15] 

 

Smrtelný pracovní úraz 

Smrtelným pracovním úrazem rozumíme úraz, který vedl okamţitě nebo následně k smrti 

pracovníka. 

 

Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

 

 

4. Právní předpisy v oblasti prevence rizik, bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví, hygienických požadavků 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce je základním předpisem v oblasti bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví, který upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Na tento zákon navazuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

4.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

 Zákoník práce obecně upravuje povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP a práva 

a povinnosti zaměstnanců.  

 

 Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními 

a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jeţ musí při své práci 

dodrţovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními 

předpisy. [11] 
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 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika, která mohou ohroţovat ţivot a zdraví při výkonu práce u všech fyzických 

osob, které se s jeho vědomím zdrţují na jeho pracovišti. Vedoucí pracovníci jsou povinni se 

také rovnoměrně podílet na bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci. 

 

 Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. [11] 

 Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [11] 

 Základní povinností zaměstnavatele v BOZP je neustále vyhledávat a hodnotit rizika, 

přijímat vhodná opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci. O vyhledaných 

a vyhodnocených rizicích a o přijatých opatřeních musí zaměstnavatel vést dokumentaci. 

 Dalším poţadavkem na zaměstnavatele je zajistit informování zaměstnanců 

o nebezpečí, seznámení s výsledky hodnoceného rizika a opatřeních na ochranu před 

působením rizik a další podle ZP. 

 Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. [11] 

 

 Zaměstnavatel je povinen: 

 omezit vznik rizik 

 odstranit rizika přímo u zdroje, jeţ je způsobuje 

 přizpůsobit pracovní podmínky potřebám zaměstnanců, aby bylo dosaţeno omezení 

negativních vlivů působící na jejich zdraví 

 fyzicky namáhanou práci nahradit novými technologickými a pracovními postupy 

 nahradit nebezpečné suroviny a materiály, technologie, výrobní a pracovní prostředky 

méně nebezpečnými nebo méně rizikovými na základě nejnovějších poznatků vědy 

a techniky 
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 sníţit počty zaměstnanců, kteří jsou vystaveni působením rizikových faktorů 

pracovních podmínek, jeţ překračují nejvyšší hygienické limity, které jsou nutné pro 

zajištění provozu 

 plánovat při provádění prevence rizik vyuţití techniky, organizaci práce, pracovní 

podmínky, pracovní prostředí 

 upřednostnit prostředky kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany 

 provádět opatření zaměřené na omezení úniku škodlivin ze strojů a zařízení 

 stanovit vhodné pokyny pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [11] 

  

 Součástí managementu rizik je přijímat opatření i pro zdolávání mimořádných 

událostí, zejména jedná-li se o poţáry, povodně, havárie nebo jiná závaţná nebezpečí 

a provádět evakuaci zaměstnanců. Dále je povinen tato opatření přizpůsobovat měnícím se 

skutečnostem, provádět kontrolu účinnosti a jejich dodrţování, zlepšovat stav pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. Dle velikosti pracoviště a druhu činnosti je povinen zajistit, 

vyškolit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první 

pomoci, zajistí přivolání zdravotní záchranné sluţby, Policie ČR a hasičského záchranného 

sboru a zorganizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením 

poskytující závodní lékařskou péči školení a vybavení těchto zaměstnanců v rozsahu 

vyskytujících se rizik na pracovišti. 

 

 

4.2 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy 

 

 Zákonem 309/2006 Sb. se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

 Zákon zapracovává další poţadavky EU direktivy 89/391 EHS na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku 

práce. [12] 

 

 Obecně upravuje poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Stanovuje povinnosti 

zaměstnavateli, aby pracoviště byla vybavena prostorově a konstrukčně tak, aby odpovídala 

bezpečnostním a hygienickým poţadavkům. Dále zaměstnavatel je povinen, jak je uvedeno, 

zajistit vhodná nářadí, stroje, technické vybavení a dopravní prostředky tak, aby odpovídaly 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato zařízení musí být vybavena ochrannými prvky, 

které musí chránit ţivoty a zdraví zaměstnanců a musí být upraveny tak, aby splňovaly 

ergonomické podmínky. Zařízení musí být pravidelně udrţována, kontrolována a revidována. 

 Zaměstnavatel, u kterého se vyskytují rizikové faktory – hluk, vibrace, prach, viry, 

karcinogeny, bakterie, plísně, fyzická zátěţ, psychická a zraková zátěţ, extrémní chlad, teplo, 

vlhkost a jiné je povinen pravidelně kontrolovat a zjišťovat rizika, hodnotit a přijímat taková 

opatření, která odstraní nebo aspoň sníţí hodnotu nebezpečí na nejmenší dosaţitelnou úroveň, 

pomocí technických, technologických a jiných opatření nebo pouţíváním vhodných osobních 

ochranných pracovních prostředků či poskytnutí ochranných nápojů. 

 

 

4.3 Vyhláška č. 602/2006 Sb. Hygienické požadavky na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných 

 

 Tato vyhláška nám stanovuje minimální hygienické poţadavky a zásady pro 

provozování stravovacích sluţeb, podmínky uvádění pokrmů do oběhu a mikrobiologické 

poţadavky na potraviny, stanoví přímo pouţitelné předpisy Evropských společenství 
1
. 

 

 

 

                                                 
1
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 

postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. 

  Nařízení Komise (ES) 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro 

potraviny.". 
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 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo pouţitelné předpisy Evropských 

společenství. [13] 

a) některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu, 

b) některé podmínky značení pokrmů, 

c) základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních 

sluţeb, 

d) způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence, 

e) postup při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů a 

f) zásady osobní a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závaţných. [13] 

 

 

4.4 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 

 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany 

a podpory veřejného zdraví.  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 
2
 a upravuje: 

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví,  

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a sniţování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného hlukového zatíţení ţivotního prostředí. [14] 

 

 

4.5 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

 

 Tento zákon uvádím, proto, ţe v zákoně 262/2006 Sb., zákoník práce není přesně 

definován pojem pracovní úraz a přesnou definici jsem nalezla v zákoně 266/2006 Sb., 

o úrazovém pojištění zaměstnanců v § 10 odst. 1. 

                                                 
2
 Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbliţování právních předpisů členských států o 

kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol 

pro údaj označující trvanlivost kosmetických prostředků v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS. 
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 Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci 

způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů 

nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. [15] 

 

 

5. Systém řízení rizik 

 

  Na začátku mé bakalářské práce jsem v základních pojmech definovala pojem riziko. 

Je to kombinace pravděpodobností a rozsahu moţného ohroţení nebo poškození zdraví 

zaměstnance, který je vystaven jednomu nebo více potencionálních zdrojů pracovních úrazů 

Pojem riziko můţe být vyjádřen i jako kvantitativní a kvalitativní ohroţení, můţe být dáno 

i mírou, stupněm či významem ohroţení.  

 

Riziko můţe mít dva pohledy: 

 je to pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace – ohroţení 

 je to závaţnost moţného následku  

 

Vyhodnocení závaţnosti rizika je moţné vyjádřit i rovnicí pravděpodobnosti (P) a následku 

(N) závaţnosti moţného zranění či poškození zdraví, které působí po určitou dobu (E). 

R = P x N x E 

 

 V praxi se setkáváme s pojmem pracovní riziko, které je definováno jako míra 

nebezpečí, ztráta nebo škoda, jeţ vzniká v souvislosti s pracovní činností, jako jsou riziko 

úrazu či riziko nemoci z povolání. 

Riziko úrazu můţeme definovat, jako nebezpečí náhlého poškození zdraví a riziko nemoci 

z povolání, jako nebezpečí poškození zdraví způsobené dlouhodobě působícími faktory 

v pracovním procesu. 

 

 

5.1 Identifikace a hodnocení rizik 

 

 Identifikace a hodnocení rizik na pracovišti je základním předpokladem k přijímání 

adekvátních opatření bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a ochranu ţivotního prostředí. Cílem 
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je předcházet rizikům, odstraňovat a minimalizovat působení neodstranitelných rizik, sniţovat 

nehodovost, mnoţství a závaţnost pracovních úrazů, optimalizovat pracovní procesy, 

zvyšovat kvalitu a produktivitu práce. Největším problémem při hodnocení rizik můţe být 

nedostatek fundovaných informací potřebných k vytvoření moţných scénářů nebezpečných 

rizikových situací nebo nekvalifikovaní nezkušení pracovníci. Pro účely sběru informací 

v oblasti managementu rizik je vhodné sledovat i skoronehody, jelikoţ obecně platné právní 

předpisy\ v BOZP tuto povinnost zatím neřeší. 

 

 Pro hodnocení rizik by měli být určeny kompetentní osoby a vytvořeny pracovní 

týmy, jejichţ úspěšnost by měla být závislá na zkušenostech a rozhodovacích schopnostech, 

proto je důleţitý vhodný výběr osob a dodrţení následujících zásad: 

 odbornou literaturou je obecně doporučováno, aby management rizik byl týmovou 

prací a nikoliv prací jednotlivce – byť s odbornou způsobilostí v prevenci rizik. 

Posouzení a vyhodnocení rizik není v takovém případě zatíţen subjektivním pohledem 

a chybným rozhodnutím  

 pracovní skupina by měla být sloţena z lidí a ze systémových analytiků, kteří mají 

odbornou způsobilost na hodnocení rizik, lidí z praxe, kteří znají provoz, technologií 

či posuzované zařízení 

 je potřeba zapojit zaměstnance jednotlivých pracovišť do hodnocení rizik 

 zajistit externí odborníky, kteří mají nezávislý, odborný pohled, který není ovlivněn 

provozní slepotou 

 na jednotlivých provozech přibírat vedoucí pracovníky a specialisty podle zařazení 

 zajistit těmto pracovníků odbornou přípravu nejen v technické oblasti, ale 

i v metodách logické analýzy, modelování a hodnocení. [2] 

 

Identifikaci a hodnocení rizik je vhodné provést popsaným postupem. 

 

Základní postup pro identifikaci a hodnocení rizik: [7] 

 stanovit metodu hodnocení rizik, zpracovat registr pracovních činností – popsat 

pracoviště, pracovní podmínky, pouţité technologické a pracovní postupy, stroje, 

zařízení, materiál 
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 identifikace nebezpečí – k pracovnímu místu nebo k činnosti přiřadíme 

nebezpečí, které můţe nastat, zváţit kdo můţe být ohroţen nebo co můţe být 

poškozeno 

 stanovení a ocenění rizik – posouzení závaţnosti a pravděpodobnosti moţného 

poškození. Pro kaţdou situaci stanovit poškození za pomocí čtyř stupňů určujících 

závaţnost moţného poranění a pravděpodobnosti. Stupně poškození jsou popsány 

v tabulce č. 1. Stupně pravděpodobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2. Hodnota rizika je 

dána součinem určené hodnoty závaţnosti a pravděpodobnosti 

R = Z x P (riziko = závaţnost  x  pravděpodobnost) 

Tímto postupem zjistíme závaţnost jednotlivých identifikovaných rizik a stanovíme si 

priority pro bezpečnostní opatření 

 hodnocení rizik – rozhodnutí, zda riziko můţeme přijmout a nebo jaká opatření 

musíme realizovat ke sníţení rizika na přijatelnou úroveň. V tabulce č. 3 je rozsah 

hodnocení rizik 

 opatření ke sníţení rizik – odstranění nebo sníţení rizika na takovou úroveň, 

aby bylo minimalizováno ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Nejúčinnější je 

odstranění rizika u zdroje, ale ne vţdy lze tomuto poţadavku z technologických nebo 

jiných důvodů vyhovět. Riziko lze odstranit adekvátním technickým opatřením nebo 

změnou technologie, změnou pouţívané nebezpečné látky nebo materiálu. V daném 

případě jde o kolektivní ochranu. Pokud nelze riziko zcela odstranit, musíme jej 

minimalizovat pouţitím prostředků individuální ochrany OOPP – osobní ochranné 

pracovní prostředky 

 vyhodnocování rizik je soustavným procesem hodnocení rizik – i nadále je 

potřeba provádět pravidelné hodnocení rizik a to zejména: 

1. při kaţdé změně, která můţe mít vliv na bezpečnost práce 

2. před uvedením nového zařízení do provozu 

3. pro kontrolu, zda byla provedená patřičná bezpečnostní opatření 

4. po nehodě či úrazu 

5. při organizačních změnách 

6. z důvodu nedostatků zjištěných orgány inspekce práce a orgánů 

ochrany veřejného zdraví 

7. na pokyn zaměstnance v oblasti BOZP  nebo příslušného odborného 

orgánu 



19 

 

 projednání zjištěných rizik se zaměstnanci – seznámit zaměstnance, odborné 

orgány a ostatní osoby, které se pohybují v prostorách zaměstnavatele s výsledky 

vyhodnocení rizik a přijatých opatření, dále zajistit pravidelné školení zaměstnanců 

o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP [7]  

 

 

Tabulka č. 1: Stupeň závažnosti škody [7] 

Stupeň Důsledek Popis závažnosti

1 Zanedbatelný
poranění bez pracovní neschopnosti, zanedbatelná porucha 

systému, výpadek výroby menší jak 1 den, škoda nepřesáhne 

částku 10 000,- Kč

5 Významný
poranění s pracovní neschopností, bez trvalého následku, 

škoda je v rozsahu 10 000 - 500 000,- Kč, výpadek výroby 1 den 

aţ 2 týdny, menší poškození systému

10 Kritický
poranění s trvalými následky, nemoc z povolání, škoda je v 

rozsahu 500 000 - 5 mil.Kč, výpadek výroby 2 týdny aţ 4 

měsíce, rozsáhlé poškození systému

15 Katastrofický smrtelný úraz, škoda přesahuje 5 mil.Kč, výpadek výroby delší 

jak 4 měsíce, zničení systému
 

 

 

Tabulka č. 2: Stupeň pravděpodobnosti vzniku škody [7] 

Stupeň Důsledek Frekvence vzniku
Čas 

působení

1
Málo 

pravděpodobný
zanedbatelný výskyt

velmi malé 

ohroţení

5 Pravděpodobný náhodný výskyt
malé 

ohroţení

10
Velmi 

pravděpodbný
častější výskyt

časté 

ohroţení

15
Vysoce 

pravděpodobný
opakovaný výskyt, nepřetrţité ohroţení

nepřetrţité 

ohroţení
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Tabulka č. 3: Rozsah hodnocení rizik [7] 

Riziko Opatření

R >  neţ 150 okamţité odstranění

R 75 - 150 odstranění ve stanoveném termínu podle druhu nebezpečí

R 15 - 75 nutná zvýšená pozornost

R < neţ 15 přijatelný stav
 

 

 

5.2 Metody hodnocení rizik 

 

 Pro hodnocení rizik je důleţitá vhodná volba metody. Metody hodnocení rizik dělíme 

na kvantitativní a kvalitativní metody: [4] 

 kvantitativní metody jsou zaloţeny na dvou postupech a to: pravděpodobnost výskytu 

jevu a pravděpodobnost ztráty 

 kvalitativní metody slouţí ke stanovení priorit mezi riziky. Hlavním cílem je určení 

zranitelnosti či míry ohroţení. 

 Další dělení metod je do tří kategorií:  [5] 

 deterministické – zaloţené na kvantifikaci následků havárie 

 probabilistické – zaloţené na pravděpodobnosti nebo frekvenci havárie 

 kombinace deterministického a probabilistického přístupu [5] 

Všeobecně můţeme říci, ţe deterministické metody se vyuţívají pro analýzu celého 

průmyslového podniku, probabilistické metody se vyuţívají pro analýzu vybrané oblasti 

provozu, která vyţaduje podrobnější a náročnější analýzu. 

 Pro hodnocení rizik je v dnešní době přístupných mnoho metod i softwarových 

nástrojů, znázorněné v tabulce č. 4. Tyto metody jsou běţně zaloţeny na fyzikálních 

modelech, které jsou jednodušší nebo sloţitější, coţ zaručeně zajišťuje lepší či horší správnost 

a spolehlivost výsledků. [9] 

 Metody, které v bakalářské práci popisuji, vyuţívají analytické postupy a jedná se 

o metody, které jsou nejpouţívanějšími metodami v kaţdodenní praxi. 
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Tabulka č. 4: Metody identifikace zdrojů rizik a jejich použití etapách života zařízení [10] 

SR CA RR PHA W-I
W-I      

+ CA
HAZOPFMEA FTA ETA CCA HRA

Výzkum          

a vývoj

⁰ ⁰

• • •

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Koncepční 

návrh

⁰

• • • • •

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Poloprovoz

⁰

•

⁰

• • • • • • • • •

Detailní 

inţenýring

⁰

•

⁰

• • • • • • • • •

Konstrukce/ 

najíţdění
• •

⁰ ⁰

• •

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

•

Běţný 

provoz
• • • • • • • • • • • •

Rozšíření/ 

modifikace
• • • • • • • • • • • •

Vyšetřování 

událostí

⁰ ⁰ ⁰ ⁰
•

⁰

• • • • • •

Vyzaření        

z provozu
• •

⁰ ⁰

• •

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

•

⁰

technika pouţívaná vyjímečně nebo nevhodná pro určitou fázi ţivotního cyklu zařízení

technika běţně pouţívaná

 

 

 

5.2.1 Metoda „What – if“ (Co se stane, když) 

 

 Tuto metodu jsem si vybrala pro bakalářskou práci. Metoda je zaloţena na 

brainstormingu, při které kvalifikovaný a dobře obeznámený pracovní tým identifikuje 

formou otázek typu: „Co se stane, kdyţ….“ neočekávané situace. Identifikace moţných 

havarijních situací a jejich následků se uskutečňuje formou tvořivých pracovních porad - 

brainstormingu, kde se hledají odpovědi na otázky, odhadují se následky vzniklé situace, 

navrhují se opatření a doporučení ke sníţení rizika. Kvalita otázek je závislá na intuici 

a provozních zkušenostech týmu odborníků, čím je kvalitnější tým, tím se intuitivně odhalí 

nebezpečné situace, které se mohou v různých fázích procesu vyskytnout 

 Metoda What – if je v praxi relativně oblíbená, neboť neklade vysoké nároky na čas. 

Je však nutno počítat s tím, ţe niţší časová náročnost studie má kořeny v intuitivním, méně 

systematickém postupu. Pro podrobnější studie je potřeba vyuţít jinou systematickou metodu 

třeba HAZOP. [3] Metoda What - if je velmi efektivní a účinná, pokud pracovní tým má 
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provozní a aplikační zkušenosti s touto metodou. V opačném případě můţe být výsledek 

studie sporný. 

 Metoda What – if se pouţívá i v průmyslových oblastech a můţeme jí aplikovat skoro 

v kaţdém stádiu ţivota procesu, jelikoţ v nejjednodušší formě má tato metoda podobu 

seznamu otázek a odpovědí o vyšetřovaném procesu. 

 

 

6. Charakteristika provozu a vybavení kuchyně 

 

 Kuchyně se nachází v rekreačním středisku Sedloňov v oblasti Orlických hor. Provoz 

kuchyně rekreačního střediska je 10 měsíců v roce a 6 dní v týdnu, pouze v dubnu 

a v listopadu je středisko mimo provoz, jelikoţ zaměstnanci si vybírají řádnou dovolenou 

a v těchto měsících se provádí v kuchyni sanitární úklid, ochranná desinfekce a deratizace, 

o které se vede písemný záznam u vedoucího kuchyně. Dále se provádí malování, generální 

úklid a drobné opravy. Rekreační středisko je obsazeno v průměru 80% za celý rok. V zimě 

a v létě je rekreační středisko obsazeno na 100%. V květnu, říjnu, konec března a začátek 

prosince je obsazenost střediska slabší. 

Rozměry kuchyně jsou 6 x 10 m. Stavebně je rozdělena na části – varna, příprava 

stravy, výdej stravy a část příjmu špinavého nádobí a mytí nádobí. Kuchyně je technologicky 

vybavena klasickou varnou technikou, jako jsou kotle, pánve, konvektomat, dále kuchyňské 

stroje pro přípravu potravin, jako jsou škrabky, mlýnky, ohřívací technika pro výdej stravy 

a samozřejmě mycí technika na nádobí - viz obrázek č. 1. Kuchyně je z 90 % vybavena 

elektrickými spotřebiči, běţně zakoupenými v obchodní síti. Provozované spotřebiče mají 

certifikát (prohlášení o shodě), ţe splňují poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Přesto není moţné zcela vyloučit rizika, která mohou nastat např. nesprávným 

a neodborným zacházením, nedodrţením technologických postupů a návodů, nesprávně 

zaškolenou obsluhou a v neposlední řadě i neopatrností pracovníků.  
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Obrázek č. 1: Kuchyně 

 

 V kuchyni se připravují snídaně, obědy, svačiny a večeře. Celkový počet 

připravovaných jídel je 400 porcí denně, takţe počet jídel na jeden výdej činí 100 porcí. Porce 

pro děti jsou poloviční. Personál připravuje pouze jednotné jídlo, výjimkou je, kdyţ se na 

jídelníčku objeví jídlo uvařené např. z vnitřností nebo jídlo ostré, pak pro děti je připraveno 

sladké jídlo. Snídaně jsou připravovány ve dvou variantách a to buď sladká – jogurt, sladké 

pečivo nebo masitá – salám, sýr, pomazánky. 

 Skladovací prostory pro potraviny se nacházejí ve dvou podlaţích. V suterénu jsou 

prostory pro hrubou přípravu zeleniny a vytloukárnu vajec. Dále tam nalezneme sklad pro 

suché potraviny, jako je mouka, cukr, kompoty, těstoviny, rýţi apod. Sklad pro ukládání 

zeleniny a místnost, kde jsou umístěny lednice pro maso a uzeniny, zeleninu, mléko a mléčné 

výrobky, vejce a mrazáky pro mraţenou zeleninu, hranolky, maso a ryby. U kuchyně, která je 

v 1 NP, se nachází příruční sklad, který je vybaven dvěma lednicemi a jedním mrazákem 

a slouţí pro ukládání potravin před vlastní přípravou. 
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6.1 Technologické vybavení kuchyně 

 

Kuchyně je vybavena: 

 

 - stolní elektrickou fritézou FE-10 T s výpustným ventilem, který usnadňuje výměnu 

pouţitého oleje a snadné čistění prostoru. Fritéza je vyuţívána pro fritování nebo smaţení 

pokrmů při teplotě 170 aţ 190 ° C. 

 

 - elektrickým sporákem typ GIGA C 6, který je sloţen z horní vařidlové části a spodní 

pečné části. Horní vařidlová část je sloţena z šesti kulatých ploten, které jsou ovládány 

zepředu šestmi 6-ti polohovými přepínači s regulací teploty a se signalizací o zapnutém stavu. 

Elektrický sporák je vybaven výsuvnou odkapní mísou, která slouţí pro zachytávání 

přeteklého vařiva. Elektrický sporák je pouţíván k tepelné přípravě pokrmů, jako jsou 

polévky, omáčky, některé druhy mas, k přípravě zeleniny a příloh. Ve spodní části 

elektrického sporáku je elektrická smaltovaná trouba s horním a dolním výklopným topným 

tělesem s regulací teploty a se signalizací zapnutého stavu. Trouba se vyuţívá pouze pro 

pečení pokrmů s krátkou dobou pečení, jelikoţ je umístěna nízko a obsluha by musela 

vynaloţit zvýšenou námahu v nepřirozené pracovní poloze. 

 

 - varnou elektrickou stoličkou typu Alba VE 12, která je sloţena z horní desky 

s kruhovou plotnou a čtyřpolohovým přepínačem se signalizací o zapnutém stavu. Elektrická 

stolička se pouţívá k vaření klasickým způsobem převáţně polévek, ale i čajů, jelikoţ tato 

jídla nevyţadují zvýšenou pozornost z hlediska připalování. Dále tyto stoličky lze vyuţít 

i k ohřívání jídel. 

 

 - elektrickou pecí typ TPE 30 AR, která je sloţená ze tří identických smaltovaných 

elektrických trub, sestavených nad sebou. Jednotlivé trouby jsou vybaveny horním a dolním 

výklopným topným tělesem s regulací teploty a signalizací zapnutého stavu. Teplotu lze 

nastavit pro kaţdou troubu samostatně. Elektrické trouby se pouţívají pro pečení nejen mas, 

ale lze je pouţít pro pečení cukrářských pokrmů, ba dokonce je můţeme vyuţít i k sušení či 

konzervaci potravin. 
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 - výklopnou elektrickou pánví typ SBE9-10, která je sloţena z nerezové vany o obsahu 

80 l, sklápěcím víkem, kohoutem pro napouštění vody. Pánev má regulaci teploty se 

signalizací o zapnutém stavu, je vybavena bezpečnostním systémem, který vypne topná tělesa 

při vyklápění pánve. Pánev se vyklápí ručně pomocí volantu umístěného na přední straně 

pánve. Elektrická pánev se pouţívá ke smaţení pokrmů, k přípravě a výrobě omáček, gulášů 

a pro vaření různých pokrmů. 

 

 - konvektomatem typ Zanussi 6 x GN 1/1, který patří k univerzálním zařízením 

pouţívaných v moderní gastronomii. Slouţí pro přípravu masa, příloh, pro přípravu pokrmů 

vařením, dušením, grilováním, pečením a smaţením, ale i pro přípravu cukrářských výrobků 

či dezertů, a to v páře či v horkém vzduchu nebo v kombinaci obou způsobů. Výsledkem je 

jídlo, které si zachová své chuťové vlastnosti bez ztráty vitamínů, minerálních látek či 

stopových prvků. 

 

 - elektrickým vařičem těstovin VTL-33 EM, coţ je vlastně nerezová vana s topnými 

tělesy, nad kterými jsou zavěšeny děrované koše, do kterých vkládáme těstoviny. Vařič 

těstovin má regulaci teploty v rozsahu 30 – 100° C a signalizaci zapnutého stavu. Pro snadnou 

údrţbu je vařič opatřen výpustným kohoutem, který je jištěn pojistkou proti samovolnému 

vypuštění. 

 

 - elektrickým kotlem s nepřímým ohřevem typ FAGOR ME9-10 BM s obsahem 100 l, 

který je vybaven dvojitým pláštěm s vyváţeným sklápěcím víkem. Dvojitý plášť nám 

zabraňuje připalování pokrmů. Kotel má termostatické ovládání s kontrolkou ohřevu 

a přetlakový bezpečnostní ventil s manometrem. Je vybaven bezpečnostním systémem, který 

zabrání ohřevu vody v případě, kdy v duplikátoru není voda. Duplikátor je vybaven plnícím, 

regulačním ventilem a ukazatelem hladiny vody. Kotel má samostatný ventil, jak na studenou, 

tak teplou vodu a vypouštěcí ventil s velkou kapacitou. Varné kotle patří mezi gastronomická 

zařízení, která slouţí k vaření tekutých pokrmů – polévek, omáček, čajů, ale i k vaření příloh, 

jako jsou brambory, knedlíky či těstoviny. 

 

 K vybavení kuchyně jsou nezbytné i mlýnky na maso, kráječe knedlíků, roboty 

a škrabky na brambory a zeleninu. Tato zařízení usnadňují přípravu a zpracování polotovarů 

určených pro výrobu pokrmů a jsou to např.: 

. 
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 - škrabka na brambory a kořenovou zeleninu typ ŠKBZ 6, která je sloţena z pláště, 

z pracovní části stroje, pohonem stroje, vyprazdňovacím a elektrickým zařízením. Škrabka je 

určena pro loupání brambor a kořenové zeleniny. Loupání se provádí třením pohybujících se 

brambor či kořenové zeleniny o vnitřní stěnu bubnu a horní plochu rotujícího kotouče. Pohyb 

brambor či kořenové zeleniny v bubnu je způsoben rotujícím kotoučem na dně bubnu. 

 

 - univerzální šlehací a hnětací stroj RE 22, který slouţí k hnětení lehkých i těţkých 

těst, k míchání bramborové kaše či různých krémů, šlehání bílků, šlehačky a majonézy. Tento 

stroj je moţné vyuţít i jako pohonnou jednotku pro různé přípojné strojky na mletí a řezání 

masa, strouhání brambor a zeleniny, mletí máku a pro přípravu strouhanky. Daný pracovní 

úkon stroj koná pomocí třírychlostního motoru, který dovoluje pouţít nejvhodnější otáčky pro 

příslušný nástroj. Stroj se uvádí do chodu pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypíná se pomocí 

tlačítka STOP. Stroj je povinně vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku. 

Stroj je vybaven kotlíkem o obsahu 30 a 60 l s transportním vozíkem a podstavcem pod 

kotlík, dále je vybaven pracovními nástavci pro šlehání, hnětení a míchání.  

 

 - mlýnek na maso typ Zelmer Diana 886.5, který se pouţívá na mletí masa, ale je ho 

moţné pouţít i na pasírování rajčat. Mlýnek je sloţen z těla, které je z leštěného hliníku, 

nerezové násypky, plastového tlačného kolíku, vypínačem. Výkon mlýnku je 40 kg syrového 

masa za hodinu. 

 

 - nářezový stroj typ EURO 2005, který je důleţitým pomocníkem pro studenou 

kuchyni. Pro bezpečnost obsluhy je vybaven bezpečnostními prvky a kryty, které slouţí ke 

sníţení rizika pořezání. Obsluha je povinna při dořezávání zbytků pouţít přítlačné zařízení, 

nakrájené potraviny odebírat vidličkou a dodrţovat zákaz čištění a údrţby stroje za chodu. 

Stroj je vybaven i zařízením na broušení noţe. 
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6.1.1. Konvektomat Zanussi 6 x GN 1/1 

 

 Univerzální zařízení pouţívané v moderní gastronomii, které slouţí pro přípravu mas, 

příloh, pro přípravu pokrmů vařením, dušením, grilováním, pečením a smaţením, ale i pro 

přípravu cukrářských výrobků či dezertů, a to v páře či v horkém vzduchu nebo v kombinaci 

obou způsobů - viz obrázek č. 2. Konvektomat můţeme pouţít i jako kynárnu, k zavařování 

a sušení ovoce. Výsledkem je kvalitní pokrm s minimálním mnoţstvím vody a tuků, který si 

zachová své chuťové vlastnosti bez ztráty vitamínů, minerálních látek či stopových prvků, za 

velké úspory energie, vody, místa a času. Díky moţnosti řízení vlhkosti ve varném prostoru je 

i minimální úbytek na váze zpracované potraviny. 

 

 

Obrázek č. 2: Konvektomat Zanussi 6 x GN 1/1 

 

 Konvektomat má jednoduché uţivatelské ovládání pomocí programovacích modulů 

s řízenými varnými procesy. Uţivatel pro samotné vaření můţe vyuţít buď „systém snadné 

vaření“, který sám doporučí a nastaví vhodnou technologii podle druhu pokrmu, který je 

potřeba uvařit nebo je moţné si vytvořit vlastní postupy, které lze uloţit do paměti 

konvektomatu. Výsledkem je, ţe celý varný proces a přepínání mezi jednotlivými kroky 

probíhá zcela automaticky. 

 Konvektomat je vybaven systémem automatického mytí, který zajistí kvalitně 

vyčištěný prostor. Obsluha si můţe vybrat v nabídce ze čtyř typů mytí a to: oplach vodou, 

základní mytí, střední mytí či extra silné mytí. Volba programu se řídí stupněm znečistění 

varné komory.  
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 Pro bezpečné pouţívání konvektomatu je nutné obsluhu seznámit s návodem k pouţití 

a zajistit pravidelné školení, aby se zabránilo vzniku moţných pracovních úrazů či poškození 

zařízení. 

 

Obsluha by měla dodrţovat tyto bezpečnostní pokyny: 

 pouţívat zařízení pouze pro přípravu jídel 

 před pouţitím vţdy zkontrolovat varný prostor, zbytky potravin, zbytky mycího 

prostředku či jiné předměty odstranit a prostor důkladně opláchnout ruční sprchou 

 zbytky potravin nikdy nesplachovat do odpadu konvektomatu 

 nezakrývat ventilační otvory – slouţí k odvodu páry 

 na konvektomat nesmí kapat ani stříkat voda – hrozí nebezpečí poranění elektrickým 

proudem či poškození zařízení 

 zákaz snímat bezpečnostní kryty – hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem 

 nenechávat zapnuté zařízení bez dozoru 

 nepouţívat zařízení, jestliţe je poškozené 

 poškozené zařízení odpojit od zdroje elektrického proudu a uzavřít přívod vody 

 dodrţovat zásady práce s elektrickým zařízením 

 otvírat dveře konvektomatu tak, aby nedošlo k opaření horkou párou 

 zavírat dveře konvektomatu tak, aby nedošlo k přiraţení prstů, zranění ruky 

 vnější sklo dveří můţe mít teplotu vyšší neţ 60 °C – hrozí nebezpečí popálení o horké 

povrchy 

 nádoby s pokrmy plnit tak, aby při manipulaci nedošlo k opaření obsluhy 

 nádoby s pokrmy nepřenášet na sobě 

 při manipulaci s nádobami s horkými pokrmy pouţívat ochranné chňapky, utěrky proti 

popálení 

 zamezit pádu nádoby s pokrmem na obsluhu – zranění končetin a jiných částí těla 

 úchopové části nádob udrţovat čisté a musí být pevné 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6.1.2. Elektrický kotel typ Zanussi Profesional 

 

 Elektrický kotel s nepřímým ohřevem slouţí k vaření tekutých pokrmů – polévek, 

omáček, čajů, ale i k vaření příloh, jako jsou brambory, knedlíky či těstoviny. Je konstruován 

pro maximální výkon, odolnost a trvanlivost a je kladen hlavně důraz na jednoduchou obsluhu 

a údrţbu. Kotel tvoří masivní konstrukci, plášť a varna kotle jsou vyrobeny z nerezové oceli,  

bezpečnostní armatura má dvojitý plášť, ovládací prvky kotle mají ergonomické tvarování 

a pro snadné čištění je maximálně upraven povrch elektrického kotle - viz obrázek č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3: Elektrický kotel Zanussi Professional 

 

 Jak jiţ jsem napsala, kotel je vybaven nejen bezpečnostním systémem, který přeruší 

ohřev v případě, kdyţ není v duplikátoru voda, ale i přetlakovým bezpečnostním ventilem 

s manometrem. Elektrický kotel je termostaticky ovládán, vybaven kontrolkou ohřevu 

a signalizací o zapnutém stavu. 

 

 Zaměstnanci, kteří budou obsluhovat tento kotel, jsou povinni být řádně proškoleni, 

nebo si musí pozorně přečíst návod k pouţití. Nesmí pouţívat zařízení, pokud není 

v duplikátoru voda, a proto musí vodu pravidelně kontrolovat a doplňovat. Jestliţe dojde 

v duplikátoru během provozu k vyvaření vody, je nutné ihned vypnout kotel, nechat ho 

vychladnout a pak obsluha můţe vodu do duplikátoru doplnit. Obsluha je povinna dodrţovat 

hygienické podmínky a po pouţití důkladně umýt a vytřít varnu kotle. Výpustný ventil musí 

udrţovat v čistotě a proplachovat čistou vodou. Je zakázáno vypouštět obsah kotle bez sítka 

odtoku, jelikoţ hrozí ucpání výpustného ventilu. Jestliţe však dojde neodborných zásahem 
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k ucpání výpustného ventilu, je třeba výpustný ventil vyčistit vhodnou pomůckou tak, aby se 

zabránilo opaření některé části těla. Obsluha je povinna udrţovat kotel v bezpečném a řádném 

technickém stavu, ověřovat a udrţovat funkčnost zařízení a pravidelně minimálně jednou za 

půl roku nechat provést údrţbu odborným servisním technikem. Dále obsluha je povinna 

chránit své zdraví před opařením parou nebo horkým obsahem varného kotle a při zvedání 

víka kotle musí stát tak, aby ruka ani obličej nebyly zasaţeny parou. 

 

 

6.1.3. Škrabka na brambory a kořenovou zeleninu typ ŠKBZ 6 

 

 Škrabka je určena pro loupání brambor a kořenové zeleniny - viz obrázek č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4: Škrabka na brambory a kořenovou zeleninu ŠKBZ 6 

 

 Loupání se provádí třením pohybujících se brambor či kořenové zeleniny o vnitřní 

stěnu bubnu a horní plochu rotujícího kotouče, na kterých je nanesena abrazivní korundová 

vrstva. Pohyb brambor či kořenové zeleniny v bubnu je způsoben rotujícím kotoučem na dně 

bubnu. Škrabka je elektrické zařízení vyrobené tak, aby splňovalo bezpečnostní poţadavky, 

ale přesto není moţné vyloučit rizika, které hlavně mohou nastat nesprávným a neodborným 

zacházením. Proto je nutné před pouţitím stroje obsluhu důkladně seznámit s pokyny, jak 

správně škrabku pouţívat. 
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 Při pouţití škrabky mohou vzniknout mechanická, elektrická a hygienická ohroţení 

zdraví. 

Mechanická ohroţení jsou: 

 pohmoţdění prstů, ruky i třeba nohy při montáţi či demontáţi stroje 

 poranění ruky, prstů způsobené rotujícími částmi stroje, při vloţení ruky do 

pracovního prostoru 

 poranění ruky nebo dalších částí těla, při vkládání do bubnu škrabky dlouhé cizí 

předměty, kdyţ je stroj v chodu 

 poranění nohou nebo dalších částí těla, způsobené pádem stroje při jeho neopatrném 

přemísťování 

 

Elektrická ohroţení jsou: 

 přímý nebo nepřímý dotyk ţivých části vedení elektrického proudu, jako je třeba při 

odstraňování krytů elektrických zařízení nebo poškození izolačních částí 

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického 

zařízení 

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené nedodrţení pokynů při zapojování 

stroje na elektrickou síť 

 

Hygienická ohroţení jsou: 

 poškození sluchových orgánů překročením limitu hluku 

 poškození zdraví změnou kvality poţivatin vlivem mikroorganismů při nedodrţení či 

zanedbání pokynů pro čistění a sanaci stroje 
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6.1.4. Mlýnek na maso typ Zelmer Diana 886.5 

 

 Mlýnek na maso typ Zelmer Diana 886.5. je víceúčelové zařízení, které lze pouţít 

nejen na mletí masa, ale i při pouţití přídavného struhadla můţeme strouhat sýr, zeleninu, 

mák i ořechy - viz obrázek č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5: Mlýnek na maso Zelmer Diana 886.5 

 

 Mlýnek na maso je elektrické zařízení, které musí splňovat bezpečnostní poţadavky, 

ale přesto nelze vyloučit rizika vzniklá nesprávnou manipulací či pouţitím. Proto je nutné, 

aby obsluha před pouţitím si řádně a pozorně přečetla návod nebo byla řádně proškolena. 

Před pouţitím mlýnku obsluha musí zkontrolovat, zda nejsou nějaké viditelné závady, které 

by ji mohli ohrozit na zdraví, např. odstraněné kryty elektrické části nebo poškozen elektrický 

kabel. V době, kdy mlýnek vykonává činnost, je nutné vkládat nakrájené maso na kostky 

o velikosti, které umoţní jejich propadnutí násypným otvorem aţ do mlecího prostoru 

a tlačným kolíkem maso posunujeme do mlecího prostoru. Zakázáno je vtlačovat maso bez 

pouţití tlačného kolíku, jelikoţ hrozí nebezpečí úrazu poranění prstů o šnekové ústrojí. Dále 

je zakázáno vhazovat do pracovního prostoru mlýnku kosti, jelikoţ hrozí poškození noţe nebo 

převodového ústrojí. Všechny mleté suroviny musí obsahovat tuk, který slouţí k mazání 

šnekového ústrojí, je zakázáno pouţívat pro čištění mlecí komory pečivo, jelikoţ můţe dojít 

k ulomení hřídele noţe.  

 Po kaţdém pouţití mlýnku je nutné z hygienických důvodů ho rozebrat a vyčistit. 

Proto nejprve mlýnek odpojíme od elektrického proudu, pak jednotlivé díly vyjmeme 
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a umyjeme pod tekoucí vodou se saponátem, tělo mlýnku otřeme vlhkým hadrem a musíme 

dodrţovat zásady zabránění vniknutí vody do motoru, jelikoţ hrozí jeho poškození a vznik 

úrazu elektrickým proudem. Po důkladném osušení jednotlivých dílů je opět sesadíme 

dohromady. 

 Kontrola správné funkčnosti mlýnku by měla být prováděna aspoň 2 x ročně a to 

odborným servisem. 

 

 

6.2 Zajištění BOZP 

 

Bezpečnostní technik     

 BOZP je zajišťována dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů mezi 

společností, která středisko vlastní a externí firmou. Bezpečnostní technik je zaměstnancem 

externí firmy a zajišťuje bezpečnost práce a poţární ochranu celého rekreačního zařízení. 

Provádí kontroly a školení dle schváleného plánu kontrol a školení. Ze všech kontrol a školení 

pořizuje písemné záznamy. Dle potřeby provádí namátkové kontroly pouţívání OOPP 

a dodrţování pracovních postupů. Zjištěné nedostatky a závady neodkladně projednává 

s vedoucím rekreačního zařízení a provádí následné kontroly, zda byly závady a nedostatky 

odstraněny.  

 

 Ve stravovacím zařízení provedla identifikaci rizik externí firma, která zajišťuje pro 

středisko BOZP. K identifikaci pouţila metodu „What – if“. Zpracovala vnitřní předpis pro 

poskytování OOPP. Evidenci a registraci pracovních úrazů vede vedoucí rekreačního zařízení 

a zároveň provádí šetření příčin a zdrojů úrazů. Externí firma mu v případě potřeby poskytuje 

pouze metodickou pomoc. Záznamy o pracovních úrazech a veškerou dokumentaci o šetření 

a odškodnění úrazů zůstávají u vedoucího rekreačního střediska. Důvodem je, ţe záznamy 

obsahují osobní údaje, které nelze poskytnout externí firmě. 

 Externí firma provádí vstupní a periodické školení všeobecné bezpečnosti práce – 

právní předpisy, práce s elektrickými spotřebiči, pouţívání kuchyňských spotřebičů. 

Konkrétní seznámení s provozem kuchyně provádí vedoucí kuchyně vţdy při nástupu nového 

pracovníka. 1 x ročně projdou zaměstnanci celým stravovacím provozem (při pravidelném 

školení) a připomínají si úrazy, které se staly, upozorňuje na nebezpečí, a co se dělalo špatně. 
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 Namátkové kontroly jsou součástí smluvního vztahu mezi vedoucím rekreačního 

zařízení a externí firmou. Provádějí se minimálně 1 x za měsíc, a pokud je to častěji, musí 

firma prokázat, ţe konala kontrolu oprávněně, vychází ze zápisu o kontrole. 

 Zaměstnanci jsou povinni jednotlivá zařízení udrţovat čisté, dodrţovat postupy 

a zásady pro jejich čistění. Proto uvádím všeobecný postup, který zaměstnanci musí 

dodrţovat: 

 pouţívat jen prostředky k mytí doporučené výrobcem 

 při manipulaci s mycím prostředkem dodrţovat bezpečnostní zásady při práci 

s chemickými prostředky – pouţívat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice či 

ochranné brýle 

 dodrţovat pokyny uvedené na obalu mycího prostředku 

 mycí prostředek nesmí přijít do přímého kontaktu s pokoţkou, nesmí zasáhnout 

oči a ústa 

 je zakázáno otvírat zařízení během procesu čištění, jelikoţ můţe dojít 

k zasaţení mycí chemikálií 

 nikdy nesypat mycí prostředek na horký povrch – můţe dojít k poškození 

nerezového povrchu 

 obal od mycího prostředku nenechávat ve varném prostoru 

 po ukončení čistění zkontrolovat varný prostor a případné zbytky mycího 

prostředku opláchnout ruční sprchou  

 

 Vybavení pracovníků OOPP je dáno vnitřním předpisem, kdy druh a počet byl 

stanoven podle zhodnocených rizik. Za vybavení pracovníků OOPP odpovídá vedoucí 

střediska a zároveň provádí kontroly uţívání OOPP. Mimo OOPP zaměstnanci dostávají 

mýdlo, mycí pastu a ochrannou mast. 
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Vybavení OOPP: 

 

Vybavení OOPP kuchaře a pomocného kuchaře je uvedeno v tabulce č. 5: 

 

Tabulka č. 5: Vybavení OOPP kuchaře a pomocného kuchaře 

DRUH ŢIVOTNOST

suchý provoz kalhoty bílé nebo pepito 12 měsíců

blůza bílá 12 měsíců

zástěra dlouhá bílá 12 měsíců

čepice bílá kuchařská 24 měsíců

obuv lehká pracovní protiskluzná 12 měsíců

ponoţky bavlněné 1 měsíc

mokrý provoz holinky gomové protiskluzné 36 měsíců  

 

 

Vybavení OOPP kuchařek a pomocné síly je uvedeno v tabulce č. 6: 

 

Tabulka č. 6: Vybavení OOPP kuchařek a pomocné síly 

DRUH ŢIVOTNOST

suchý provoz šaty pro kuchařky bílé 9 měsíců

plášť bílý pracovní 12 měsíců

zástěra bílá šlová 12 měsíců

zástěra PVC 12 měsíců

čelenka se síťkou 12 měsíců

obuv lehká pracovní protiskluzná 12 měsíců

ponoţky bavlněné 1 měsíc

mokrý provoz holinky gomové protiskluzné 36 měsíců  

 

 O přidělených OOPP se vedou písemné záznamy na osobních kartách pracovníků. 

V případě zničení nebo silného opotřebení jsou OOPP vyměněny, i kdyţ jejich ţivotnost ještě 

neskončila. Kaţdý pracovník kuchyně má k dispozici 10 souprav oblečení, vzhledem 

k nutnosti častého praní. 
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6.3 Lidské zdroje 

 

 Provoz kuchyně je zajišťován 10 pracovníky a to:  

1 vedoucí kuchyně, 3 vedoucí kuchaři, 3 kuchařky a 3 pomocné síly. Z toho jsou 3 muţi 

a 7 ţen. Věkový průměr činí 43 let. 

V kuchyni je zaveden dvousměnný provoz – ranní, odpolední. Kaţdá směna je obsazena třemi 

pracovníky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rekreační zařízení, směny jsou rozvrţeny i na 

dny volna – sobotu a neděli. 

 I. směna: vedoucí kuchař muţ  52 let 

  kuchařka  ţena  30 let 

  pomocná síla  ţena  25 let 

II. směna: vedoucí kuchař muţ  45 let 

  kuchařka  ţena  38 let 

  pomocná síla  ţena  58 let 

III. směna: vedoucí kuchař ţena  55 let 

  kuchařka  ţena  48 let 

  pomocná síla  ţena  35 let 

Vedoucí kuchyně:   muţ  44 let 

 

 Směny jsou rozvrţeny takto: 

I. směna neděle odpoledne, pondělí ráno 

  středa odpoledne, čtvrtek ráno 

II. směna pondělí odpoledne, úterý ráno 

  čtvrtek odpoledne, pátek ráno 

III. směna úterý odpoledne, středa ráno 

  pátek odpoledne, sobota ráno 

Pracovní doba v jednotlivých směnách je následující: 

 ranní směna začíná v  5,30 hod  a končí v 13,30 hod 

 odpolední směna začíná v 13,00 hod  a končí ve 21,00 hod 

 

Vedoucí kuchyně 

 Za provoz kuchyně zodpovídá vedoucí kuchyně, řídí a dohlíţí na kvalitu stravy, 

dodrţování norem, zajišťuje zásobování a skladování potravin, vyskladňuje zboţí, dohlíţí na 
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záruční lhůty uskladněných potravin, vede základní evidenci o zásobách potravin a účetnictví. 

Kontroluje dodrţování sanačního řádu kuchyně a vede knihu inspekčních záznamů. Sestavuje 

jídelní lístek tak, aby splňoval vyţivovací normy a pokrmy byly chutné a v odpovídající 

kvalitě. Dohlíţí na pestrost jídel, na dodrţování technologických postupů a hygieně jídel.  

 Vedoucí kuchyně je zodpovědný i za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zejména 

za dodrţování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Spolupracuje 

s bezpečnostním technikem na systému řízení rizik. To znamená vyhledávat rizika, 

vyhodnocovat je a činit opatření k jejich eliminaci. Zaměstnance prokazatelně a pravidelně 

informuje o zjištěných rizicích a adekvátních opatřeních. Jeho povinností je také zaměstnance 

prokazatelně seznamovat s obecně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, 

vyhodnocovat pracoviště z hlediska rizik, vést evidenci o pracovních úrazech a provádět 

rozbory z hlediska zdrojů a příčin a stanovovat preventivní opatření. Vyţaduje a kontroluje 

dodrţování bezpečnostních předpisů. 

 

 Kvalifikační předpoklady vedoucího kuchyně jsou: střední odborné vzdělání 

s maturitou v oboru gastronomie, platný zdravotní průkaz a minimálně 5 let praxe. 

 

Vedoucí kuchař 

 Vedoucí kuchař zajišťuje a odpovídá za bezproblémový provoz směny, stanoví 

poţadavky na výdej surovin ze skladu, dbá na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, 

odpovídá za přípravu pokrmů, za dodrţování hmotnosti porcí, připravuje a opracovává 

suroviny, připravuje součásti jídel, vydává pokrmy, provádí pomocné a úklidové práce, jako 

je úklid prostoru varny, skladu a pomocných prostor. Vedoucí kuchař vlastní výuční list 

v oboru a má platný zdravotní průkaz. 

  

Kuchařky a pomocné síly 

 Kuchařky a pomocné síly samostatně připravují a opracovávají suroviny, připravují 

součásti jídel, vydávají pokrmy, provádí pomocné a úklidové práce, jako je úklid prostoru 

varny, skladu, pomocných prostor, umývárny a provádí mytí nádobí, Kuchařky vlastní výuční 

list v oboru, pomocné síly jsou zaučené a všichni mají platný zdravotní průkaz.  

Kvalifikační předpoklady a ostatní poţadavky na zaměstnance jsou uvedeny v tabulce č. 7 
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Tabulka č. 7: Kvalifikační předpoklady na zaměstnance 

PROFESE VZDĚLÁNÍ PRAXE
ZDRAVOTNÍ 

PRŮKAZ

ŘIDIČSKÝ 

PRŮKAZ

vedoucí kuchyně SOU s maturitou 5 let ano ano

vedoucí kuchař SOU v oboru 10 let ano ano

kuchařka SOU v oboru 3 roky ano ano

pomocná síla základní 0 ano ne  

 

 Všichni pracovníci kuchyně jsou povinni: 

 dbát o svůj zdravotní stav 

 mít na pracovišti svůj zdravotní průkaz 

 dodrţovat provozní a sanitační řád na pracovišti 

 dodrţovat zásady HACCP 

 pouţívat zásady provozní a osobní hygieny 

 zajišťovat správné hygienické poţadavky na přípravu, výrobu, podávání 

a skladování pokrmů 

 pouţívat pouze schválené a předepsané pracovní a technologické postupy 

 sledovat kvalitu a nezávadnost zpracovávaných potravin 

 sledovat záruční lhůtu potravin 

 

 

6.3.1. Bezpečnost práce a školení 

 

 Bezpečnost práce v kuchyni je zajištěna vnitřními směrnicemi k zajištění BOZP, 

pracovním a organizačním řádem. Externí firma, která je pověřena zajišťováním bezpečnosti 

práce na základě uzavřené smlouvy, vyhotovuje pro smluvního partnera i interní předpisy 

a pokyny v oblasti bezpečnosti práce. 

 

 Externí firma provádí zároveň školení k bezpečnosti práce a poţární ochrany. Školení 

se opakuje 1 x ročně a zúčastní se ho všichni pracovníci kuchyně včetně vedoucího kuchyně. 

Tato školení jsou společná se školením hygieny stravování. Školení je zaměřené na všeobecné 

poţadavky v oblasti bezpečnosti práce, na předpisy výrobce týkající se bezpečného pouţívání 
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elektrických zařízení a práci s jednotlivým kuchyňským vybavením. V rámci školení jsou 

zaměstnanci seznamováni s bezpečnými postupy při pouţívání spotřebičů a moţná rizika 

a nebezpečí, která mohou nastat při jejich nesprávném pouţití. Součástí školení jsou 

i informace o pracovních úrazech, o jejich příčinách a opatřeních. 

 Externí firma zároveň vede písemný záznam o průběhu školení. Kaţdý zaměstnanec 

při nástupu do pracovního poměru je proškolen v oblasti bezpečnosti práce a mimo pravidelná 

roční školení také při kaţdé změně pracovního zařazení. Zaměstnavatel 1 x ročně provádí 

prověrky bezpečnosti práce, jak ukládá zákoník práce ustanovení § 108 odst. 5. Kontrola se 

provádí podle předem stanoveného programu a zahrnuje jak stroje a zařízení, tak i pracovní 

prostředí, pracovní podmínky a sociální zázemí zaměstnanců, stav hygienických zařízení 

a šaten, moţnost odpočinku. Zaměstnanci rekreačního střediska nemají zvoleného zástupce ve 

věcech BOZP, ale je jim zaměstnavatelem umoţněno jednotlivě vyslovit své připomínky či 

náměty ke zlepšení BOZP přímo vedoucímu střediska.  

 Zaměstnanci kuchyně mají smluvně zajištěnou preventivní zdravotní péčí, která je 

prováděna 1 x za dva roky. 

 

 

6.4 Pracovní podmínky 

 

 Všichni zaměstnanci mají uzavřené pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pracovní 

personál je stabilní, obměna je, jen pokud odchází zaměstnanec do starobního důchodu nebo 

ze zdravotních důvodů. 

Práce přesčas 

 Práce přesčas není nařizována, pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná 

o zastupování z důvodu nemoci. Organizace v těchto případech nepřekračuje limit 8 hodin 

v jednotlivém týdnu a zaměstnanci je za práci přesčas poskytováno náhradní volno. Práce 

v noci není nařizována. 

 

Práce zakázané ţenám a mladistvým 

 Ve výše uvedeném rekreačním středisku nejsou zaměstnáváni mladiství pracovníci ani 

v rámci brigád. Ţeny jsou poučeny o bezpečném zvedání břemen do 15 kg. Zvedání 

nadlimitních břemen majitel zajistil pomocí vozíků a z patra do patra nákladním výtahem 

a mimo to se objednávají jen malá balení potravin. 
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6.5 Pracovní prostředí 

 

 V roce 2002 byla provedena celková rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostor. 

Hlavním důvodem bylo jiţ nevyhovující konstrukčně uspořádané pracovní prostředí pro 

zaměstnance a také zastaralé a nedostatečné vybavení kuchyně, z hlediska bezpečnosti, 

hygieny a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti se snaţilo vytvořit takové pracovní 

prostředí, které má pozitivní vliv na motivaci, spokojenost a výkonnost pracovníků. Byly 

vybudovány nové šatny, sociální zařízení, zázemí pro odpočinek zaměstnanců, nové a velké 

skladovací prostory a kuchyně. Skladovací prostory byly rozděleny do dvou podlaţí. 

Potraviny, které jsou uskladněny v suterénu, se vyskladňují za pomoci malého nákladního 

výtahu, ten je určen pouze pro potraviny. Potraviny se k výtahu dopravují pomocí příručního 

vozíku. Skladovací prostory jsou rozděleny na suchý sklad, na sklad pro ukládání zeleniny, na 

sklad, kde jsou umístěné pouze lednice a mrazáky a na místnosti, kde se provádí hrubá 

příprava zeleniny a vytloukání vajec. 

 Kuchyně byla rozměrově zvětšena tak, aby splňovala hygienické poţadavky na světlo, 

hluk, mikroklimatické podmínky a byla vybavena moderními technickými zařízeními. 

Vzniklé nové pracovní prostředí má pozitivní vliv na zaměstnance, jelikoţ se sníţily počty 

pracovních úrazů a sníţila se i fluktuace zaměstnanců, je prakticky nulová. Samozřejmě tento 

pozitivní přístup se odrazil i ve spokojenosti hostů a naplněnosti rekreačního střediska. 

 

 Podlahy v celém stravovacím provozu jsou pokryty keramickou dlaţbou. Podlaha 

v jídelně je dřevěná lakovaná. V kuchyni a na chodbě před kuchyní je podlaha pokryta 

keramickou dlaţbou s protiskluzovou úpravou. Úklid kuchyně provádí směna, která právě 

vaří. Ostatní prostory, které souvisí se stravováním – chodba před kuchyní, hygienická 

zařízení pro kuchyň, denní místnost - uklízí uklízečka. Úklidové prostředky – hadry, košťata, 

kbelíky, které jsou určené pouze pro kuchyňský provoz, jsou oddělené od ostatních čisticích 

prostředků rekreačního střediska. Za čistotu zodpovídá vţdy osoba, která provádí úklid, ale za 

bezpečnost je odpovědný vedoucí rekreačního střediska. 

 Pracoviště stravovacího zařízení není z hlediska fyzikálních, chemických, 

biologických faktorů zařazeno mezi riziková pracoviště. 
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6.6 Rozbor pracovních úrazů v kuchyni 

 

 V kuchyni mohou být pracovní úrazy charakteru drobného poranění, ale i závaţné 

s dlouhodobými následky. Organizace vede evidenci pracovních úrazů v knize úrazů, a to jak 

úrazů evidovaných, tak registrovaných. 

 Evidované pracovní úrazy jsou drobná poranění, která nevyţadují nebo 

vyţadují ošetření lékaře a následnou pracovní neschopnost do 3 dnů. 

 Registrované pracovní úrazy vyţadují ošetření lékařem a následnou pracovní 

neschopnost nad 3 dny. 

 

 Ze statistických údajů vyplývá, ţe v průběhu let 2006 – 2010 došlo v organizaci k 13 

registrovaným pracovním úrazům s nemocností nad 3 dny – uvedeno v tabulce č. 8 a grafu 

č. 1. Evidovaných pracovních úrazů je za toto období celkem 30. 

 

Tabulka č. 8: Počet registrovaných pracovních úrazů v kuchyni za období 2006 – 2010 

ROK POČET ÚRAZŮ 

2006 2 

2007 3 

2008 2 

2009 4 

2010 2 

 

 

 

Graf č. 1: Počet registrovaných pracovních úrazů v kuchyni za období 2006 – 2010 
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 V roce 2006 byly registrovány 2 pracovní úrazy. První pracovní úraz se stal kuchařce, 

která se při krájení těsta řízla do ukazováku na pravé ruce. Příčinou tohoto úrazu bylo 

podcenění rizika práce s ostrými noţi. Druhý úraz se stal pomocné síle, která uklouzla na 

mokré podlaze v chodbě před kuchyní. Podlaha byla mokrá z důvodu, ţe jiţ bylo po výdeji 

stravy a všechno se mylo. Na této podlaze nebyla protiskluzová dlaţba, a přesto, ţe měla 

pracovnice vhodnou obuv, uklouznutím si způsobila zlomeninu krčku kyčelního kloubu. 

Organizace v tomto případě důsledně prošetřila příčinu pracovního úrazu a provedla okamţitě 

nápravná opatření a dlaţba v chodbě byla vyměněna za protiskluzovou. 

 

 V roce 2007 byly registrovány 3 pracovní úrazy. První úraz se stal pomocné síle, která 

při mytí nádobí se řízla o spodní okraj nerezového pekáče do ukazováku pravé ruky. Tento 

úraz byl charakterizován jako neopatrnost při práci. Druhý úraz se stal kuchařce, která se při 

krájení zeleniny řízla do malíku pravé ruky. Tento úraz byl opět způsoben podceněním rizika 

pracovnice, protoţe byla v časové tísni. Vyšetřením bylo zjištěno, ţe úrazy pořezáním se 

stávají u stejné směny. Bylo zjištěno, ţe kuchař špatně rozděluje pracovní činnosti a nezvládá 

plynulé pracovní postupy, při přípravě stravy. Proto dochází k nervozitě a spěchu 

v jednotlivých fázích přípravy. Vedoucí kuchař byl na chybu upozorněn a byl pod větší 

kontrolou vedoucího kuchyně, tím byla zachována plynulost a návaznost jednotlivých úkonů 

při přípravě stravy a sníţilo se riziko úrazů. Třetí úraz se stal pomocné síle, která čistila 

nářezový stroj a řízla se do prostředního prstu pravé ruky. Tento úraz byl způsoben opět 

podceněním rizika. Pracovnice byla upozorněna na správný postup při čištění stroje, ţádné 

další opatření však organizace nepřijala. 

 

 V roce 2008 byly registrovány 2 pracovní úrazy. První pracovní úraz byl způsoben 

nepozorností pomocné síly, která myla pekáč a řízla se do palce pravé ruky o jeho ostrou 

hranu. Úraz nebyl dostatečně vyšetřen, protoţe organizace zapsala, ţe tento úraz vznikl 

nepozorností pracovnice. Druhý úraz si způsobila kuchařka, která vynášela v zimě odpadky 

z kuchyně. Upadla na dvoře u popelnic a zlomila si pravou ruku. Příčinou úrazu byl špatně 

ošetřen prostor kolem popelnic. Sníh během dne roztál, ale v noci zmrznul – vytvořila se 

ledovka a neţ vedoucí rekreačního střediska stačil uklidit tento prostor, kuchařka upadla. Na 

základě výsledků šetření úrazu provedla organizace následující opatření. Vedoucí rekreačního 

střediska musí v zimních měsících důsledně věnovat úklidu venkovních komunikacím. 
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 V roce 2009 byly registrovány 4 pracovní úrazy. První úraz si způsobil kuchař, který 

při manipulaci s nářezovým strojem se řízl do palce levé ruky. Kuchař prošel během svého 

působení na pracovišti všemi školeními, která se konala. Byl seznámen s pouţitím nářezového 

stroje. Jelikoţ to byl jiţ druhý úraz na tomto stroji, proto po vyšetření tohoto úrazu byl externí 

firmou zpracován písemný pokyn pro práci s nářezovým strojem. Tento pokyn byl vyvěšen na 

viditelném místě u stroje. Součástí pokynu je i manipulace se strojem při čistění. 

Druhý úraz si způsobila pomocná síla, která čistila plechové skříňky a řízla se do ukazováku 

na pravé ruce o okraj. Příčina byla, ţe pracovnice se dostatečně nevěnovala své práci, 

spěchala, chtěla mít práci brzy hotovou. Následně pracovnice byla upozorněna na nebezpečí, 

které můţe nastat při spěchu, při nepozornosti a při nedbalosti. Jiná opatření nebyla 

provedena. Třetí úraz se stal kuchařce, která si při vkládání knedlíků do varného kotle si 

opařila pravou nohu vařící vodou. Tento úraz byl způsoben tak, ţe knedlíky se před vloţením 

do vroucí vody ještě odkládají na vál, aby dokynuly. Na válu je několik šišek knedlíků 

a obsluha vezme tento vál a shrnuje z něj knedlíky do vařící vody. Poslední knedlík se přilepil 

k válu, a kdyţ jej chtěla kuchařka vhodit do vody, tak spadl z výšky a voda vystříkla. 

Pracovnice podcenila riziko, ale ani organizace při posuzování rizik, takový případ 

nepředpokládala. Proto vydala následné opatření, ţe kuchařka před shrnováním knedlíků do 

horké vody musí kaţdý knedlík poválet na válu, aby se odlepil a poté shrnout do horké vody. 

Čtvrtý úraz se stal pomocné síle při umývání dřezu, kdy se řízla do pravé ruky o rozbitou 

sklenici. Pracovnice měla pracovní rukavice, přesto došlo k proříznutí rukavice a řezné ráně. 

Úraz byl sice vyšetřen, ale bohuţel se nepodařilo zjistit, kdo sklenici rozbil. Při školení 

zaměstnanců byl tento konkrétní úraz zmíněn a bylo upozorněno i na takové riziko.  

  

 V roce 2010 byly registrovány dva úrazy. První úraz se stal pomocné síle, která při 

čištění fritézy si opařila olejem levou nohu. Fritéza je z nerezového materiálu a olej v ní 

chladne déle. Před vznikem uvedeného úrazu nebyl vypracován postup, který je nutno 

zachovat při čištění fritézy. Přesný postup práce vypracovala aţ externí firma a všichni byli 

s ním seznámeni. Pracovník při čištění pouţívá OOPP – dlouhou gumovou zástěru.  

Druhý úraz si způsobil vedoucí kuchyně, který zakopl na chodbě o rohoţku a podvrkl si 

kotník. 

   

 V tabulce č. 9 a v grafu č. 2 uvádím procentuální poměr vzniklých pracovních úrazů 

v kuchyni v období 2006 - 2010. Z toho vyplývá, ţe nejvíce úrazů bylo způsobeno pořezáním, 

představují 61,54% z celkového počtu úrazů. Všechny úrazy způsobené pořezáním jsou dány 
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nepozorností nebo spěchem pracovníků. v důsledku podceňování rizika, který představuje 

61,54% z celkového počtu úrazů. 

 

Tabulka č. 9: Procentuální poměr vzniklých středních úrazů v kuchyni za období 2006 – 2010 

TYP 

ÚRAZŮ 

POČET 

ÚRAZŮ % 

POŘEZÁNÍ 8 61,54 

OPAŘENÍ 2 15,38 

UPADNUTÍ 3 23,08 

 

 

Graf č. 2: Procentuální poměr vzniklých středních úrazů v kuchyni za období 2006 – 2010 

 

6.6.1 Porovnání počtu pracovních úrazů se statistikou PÚ SUIP 

 

 V této kapitole srovnávám pracovní úrazy, které vznikly za posledních 5 let v kuchyni, 

s celkovými úrazy, které jsem získala od zaměstnanců státního úřadu inspekce práce. [8] 

V tabulce č. 10 a v grafu č. 3 jsou zobrazeny hodnoty úrazů v období 2006 – 2010. 
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Tabulka č. 10: Porovnání pracovních úrazů v kuchyni s SUIP za období 2006 – 2010 

ROK POČET ÚRAZŮ 

V KUCHYNI 

POČET ÚRAZŮ 

ČR 

2006 2 731 

2007 3 726 

2008 2 683 

2009 4 504 

2010 2 499 

 

 

 

Graf č. 3: Porovnání pracovních úrazů v kuchyni s SUIP za období 2006 – 2010 

 

 Z popsaných pracovních úrazů vyplývá, ţe se jedná většinou o řezné rány, zlomeniny 

nebo pohmoţděniny, drobné pády, popáleniny. Šetření příčin těchto pracovních úrazů 

a zejména stanovení adekvátních poúrazových opatření není ze strany zaměstnavatele vţdy 

v souladu s příčinami vzniku pracovních úrazů. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o kuchyň 

a nebezpečnost ručních nářadí je pro kuchyň charakteristická, je třeba věnovat mnohem větší 

péči následným opatřením. Tím, ţe ve všech případech výše popsaných pracovních úrazů jsou 

jako příčiny uváděny pouze neopatrnost obsluhy, opatření k zamezení obdobných úrazů se 

míjí účinkem a tyto úrazy se neustále opakují. Bylo zjištěno, ţe některé popisy úrazových 

dějů nejsou popsány vyčerpávajícím způsobem, jsou pouze formální. Detailní popis 

úrazového děje je předpokladem k řádnému vyšetření a následně k adekvátnímu opatření. 
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 Řezné rány si zaměstnanci způsobili svojí nepozorností, neobratností a podceněním 

rizika, ale i tím, ţe pracují pod časovým tlakem, jak bylo zjištěno u jedné pracovní směny. 

Zaměstnavatel nemůţe ovlivnit momentální stav pracovníka, ale můţe aspoň rozvrhnout 

pracovní postup při přípravě stravy – vhodně rozdělit úkoly, zabránit zbytečným prostojům 

a zajistit návaznost prací. 

 

 

6.6.2 Navržení opatření ke snížení pracovních úrazů 

 

 Většina vzniklých pracovních úrazů v období 2006 – 2010 byla způsobena z důvodu 

podceňování rizika zaměstnancem. Zároveň bylo zjištěno, ţe organizace nevěnuje 

dostatečnou pozornost k důkladnému vyšetření příčin, hlavně u pracovních úrazů typu 

pořezání, a tím nejsou stanovena adekvátní opatření, aby se zamezilo vzniku dalších 

obdobných pracovních úrazů. Pro sníţení pracovních úrazů navrhuji tato opatření: 

 pravidelnou kontrolu pouţívání vhodných osobních ochranných pracovních 

prostředků 

 provádění důslednějších a podrobnějších školení v pouţívání technických 

zařízení a v oblasti BOZP 

 zaměstnance kuchyně vybavit ochrannými rukavicemi proti pořezání typ 

Krotech Food – viz obrázek č. 6 

 pravidelná kontrola dodrţování předpisů BOZP a nošení OOPP 

 

 

Obrázek č. 6: Pracovní rukavice Krotech Food 
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7. Hodnocení rizik v kuchyni metodou „What – if“ 

 

 K hodnocení rizik jsem si vybrala metodu „What – if“, která identifikuje rizika formou 

otázek typu: „ Co se stane, kdyţ …“ Tento postup jsem uvedla do tabulek v příloze č. 1. 

 

 V provozu kuchyně se většinou setkáváme s nebezpečím: 

 uklouznutí na mokré a mastné podlaze 

 podvrknutí či zakopnutí 

 zhmoţděním stehen a hýţdí při úderech o hrany stolů či kuchyňských zařízení 

 opařením horkými pokrmy a parou 

 popálením o horné povrchy 

 pád nádoby s pokrmy na pracovníka 

 bodnutím o ostré hroty vidliček, nůţek, špikovaček  

 pořezáním o ostří noţů, sekáčků  

 pořezáním o skleněné, prasklé nádobí při mytí a manipulaci 

 pořezáním rukou při obsluze nářezových strojků 

 rozdrcení prstů při obsluze kutrů či mlýnků na maso 

 zhmoţděnin, trţných ran či zachycení a vtaţení oděvu do rotující části stroje hnětače, 

šlehače 

 zasaţením elektrického proudu 

 

 V popsaném provozu byla rizika jiţ vyhodnocena, ale v posledních pěti letech, kdy byl 

sledován provoz kuchyně, se nejčastěji vyskytovaly úrazy způsobené říznutím o ostré hrany, 

opařením horkými pokrmy, popálením o horké povrchy a uklouznutím na mokrém povrchu. 
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8. Závěr 

 

 Vyhledání a hodnocení rizik je v dnešní době jeden z prioritních úkolů pro zajištění 

bezpečnosti na pracovišti a pro ochranu zdraví pracovníka. Vyhledání a hodnocení rizik by 

mělo být provedeno důsledně, aby pomáhalo zaměstnavateli identifikovat rizika na 

pracovištích. Získané informace o rizicích by měly být vodítkem pro předcházení nebo 

eliminaci rizik jako jsou např. zavádění nových technologií, nahrazování nebezpečných látek, 

nová technická řešení kolektivních ochranných zařízení, vhodnější organizace práce, vybavení 

zaměstnanců vhodnějšími OOPP, bezpečnější pracovní postupy. 

 Cílem mé práce bylo vyhodnocení rizik a posouzení úrazovosti při provozu kuchyně 

rekreačního střediska v Sedloňově. K hodnocení rizik jsem pouţila metodu „What – if“, která 

identifikuje rizika formou otázek.  Tato metoda odhalila některé nedostatky v oblasti školení 

zaměstnanců a v oblasti organizace práce. Dále bylo zjištěno, ţe organizace důsledně 

nespolupracuje s externím bezpečnostním technikem v oblasti hodnocení rizik, jelikoţ 

vyhodnocení rizik bylo provedeno formálně a zejména nekorespondovalo se skutečnými 

riziky, která jsou při práci s ručním řezným nářadím. Následná školení, jako opatření 

k zamezení obdobných pracovních úrazů ze stejných příčin nemají ţádný preventivní účinek.  

Registrované pracovní úrazy, hlavně ty řezné nebyly v knize „Záznam o úrazu“ dostatečně 

zaevidovány, nebyly dostatečně vyšetřeny příčiny a zdroje úrazů. To je způsobeno tím, ţe 

vedoucí rekreačního střediska minimálně spolupracuje s bezpečnostním technikem. Proto 

navrhuji důslednou týmovou spolupráci s bezpečnostním technikem externí firmy 

a implementaci získaných informací o rizicích. 

 Pro sníţení počtu pracovních úrazů jsem navrhla tato opatření: 

 pravidelnou kontrolu pouţívání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků 

vedoucím rekreačního střediska 

 provádění důslednějších a podrobnějších šetření pracovních úrazů a to i úrazů 

evidovaných 

 zaměstnance kuchyně vybavit účinnými OOPP, v daném případě účinnými 

ochrannými rukavicemi proti pořezání typ Krotech Food – viz obrázek č. 6 

 pravidelná kontrola dodrţování předpisů BOZP a nošení OOPP 

 pravidelná kontrola jednotlivého vybavení kuchyně vedoucím kuchyně 
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 Ke splnění cíle práce, bylo potřeba prostudovat potřebné právní předpisy, jako jsou 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických poţadavcích 

na stravovací sluţby, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a kniţní publikace. 

Kniţní publikace v oblasti hodnocení rizik v provozu kuchyně prakticky neexistují. I kdyţ 

jsme měla snahu získat odpovídající informace v této oblasti, tak to se mi nepovedlo, ale 

i přesto si myslím, ţe daného úkolu jsem se zhostila dobře a cíle jsem splnila. Uvedenou prací 

jsem získala praktické znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci. 
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Příloha č. 1 
 Hodnocení rizik metodou „What – if“ 

 

100 Kuchyň - příprava a zpracování potravin 

Nebezpečný činitel Poř.č. Otázka Ano Ne Co se stane kdyţ…. Nejhorší předpokládané následky 

pracovní prostředí 

101 

Je dostatečná šířka 

obsluţných průchodů mezi 

provozními zařízeními? 
• 

  

…nebude-li dostatečná 

šířka 

Zhmoţdění stehen, hýţdí o části 

kuchyňských zařízení 

102 

Je dostatečná šířka 

obsluţných průchodů mezi 

provozními zařízeními a 

pracovní deskou?   

• 
…nebude-li dostatečná 

šířka 

Zhmoţdění stehen, hýţdí o části 

kuchyňských zařízení 

103 
Je pracovní deska široká 

aspoň 1 m? •   

…nebude-li šířka desky 

aspoň 1 m 

Zranění z důvodu nevhodné pracovní 

plochy 

104 
Je dostatečné osvětlení 

pracovního prostředí? •   

…nebude-li dostatečně 

osvětleno 

Zhoršení zraku 

105 

Je dostatečné odvádění par z 

pracovního prostředí? • 
  

…nebude-li dostatečné 

odvádění par z 

pracovního prostředí 

Onemocnění dýchacích cest 

106 

Jsou instalovány odsávací 

zařízení přímo k místu 

vzniku? 
• 

  

…nebudou-li vhodně 

umístěny 

Onemocnění dýchacích cest - sráţení par - 

vlhké prostředí 

107 
Jsou podlahy upraveny 

protiskluznou úpravou? •   

…nebudou-li vhodně 

upraveny 

Uklouznutí a pád osoby 

108 

Je zakrytí šachet, kanálů 

poklopy nebo mříţkami bez 

výstupků v úrovni podlahy? 
• 

  

…nebudou-li vhodně 

upraveny 

Zakopnutí nebo podvrknutí nohy 

ruční nářadí - nože, 

nůžky, sekáčky, 

vidličky, špikovačky 

109 
Jsou rukojeti u nářadí 

uvolněné? •   

…nebudou rukojeti pevné Zranění řezné a bodné ostřím a ostrými 

hroty nářadí 

110 

Má nářadí dostatečně 

dlouhé a vhodně tvarované 

rukojetí?   
• 

…nebudou rukojeti 

vhodně upraveny 

Pohmoţdění, pořezání, trţné rány 
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111 
Zapichovat noţe do masa a 

stolu?   • 
…budou-li poničené 

špičky ostří 

Zranění trţné, bodné 

112 
Je dostatečný prostor při 

pouţívání noţů? •   

…nebude-li dostatečný 

prostor 

Zranění řezné a bodné 

113 
Mohou přenášet nářadí, 

nástroje a noţe?   • 
…budou-li přenášené Při zakopnutí je moţné pořezání nebo 

bodnutí 

114 

Je ruční nářadí ukládáno na 

bezpečném místě k tomu 

určeném? 
• 

  

…nebudou-li bezpečně 

uloţeny na místě k tomu 

určeném 

Zranění řezné a bodné o ostří a o ostré 

hroty nářadí 

elektrické mlecí stroje, 

kráječe, nářezové 

strojky, hnětače, 

šlehače 

115 

Jsou všechny ochranné 

kryty funkční a nedochází k 

jejich demontáţi?  
• 

  

…budou-li ochranné 

kryty demontovány 

Rozdrcení a pořezání prstů o rotující části 

stroje 

116 
Jsou pouţívány posouvací a 

přítlačná zařízení? •   

…nebude-li pouţíváno Rozdrcení a pořezání prstů 

117 

Jsou rotující části stroje 

blokovány proti chodu při 

zvednutí víka? 
• 

  

…nebude-li blokování 

proti chodu 

Zhmoţděniny, trţné rány ruky, zachycení a 

vtaţení oděvu do rotující části stroje 

118 
Jsou nástroje udrţovány 

čisté a ostré? •   

…budou-li pouţívané 

tupé a špinavé nástroje 

Přehřívání strojů, pořezání, popálení 

119 

Je před pouţitím provedena 

vizuální kontrola? 

  
• 

…nebude provedena 

kontrola 

Při pouţívání stroje můţe dojít k pořezání, 

rozdrcení, zasaţení el. proudem 

120 

Je dodrţován zákaz 

vyjímání připravované 

hmoty za chodu? 
• 

  

…nebude-li dodrţován 

zákaz 

Zhmoţděniny, trţné rány ruky, zachycení a 

vtaţení oděvu do rotující části stroje 

121 
Čistí obsluha stroje za 

chodu?   • 
…bude-li čistit stroje za 

chodu  

Pořezání, rozdrcení prstů, zasaţení el. 

proudem 

122 
Při čistění je zamezeno 

vniknutí vody do stroje?   • 
…nebude-li zamezeno 

vniknutí vody do stroje 

Poškození stroje, zasaţení el. proudem 

123 
Můţe stroje obsluhovat 

kaţdý?   • 
…nebude-li obsluha 

proškolena 

Nedovolená manipulace - pořezání, 

rozdrcení prstů, pohmoţděniny 
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124 

Je dodrţován návod k 

obsluze? 

  
• 

…nebude-li dodrţován 

návod k obsluze 

Neočekávané chování zařízení - pořezání, 

rozdrcení prstů, pohmoţděniny 

125 

Jsou stroje pouţívány pouze 

s nástroji doporučených 

výrobcem v návodu k 

obsluze? 

• 
  

…budou-li pouţívané 

nástroje, které nejsou 

určeny pro dané stroje 

Neočekávané chování zařízení - pořezání, 

rozdrcení prstů, pohmoţděniny 

126 

Jsou přívody el. proudu 

chráněny před poškozením? • 
  

…nebudou-li přívody el. 

proudu chráněny proti 

poškození 

Při poškození přívodů el. energie - 

zasaţení el. proudem - svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

127 
Jsou prováděny pravidelné 

revize el. strojů? •   

…nebudou-li zajištěny 

pravidelné revize 

Neočekávaná porucha stroje - pořezání, 

pohmoţděniny, zásahy el. proudem 

128 

Jsou pouţívány poškozené 

el. stroje,vypínače, 

zásuvky?   
• 

…budou-li pouţívány 

poškozené 

Zasaţení el. proudem - svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

varná technika 
129 

Je před pouţitím provedena 

vizuální kontrola? •   

…nebude-li provedena 

kontrola 

Při pouţívání zařízení můţe dojít k 

popálení, zasaţení el. proudem 

130 
Mohou zařízení obsluhovat 

všichni pracovníci?   • 
…nebude-li obsluha 

proškolena 

Nedovolená manipulace - popálení, 

zasaţení el. proudem 

131 
Je dodrţován návod k 

obsluze?   • 
…nebude-li dodrţován 

návod k obsluze 

Neočekávané chování zařízení - popálení, 

zasaţení el. proudem 

132 

Jsou přívody el. proudu 

chráněny před poškozením? • 
  

…nebudou-li přívody el. 

proudu chráněny proti 

poškození 

Při poškození přívodů el. energie - 

zasaţení el. proudem - svalové křeče, 

zastavení srdeční činnosti 

133 
Jsou prováděny pravidelné 

revize el. strojů? •   

…nebudou-li zajištěny 

pravidelné revize 

Neočekávaná porucha stroje - popálení, 

opaření, zásahy el. proudem 

134 

Jsou pravidelně ověřovány a 

udrţovány funkce varných 

zařízení? 
• 

  

…nebudou-li prováděny 

pravidelné kontroly 

Neočekávaná porucha stroje - popálení, 

opaření, zásahy el. proudem 

135 

Jsou zařízení udrţována v 

bezpečném a řádném 

technickém stavu? 
• 

  

…nebudou-li udrţována Neočekávané chování zařízení - popálení , 

opaření, poškození zařízení 

136 
Jsou zařízení udrţovány 

čisté? •   

…budou-li pouţívaná 

zařízení špinavá 

Popálení, opaření 
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137 

Je u elektrických smaţičů 

udrţována hladina tuku a 

jeho teplota v daném 

rozmezí? 

• 
  

…nebude-li udrţována 

hladina tuku a teplota 

Neočekávané chování zařízení - popálení , 

opaření, poškození zařízení 

138 
Je nádoba při rozehřívání 

tuku přikrytá?   • 
…nebude-li přikrytá Popálení, opaření 

139 
Je ze smaţící pánve 

vypouštěn vroucí olej? •   

…bude-li vypouštěn 

vroucí olej 

opaření - rozlití oleje po podlaze - 

uklouznutí 

140 
Je ucpaný u varného kotle 

výpustný kohout?   • 
…nebude-li vyčištěn 

vhodnou pomůckou 

Opaření - rozlití horké vody po podlaze - 

uklouznutí 

141 
Je víko varného kotle 

správně obsluhováno? •   

…nebude-li správná 

obsluha 

Opaření, pohmoţděniny 

142 
Jsou dvířka pečících trub 

přetěţována?   • 
…budou-li neadekvátně 

přetěţována 

Poškození zařízení - opaření - 

zhmoţděniny 

nádoby a hrnce 

143 

Jsou nádoby a hrnce s 

horkým obsahem plněny po 

okraj?   
• 

…budou-li přeplněné Rozlití horkého obsahu - opaření obsluhy - 

pád nádoby - zranění končetin 

144 

Jsou pouţívány při 

manipulaci s nádobami s 

horkým obsahem ochranné 

chňapky? 

• 
  

…nebudou-li pouţívány Pád nádoby - rozlití horkého obsahu - 

opaření obsluhy - zranění končetin - 

popálení o horký povrch 

145 

Odvrací obsluha obličej 

mimo směr unikající páry 

při snímání pokliček a 

poklopů z nádob obsahující 

horké pokrmy? 

• 
  

…nebude-li tak obsluha 

činit 

Opaření horkou párou 

146 
Jsou přenášeny větší hrnce a 

nádoby dvěma pracovníky? •   

…nebudou-li přenášet 

dva pracovníci 

Pád nádoby - rozlití horkého obsahu - 

opaření obsluhy - zranění končetin 

147 
Jsou přenášeny nádoby s 

pokrmy na sobě?   • 
…bude-li tak činěno Zakopnutí obsluhy - rozlití horkého obsahu 

- opaření - upadnutí - zranění končetin 

148 

Jsou úchopové části nádob 

udrţovány čisté a jsou 

pevné? 
• 

  

…budou-li pouţívané 

části nádob špinavé a 

rozbité 

Vyklouznutí nádob z rukou - pohmoţdění 

končetin - opaření 

149 
Jsou pouţívány nádoby 

poškozené?   • 
…budou-li pouţívány 

poškozené nádoby 

Opaření - zranění končetin - popálení o 

horký povrch 
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150 

Pokládají se nádoby s 

horkým obsahem na okraje 

stolů, sporáků a dvířek 

pečících trub?   

• 
…budou-li se nádoby s 

horkým obsahem 

pokládat na okraje 

Pád nádoby - rozlití horkého obsahu - 

opaření obsluhy - zranění končetin 

151 

Jsou pouţívány koše při 

vkládání potravin do 

horkého tuku? 
• 

  

…nebudou-li koše 

pouţívány 

Vystříknutí horkého tuku na podlahu nebo 

na obsluhu - uklouznutí - opaření  

152 
Jsou vyřazovány prasklé a 

poškozené nádoby? •   

…nebudou-li včas 

vyřazené 

Pořezání prstů - popálení 

mytí a sušení nádobí 
153 

Jsou zvedací kryty zajištěny 

v horní koncové poloze? •   

…nebudou-li zajištěna v 

horní koncové poloze 

Přiraţení prstů - pohmoţdění rukou 

154 
Jsou funkční prvky 

nouzového vypínání stroje? •   

…nebude-li funkční 

nouzové vypínání stroje 

Poškození stroje - pohmoţděniny rukou 

155 

Je výpusť u dřezu opatřena 

ochrannou síťkou k 

zachycení střepů?   
• 

…nebude-li výpusť 

opatřena síťkou 

Pořezání prstů - ucpání výpustě 

156 
Mohou zařízení obsluhovat 

všichni pracovníci?   • 
…nebude-li obsluha 

proškolena 

Nedovolená manipulace - pohmoţděniny 

157 
Je dodrţován návod k 

obsluze? •   

…nebude-li dodrţován 

návod k obsluze 

Neočekávané chování zařízení - 

pohmoţděniny, zásahy el. proudem 
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 Hodnocení rizik metodou „What – if“ 

 

200 Sklad potravin 

Nebezpečný činitel Poř.č. Otázka Ano Ne Co se stane kdyţ…. Nejhorší předpokládané následky 

skladování a regály 

201 

Jsou ukládány potraviny na 

pevný, rovný podklad s 

dostatečnou únosností? 
• 

  

…nebudou-li splněny 

podmínky 

Uskladněné potraviny budou nestabilní - 

sklouznutí na zaměstnance 

202 
Jsou potraviny ukládány 

bez zbytečného naklápění, 

otáčení, zdvihání?   
• 

…nebudou-li správně 

ukládány 

Přetíţení svalů a šlach - poškození páteře - 

zhmoţděniny 

203 
Jsou potraviny vytahovány 

zespod? •   

…budou-li vytahovány 

zespod 

Narušení stability - sklouznutí na 

zaměstnance 

204 
Je správná ruční 

manipulace s potravinami? 

  
• 

…nebude-li správná ruční 

manipulace 

Přetíţení svalů a šlach - poškození páteře - 

zhmoţděniny 

205 
Je dovoleno lézt po 

regálech? 

  
• 

…nebude-li zakázáno 

lezení po regálech 

Zřícení regálu - pád potravin na 

zaměstnance 

206 

Jsou při zvedání potravin 

dodrţovány maximální 

hmotnostní limity? 
• 

  …nebude-li při zvedání 

potravin dodrţen 

hmotnostní limit 

Nataţení šlach a svalů - vznik kýly 

207 
Je ve skladech udrţován 

pořádek? • 
  …nebude-li pořádek ve 

skladech 

Pád zaměstnance - pohmoţděniny 

208 

Jsou regály označeny 

tabulkami s největším 

zatíţením na jednotku 

plochy (kg/m
2
)? 

• 
  

…nebudou-li viditelně 

označeny tabulkami 

Přetíţení uţitné plochy - sklouznutí 

potravin - zranění zaměstnance 

209 
Jsou uličky mezi regály 

široké minimálně 0,8 m? • 
  …nebude-li ulička široká 

minimálně 0,8 m 

Zranění pracujících - manipulace ve 

stísněném prostoru 

210 

Jsou pouţívány schůdky 

pro zakládání potravin do 

regálů? 
• 

  …nebudou-li pouţívány 

schůdky pro zakládání 

potravin 

Pád ukládaných potravin dolů - 

pohmoţděniny 
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211 

Jsou při manipulaci s obaly 

s ostrými hranami 

pouţívány rukavice?  

  

• 
…nebudou-li pouţívané 

pracovní rukavice 

Pořezání končetin 

ruční vozík 
212 

Jsou na vozík bezpečně 

nakládány potraviny? • 
  …nebudou-li bezpečně 

nakládány 

Pohmoţděniny - poškození potravin 

213 
Je vozík provozovaný 

nepoškozený? • 
  …bude-li provozován 

poškozený 

Zranění obsluhy - poškození potravin 

214 
Je manipulace vozíku za 

drţadlo? • 
  …nebude-li manipulace 

za drţadlo 

Pohmoţděniny končetin 

215 
Je vozík označen 

maximální nosností? • 
  …nebude-li označena 

maximální nosnost 

Poškození vozíku - pohmoţděni končetin 

216 
Je vozík odstavován na 

předem určené místo? • 
  …nebude-li odstavován 

na určené místo 

Zakopnutí, poranění a pád o odstavený 

vozík 

nákladní výtah 

217 

Je zpracována interní 

směrnice na pouţívání 

výtahu? 

  

• 
…nebude-li interní 

směrnice zpracována 

Nedovolená manipulace 

218 
Je prováděná pravidelná 

kontrola a revize? • 
  …nebudou-li prováděné 

kontroly a revize 

Poškození výtahu - zasaţení obsluhy el. 

proudem 

219 

Je na výtahu čitelně 

uvedena maximální 

nosnost? 
• 

  …nebude-li uvedena 

maximální nosnost 

Pád šachty - poškození výtahu 

220 
Mohou zařízení obsluhovat 

všichni pracovníci?   • 
…nebude-li obsluha 

proškolena 

Nedovolená manipulace - poškození 

výtahu 

221 
Je dodrţován návod k 

obsluze? •   

…nebude-li dodrţován 

návod k obsluze 

Nečekané chování zařízení - poškození 

výtahu 
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 Hodnocení rizik metodou „What – if“ 

 

300 Komunikace 

Nebezpečný činitel Poř.č. Otázka Ano Ne Co se stane kdyţ…. Nejhorší předpokládané následky 

komunikace a podlahy 

301 

Jsou udrţovány 

komunikace a podlahy 

suché a čisté? 
• 

  …nebudou-li udrţovány 

komunikace a podlahy 

suché a čisté 

Uklouznutí - pád osoby - zlomeniny - 

pohmoţděniny 

302 

Jsou na komunikacích a 

podlahách překáţky, o které 

lze zakopnout? 

  

• 
…nebudou-li překáţky 

odstraněny 

Zakopnutí - pád osoby - zlomeniny -

pohmoţděniny - podvrknutí 

303 

Jsou udrţovány povrchy 

komunikace a podlah v 

bezpečném stavu? 
• 

  

…nebudou-li udrţovány 

komunikace a podlahy v 

bezpečném stavu 

Zakopnutí - pád osoby - pohmoţděniny - 

podvrknutí 

304 

Jsou v zimě na 

komunikacích odstraněny 

námrazy, sníh? 
• 

  nebudou-li odstraněny 

námrazy 

Uklouznutí - pád osoby - pohmoţděniny 

305 
Je pouţívána vhodná 

pracovní obuv? •   

… nebude-li pouţívána 

vhodná pracovní obuv 

Zakopnutí - pád osoby - pohmoţděniny - 

podvrknutí 

306 

Jsou vytírány úkapy a 

mastnoty odmašťovacími 

prostředky?  
• 

  …nebudou-li pouţívány 

odmašťovací prostředky 

Uklouznutí - pád osoby - pohmoţděniny 

307 
Jsou udrţovány mříţe a 

poklopy bez deformací? • 
  …nebudou-li udrţované 

bez deformací 

Zakopnutí - pád osoby - pohmoţděniny - 

podvrknutí 

308 
Je vyspádován povrch 

podlah k odvádění vody? • 
  …nebude-li povrch 

podlah vyspádován 

Uklouznutí - pád osoby - pohmoţděniny 

 

 
 

 


