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CUPKOVÁ, Ţaneta. Zpracování provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice Podlesí 

Třinec, a.s. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Jana Večerková Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá zpracováním provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice 

Podlesí Třinec, a.s. Úvod práce je věnován informacím o objektu, pro který je práce 

zpracovávána a souhrnu legislativních poţadavků pro skladovací prostory, manipulaci 

s materiálem a skladovací činnost. Praktická část práce je zaměřena na tvorbu konkrétní 

dokumentace pro tyto skladovací prostory. Byly zpracovány následující dokumenty: Místní 

provozní řád skladu, Katalog pro přidělování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, Směrnici pro přidělování OOPP, Písemná pravidla, atd. 

 

Klíčová slova: sklad, manipulace s materiály a břemeny, Místní provozní řád, směrnice, 

OOPP, dokumentace 

 

Abstract 

CUPKOVÁ, Ţaneta. The processing of Operating Regulations of storage areas of the  

Hospital Podlesi Trinec, a.s. Ostrava, 2012. Diploma thesis. VSB - Technical university of  

Ostrava. Supervisior of the thesis Ing. Jana Večerková Ph.D. 

 

Diploma thesis deals with the processing of Operating Regulations of storage areas Hospital 

Podlesi Trinec, a.s. Introduction is dedicated to the information about the facility for which 

the work is processed and a summary of legislative requirements for storage areas, material 

handling and storage activities. The practical part of this work is focused on creating 

documentation for the specific storage areas. The following documents were processed: Local 

operating regulations of the storage areas, Catalogue for the allocation of PPE, The written 

rules, etc. 

 

Key words: storage areas, handling of materials and loads, Local operating regulations, 

directive, PPE, documentation 
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1 Úvod 
 

Budovy většiny nemocnic byly stavěny před mnoha lety a mnohé z nich neslouţily od svého 

počátku medicínským účelům. To není ovšem případ města Třince. Na území tohoto města se 

nacházejí dvě nemocnice, které od vzniku fungují jako lékařská střediska. Starší stavbou je 

nemocnice v části města Podlesí. Základy byly poloţeny jiţ v roce 1895 a od té doby prošla 

nemocnice mnoha stavebními změnami a modernizacemi. V dnešní době je celorepublikově 

uznávaným střediskem zdravotní péče. 

 

Cílem diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro činnost skladování a skladovací 

prostory pro Nemocnici Podlesí v Třinci.  

 

Z důvodu četnosti výskytu skladů jsem se zabývala touto problematikou. Prakticky ve všech 

odvětvích pracovního procesu najdeme sklady nebo skladovací činnost. Od nejmenších 

příručních skladů aţ po obrovské hangáry slouţící pro uloţení obrovského mnoţství 

materiálu, nebo velkoobjemových materiálů. Problematika týkající se skladování, manipulace 

s materiálem a skladovacích prostor, je rozsáhlá. Od stavebního provedení podlah a stropů, 

provedení regálů, osvětlení, větrání, šířek uliček, systém skladování, přes povinnou 

dokumentaci, a další. Podkladem pro zpracování byly zejména normy ČSN 26 9030 a ČSN 26 

9010, nařízení vlády č.101/2005 Sb. a zákoník práce v platném znění. 

 

Úvod diplomové práce jsem věnovala základním informacím o nemocnici, pro kterou jsem 

dokumentaci zpracovala. V další kapitole jsou sepsány legislativní poţadavky pro skladování, 

skladovací prostory, podlahy, regály, manipulace s břemeny a další. Další část – praktická 

část diplomové práce, je zaměřena na tvorbu konkrétních dokumentů, a to „Místního 

provozního řádu“, ke kterému jsem zpracovala jednotlivé „Karty skladů“, s jejich náleţitostmi 

a „Katalog pro přidělování OOPP“, který obsahuje „Směrnici pro přidělování OOPP“. 

V závěru diplomové práce jsem zhodnotila kontrolu, kterou jsem provedla ve spolupráci 

s externím bezpečnostním technikem, pracovníkem technického a stravovacího úseku. 

Zaznamenala jsem nedostatky, ke kterým dochází ve skladovacích prostorech při skladování 

materiálu a potravin. Kontrolována byla také dokumentace, která je poţadována legislativou. 

Byla navrţena opatření k odstranění chyb, ke kterým ve skladech dochází a dokumentace byla 

nahrazena novou, aktuální. 
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2 Nemocnice Podlesí a.s. 

Historie nemocnice se datuje od roku 1895, kdy Těšínská arcivévodská komora, spravující v 

té době hutě císaře Františka Josefa v Třinci, podala ţádost o povolení ke stavbě nemocnice 

na území obce Konská u Třince. Povolení získala 21. srpna téhoţ roku. Stavba začala ihned a 

trvala 2 roky. Budova nemocnice byla umístěna uprostřed parku nedaleko hutě, vzhledem k 

tomu, ţe v závodě docházelo k velkému počtu úrazů a popálenin, které bylo nutno léčit a 

nejbliţší nemocnice se nacházela aţ v polském Cieszynie.[14] 

Ordinace odborných a závodních lékařů ze Zdravotnického ústavu národního zdraví 

Třineckých ţelezáren, byly umístěny v jedenácti budovách. Ty se nacházely jak uvnitř 

podniku, tak v jeho těsné blízkosti, coţ ztěţovalo práci zdravotníkům, proto v roce1967 

vzniklo i oddělení zaměřené na nemoci z povolání. [14] 

Od roku 1993 navazuje nemocnice na dlouholetou tradici s cílem postupně budovat moderní 

pracoviště s vysokou odbornou a společenskou prestiţí, provádějící specializované výkony v 

oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie a endovaskulární 

terapie. [14] 

2.1 Areál nemocnice  

Budovy nemocnice se nachází v městské části Třince - Podlesí. Jedná se o komplex 4 budov, 

které jsou vzájemně propojeny. K nemocnici patří budova vrátnice, přilehlé parkoviště a 

přistávací plocha pro vrtulník. Na obrázku 1 je letecký snímek areálu třinecké nemocnice a na 

obrázku 2 jsou zobrazeny jednotlivé budovy nemocnice 

 

Obrázek 1- Letecký snímek Nemocnice Podlesí, Třinec [23] 
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Obrázek 2 - Rozdělení budov nemocnice [23] 

 

Legenda k obrázku: 

1 – Vrátnice 

2 - Budova ředitelství, ordinace 

3 – Průchozí budova 

4 – Příjmové oddělení, operační sály 

5 – Lůţkové oddělení, operační sály, stravovací úsek, kavárna 

 

Budova, kde se nachází ředitelství v nejvyšším čtvrtém patře, je znázorněna na obrázku 2 pod 

číslem 2. V dalších patrech se nacházejí ordinace. V přízemí této části nemocnice se nachází 

vyšetřovna magnetické rezonance. Pouze v této části nemocnici je suterén, který slouţí jako  

technické zázemí nemocnice, strojovna a prádelna. 

 

2.2 Stravovací úsek 

Na obrázku 2 je pod číslem 5 znázorněná budova, kde se nachází stravovací úsek. Rozkládá 

se v celém přízemním patře. Součástí úseku je restaurace, kuchyň, sklady (chladicí box, 

1 

2 

3

 
 

1 

4

 

 

3

 

1 

5

 

 

3

 

1 



4 

 

mrazicí boxy, suché sklady, sklad drogérie a čisticích prostředků, sklad obalů, příruční sklad), 

kancelář vedoucího stravovacího úseku a kancelář pro příjem zboţí. Na obrázku 3 jsou 

zakreslené východy a obrázku 4 je půdorysný plán stravovacího úseku. Na levé straně 

obrázku 3 je znázorněn vchod pro příjem zboţí. Protoţe se sklady nacházejí v přízemí, k 

vykládání zboţí není za potřebí výkladové rampy. 

 

Obrázek 3 - Stravovací úsek [24] 

 

 

Obrázek 4 – Půdorys stravovacího úseku [24] 
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2.3 Rozmístění bezpečnostních značek, hasicích přístrojů, lékárniček 

Ve stravovacím úseku se nacházejí dva hasicí přístroje. Sněhový hasicí přístroj se nachází na 

chodbě naproti skladu. Práškový hasicí přístroj je umístěn v kuchyni. 

 

Na pracovišti jsou k dispozici dvě lékárničky, které jsou umístěny v úrovni očí. Nacházejí se 

v kuchyni, jedna u vchodu do skladových prostor a druhá u vchodu do restaurace.  

 

Pro označení únikových cest a východu jsou pouţity fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky 

z plastu o rozměrech 150 x 300 mm. 

 

Rozmístění bezpečnostních tabulek je vyznačeno na obrázku 6, lékárniček a hasicích přístrojů 

je vyznačeno na obrázku 5. 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Umístění  hasících přístrojů a lékárniček [24] 
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Obrázek 6 - Rozmístění bezpečnostních značek [24]
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3  Všeobecné zásady BOZP při skladování a ve skladovacích 

prostorech  

 

V následujícím textu jsou popsány obecné zásady pro skladování a provedení skladovacích 

prostor typově stejných skladů, které se nacházejí v objektu nemocnice. Podkladem pro 

zpracování byly zejména normy a právní předpisy vztahující se k řešené problematice, 

zejména následující: 

 Pro oblast stohování a manipulace je to ČSN 26 9030, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ČSN 26 9010.[18,15,13] 

 

 Sklady jsou řešeny v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

ČSN 26 9030. [15,18] 

 

 Problematiku regálů zpracovává ČSN 26 9030 a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. [18,15] 

 

 Šířka a výška cest a uliček je zpracována ČSN 26 9010. [19] 

 

3.1 Vybrané pojmy 

Níţe vybrané pojmy jsou uvedeny v literatuře Základní poţadavky na pracoviště z hlediska 

bezpečnosti práce.[17] 

Nosnost – nejvyšší povolené zatíţení (v kg), kterým se smí v provozu zařízení nebo stavba 

zatěţovat 

Materiál – souhrnné označení v oblasti manipulace, přepravy a skladování pro suroviny, 

hotové i nehotové výrobky, pro odpad apod. 

Výška skladovacího materiálu – svislá vzdálenost od terénu nebo podlahy po nejvyšší místo 

skladovacího prostoru 

Sklad – objekt, popř. prostor pouţívaný ke skladování, vybavený skladovací technikou a 

zařízením 

Plocha skladovací zóny – část základní plochy, určená ke skladování materiálu, s určitou 

skladovou technologií a manipulací 
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Zakládání – umisťování materiálu na místo uloţení ve skladu (do regálu, stojanu, stohu, 

nádrţi, apod.), podle způsobu můţe být zakládání ruční, mechanické, automatické 

Stohování – způsob skladování, při kterém jsou manipulační jednotky (palety, výrobky, 

předměty, prvky, apod.) ukládány na sebe do vrstev 

Stohovací nosnost – nejvyšší dovolená hmotnost břemene, kterým lze trvale zatíţit 

manipulační jednotku 

Stohovací výška – určí se dle příslušného ČSN, je výška od podlahy k hornímu okraji stohu 

Regál – vícepodlaţní zařízení pro uloţení zásob, které umoţňuje jejich odebírání z 

kteréhokoliv podlaţí 

Manipulační buňka -  vyčleněná buňka, určená pro umístění palet nebo zakládaného 

materiálu před jeho rozmístěním do jednotlivých buněk regálu 

Podlaţí regálu – ukládací rovina regálových buněk 

Ruční manipulace s břemeny  

 1) Přepravování nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, 

pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, které v důsledku vlastnosti 

břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek zahrnuje zejména moţnost poškození 

páteře zaměstnance 

2) Jakákoliv aktivita pohybového systému člověka, vyţadující sílu při zvedání, sklápění, 

přenášení nebo jiných pohybech s předmětem v rámci pracovního systému. 

3) Výkon sloţený z jednoho nebo několika manévrů prováděných rukama. 

Břemeno – polotovary, výrobky, přepravky, různé předměty, dílce, nádoby, balíky atd., které 

se ručně zdvihají, přenáší, pokládají, obrací, sunou, táhnou, kutálí, atd. Z hlediska hodnocení 

fyzické zátěţe při jejich zvedání, přemisťování, posouvání, jak horizontálním, tak vertikálním 

směrem, je nutno přihlíţet k úchopovým moţnostem, vlastnostem podlahy, na níţ jsou 

přenášeny, jako je povrch, klesání, stoupání, pouţívání ramp, schůdků, ţebříků, vlastnosti 

terénu ve venkovním prostředí (svahy) apod. 

Fyzická zátěţ – pracovní zátěţ pohybového systému, srdečně cévního a dýchacího systému 

s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci organismu. 

 

3.2 Nebezpečí  

Nebezpečí, která hrozí v souvislosti s provozem skladů a činností skladování, jsou nejčastěji 

úrazy způsobené neţádoucí změnou polohy skladovaného materiálu nebo břemene. Při 
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nebezpečné nebo nesprávné manipulaci mohou vzniknout onemocnění pohybového aparátu, 

které mohou vyústit v trvalé onemocnění.[17]  

 

Mezi změny polohy materiálu nebo břemene se řadí [17]: 

 Pád břemene – poranění, pohmoţdění, zlomeniny. 

 Přímý styke s břemenem – pořezání, poleptání. 

 Nadměrné úsílí při manipulaci – přetíţení svalových skupin, únava, bolesti v oblastech 

páteře. 

 Nevhodné podmínky na pracovním místě a pracovišti – souvisejí s uklouznutím, nárezem 

na překáţku. 

 Nedodrţení zásad bezpečné práce, nepouţívání vhodných manipulačních pomůcek a 

osobních ochraných pracovních prostředků (dále jen OOPP) 

 

3.3  Stavební provedení skladovacích prostor 

Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných 

místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně 

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

sypkého materiálu nad podlahou.[15] 

 Maximální přípustné zatíţení podlahy se vyznačuje v kg.m
-2

. [17] 

 U jednopodlaţních objektů (bez suterénu) je nutné ověřit, jestli se pod podlahou 

nevyskytují duté prostory. [17] 

 U jednopodlaţních objektů při překročení únosnosti podlahy můţe dojít k poškození 

podlah, vzniku prohlubní a tím ztrátě povrchové rovnosti. [17] 

 Podle ČSN 26 9030 musí být plocha určená pro skladování a stohování označena 

informační tabulí na viditelném místě s uvedením největší dovolené hmotnostní působící 

na jednotku plochy v kg.m
-2

. [18] 

 

Stavební provedení skladu a skladovacích ploch musí odpovídat pouţité skladovací technice, 

skladové manipulaci, skladové technologii (volné skladování, stohové skladování, regálové 

skladování, vozíky, regálové zakladače, dopravníky apod.), druhu skladovaného materiálu, 

skladovaným manipulačním jednotkám a zásadám bezpečné práce. Světlá výška skladu musí 
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být taková, aby mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce 

nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla vzdálenost nejméně 200 mm.[15]  

 

Sklon uţitných ploch musí odpovídat pouţitému skladovacímu zařízení a pouţité skladové 

technologii; při stohování nesmí přesáhnout 0,9%.[18] 

 

Trvale pouţívané skladovací plochy musí být rovné, zpevněné, odvodněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaných osob, upravené s ohledem na povahu 

skladovaných manipulačních jednotek a materiálu se zřetelem na poţadavky poţarní ochrany. 

[15] 

 

Značky označující komunikace ve vnitřních pracovních prostorách objektů a skladů se 

označují viditelnými souvislými pruhy, jejichţ barva musí být kontrastní s povrchem 

komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo ţlutou barvu a jsou umístěny tak, aby 

vymezovaly bezpečnou vzdálenost.[16] 

 

Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěţovány části staveb a stavebních konstrukcí 

manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a 

stavebních konstrukcí.[15] 

 

Nebezpečná místa uţitných ploch, dopravních cest, uliček a komunikací (zúţené a sníţené 

profily, nepřehledné křiţovatky a zatáčky) musí být označena příslušnými dopravními 

značkami, černoţlutým pruhováním apod. (popř. chráněna vhodnými bezpečnostními 

značkami).[18] 

 

Všechny plochy skladovací zóny musí být bez nerovností a pravidelně udrţovány v čístotě 

(bez bláta, bez zmrazků, olejových skvrn, děr, apod.).[18] 

 

3.4 Manipulační jednotky 

3.4.1 Základní požadavky pro manipulační jednotky 

Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí 

odpovídat poţadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale 
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označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. 

Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při 

ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. [15] 

 druh, rozměry, a způsob bezpečného zakládání materiálu a manipulačních jednotek do 

regálu musí odpovídat technické dokumentaci regálu a musí být dodrţeny stanovené vůle 

mezi manipulační jednotkou a regálem a rozměry stykových ploch, [18]  

 zakládání poškozených manipulačních jednotek do regálu je zakázáno, [18] 

 přístup k regálům musí být volný a dostatečně dimenzovaný a nic nesmí bránit zakládání 

a odebírání manipulačních jednotek a materiálu z regálů a musí být dodrţeny stanovené 

šířky a výšky manipulačních uliček, [19] 

 nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena na viditelném místě, 

trvanlivě a čitelně a nesmí být překročena, [18] 

 stanovení nosnosti starších regálů se stanovuje propočtem nosnosti s ohledem na 

skutečný technický stav nebo se nosnost staví odborným odhadem s přihlédnutím 

k nosnosti obdobných typů regálů uvedených v technické literatuře, katalozích a 

statistických tabulkách, [17] 

 na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat s výjimkou jejich montáţe a údrţby – 

pro tyto práce jsou v místním řádu stanoveny bezpečnostní podmínky,[18] 

3.4.2 Zásady tvorby manipulačních jednotek [18] 

 při manipulaci, přepravě a skladování nebyla ohroţována bezpečnost osob a musí být 

uzpůsobeny k dané nebo předpokládané mechanizované manipulaci, přepravě a 

skladování (dále jen manipulaci, přepravě a skladování); přednostně je doporučeno 

uzpůsobení k vidlicové popř. závěsné manipulaci; manipulační jednotky určené téţ pro 

ruční manipulaci musí být pro tuto ruční manipulaci uzpůsobeny,  

 zachovávaly svůj tvar při manipulaci, přepravě a skladování;  lepenkové krabice popř. 

jiné obaly nutno páskovat nebo jinak  zajišťovat, a aby se při manipulaci, přepravě a 

skladování nedocházelo k jejich neţádoucímu otevření, 

 jejich rozměry a hmotnost odpovídaly předpokládané manipulaci, přepravě a skladování; 

manipulační jednotky mají být rozměrově a hmotnostně vytvářeny tak, aby bylo 

umoţněno z menších manipulačních jednotek sestavovat větší, 

 při manipulaci, přepravě a skladování poskytovaly ochranu loţenému materiálu, 
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 při manipulaci, přepravě a skladování nedocházelo k poškozování dopravních prostředků, 

manipulačních a skladovacích zařízení, 

 při manipulaci, přepravě a skladování odolaly předpokládanému mechanickému a 

klimatickému namáhání, a nedocházelo k jejich nedovolenému poškození v 

předpokládaném oběhu. 

 

Manipulační jednotky vytvořené pouţitím přepravních prostředků, uzpůsobených ke 

stohování, nesmějí zabraňovat jejich stohování. U ostatních manipulačních jednotek se 

doporučuje uzpůsobení pro stohování (zejména však u těch, které při ukládání do jedné vrstvy 

nevyuţívají nosností dopravních a přepravních prostředků a u manipulačních jednotek, 

vytvořených pouţitím prosté palety). [17] 

 

Manipulační jednotky uzpůsobené pro stohování musí být vytvořeny tak, aby odpovídaly 

poţadavkům na bezpečné stohování. Nabírací otvory pro vidlicovou manipulaci, závěsná 

místa pro závěsnou manipulaci, popř. uzpůsobení pro jinou manipulaci musí být na 

manipulačních jednotkách vytvořeny a umístěny tak, aby umoţňovaly bezpečnou manipulaci. 

Dovolené způsoby manipulace, přepravy a skladování manipulačních jednotek musí být 

zřejmé z jejich označení nebo jejich průvodní dokumentace. [17] 

3.4.3 Zákaz tvorby manipulačních jednotek 

Pro tvorbu manipulačních jednotek nesmějí být pouţity poškozené a neoznačené dřevěné 

palety. Poškozené musí být odborně opraveny podle příslušných předpisů, uloţeny zvlášť od 

ostatních a vyřazeny z provozu. Palety s dále uvedenými závadami musí být uvedeny do 

původního stavu nebo vyřazeny z uţívání. Prostá paleta je nevyměnitelná, musí být opravena 

nebo vyřazena z provozu, kdyţ: [18] 

 chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak, 

 jeden krajní  přířez opěrné nebo loţné  podlahy je tak štípnutý, ţe je viditelný více neţ  

jeden dřík spojovací součásti (hřebíku nebo vrutu), 

 více neţ dva  krajní přířezy opěrné nebo loţné  podlahy jsou tak odštípnuty, ţe je v 

kaţdém z nich viditelný jeden dřík spojovací součásti, 

 chybí jeden  špalík nebo je zlomený  případně tak odštípnutý, ţe je viditelný více neţ 

jeden dřík spojovací součásti, 
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 není čitelné značení palet (u palet EUR alespoň jedna značka ţeleznice a jedna 

chráněného znaku EUR). 

 

3.5 Přepravní prostředky 

Při tvorbě manipulačních jednotek nesmějí být přepravní prostředky přetěţovány. Přepravní 

prostředky musí být loţeny rovnoměrně tak, aby loţený materiál nepřesahoval přes vnější 

půdorysné rozměry a nezasahoval do nabíracích otvorů ani při nastohování. Jestliţe se u 

manipulačních jednotek nenachází těţiště v jejich geometrickém středu, musí být jeho poloha 

vyznačena podle ČSN 77 0051 Obaly - Manipulační značky.  

 Provádět fixaci loţeného materiálu zatloukáním hřebíků, skob apod. do dřevěných částí 

přepravních prostředků (kromě nevratných) a provádět jakékoliv konstrukční úpravy 

přepravních prostředků bez souhlasu výrobce je zakázáno. Nevratné přepravní 

prostředky, pouţité k vytvoření manipulační jednotky, nesmějí být po vykonání svého 

oběhu a rozebrání manipulační jednotky pouţity k tvorbě dalších manipulačních jednotek 

a musí být vyřazeny z dalšího pouţívání. 

 

3.6  Místní řád skladu[18] 

Pro kaţdý sklad musí být zpracován "Místní řád skladu", (vycházející obvykle z projektu 

bezpečné manipulace ve skladu), který má obsahovat zejména: 

1. odpovědnou osobu za provoz skladu, údrţbu, opravy a prohlídky  skladovacích zařízení a 

prostředků, 

2. organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu  při: 

 manipulaci při příjmu, skladováni a výdeji, 

 regály, 

 obsluze skladovacích zařízení a prostředků, 

 pohybu dopravních prostředků, 

 pohybu osob, 

 pouţívání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu,  údrţby a osvětlení, 

 poškozeních, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích  zařízení a prostředků, 

 stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení  a prostředků, 

 způsob skladování 

3. vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu, 
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4. vybavení a místa pouţití ochranných pomůcek, 

5. organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců, 

6. schématický půdorysný plán skladu s vyznačením vyuţitelných ploch a pohybu osob a 

dopravních prostředků, směrů příjezdů  a vstupů, způsobů parkování atd.. 

7. kartu skladu s konkretizací bezpečnostních podmínek, která musí obsahovat: 

a) Stanovení zodpovědné osoby za provoz skladu 

b) Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu 

 Manipulace při příjmu, skladování a výdeji 

 Pohyb osob 

 Pouţívání cest, komunikací a uliček 

 Opatření při poruchách, nehodách a haváriích 

 Regály 

 Způsoby skladování 

c) Stanovení termínů prohlídek a kontrol sklad. zařízení a prostředků 

d) Vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu 

e) Vybavení ochrannými pomůckami a bezpečnost osob 

f) Organizace kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců 

g) Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

h) Příloha č. 1 – Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním řádem skladu 

i) Příloha č. 2 – Půdorysný plán skladu 

 

3.7 Stohování[17] 

Stohování musí být prováděno v souladu s platnými technickými a bezpečnostními poţadavky 

na technická zařízení a výrobky a na značení manipulačních jednotek.  

Manipulační jednotky se označují stohovací nosností a/nebo stohovací výškou a/nebo počtem 

vrstev ve stohu. Při  stohování manipulačních jednotek (kontejnerů, palet, nástaveb na palety, 

přepravek, ukládacích  beden a jiného materiálu) nesmí být  překročena jejich stanovená 

stohovací nosnost a stohovací výška.  

Štíhlost stohu je poměr výšky stohu k uţší straně manipulační jednotky a nemá být větší neţ 

6:1. Stoh manipulačních jednotek nesmí vykazovat vychýlení od svislice větší neţ 2%. 
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Manipulační jednotky, které nejsou označeny stohovací nosností a/nebo stohovací výškou 

a/nebo počtem vrstev ve stohu lze stohovat za předpokladu, ţe takto budou dodatečně 

označeny po zjištění, ţe: 

 jsou konstrukčně, popř. svým tvarem uzpůsobeny manipulaci při stohování (nabírací 

otvory, závěsy pro bezvazačovou závěsnou manipulaci, uzpůsobenost pro svěrací čelisti 

apod.), 

 snesou stohovací tlaky, 

 vytvořený stoh bude stabilní, 

 stohovací výška bude stanovena  tak, aby byla zajištěna stabilita stohu a aby nebyly 

překročeny přípustné stohovací tlaky. 

 

Výšky stohů manipulačních jednotek ve skladech jsou závislé na: 

 velikosti tlakových sil při skladování a hmotnosti jednotky, 

 druhu, tvaru, konstrukci a rozměrech manipulační jednotky, 

 druhu  a  technické úrovni skladovací techniky a přepravních prostředků, 

 nosnosti a rovinnosti podlah skladů, 

 způsobu loţení a fixace, na uspořádání jednotek na druhu skladovaného materiálu, 

 světlé výšce skladovacích objektů. 

 

Výšky stohů  manipulačních jednotek v dopravních prostředcích jsou závislé na: 

 druhu, tvaru, konstrukci, rozměrech a hmotnosti jednotky 

 druhu a technické úrovni manipulační a dopravních prostředků, palet a kontejnerů, 

 nosnosti dopravních prostředků, palet a kontejnerů, 

 loţné výšce dopravních prostředků a kontejnerů, 

 způsobu loţení, fixace a na uspořádání  jednotek balení v dopravním prostředku, na 

paletě nebo v kontejneru. 

 

Výpočet stability stohu (bezpečnosti proti překlopení) a kontrola stability stohu podle grafu je 

řešena v Příloze A ČSN 26 9030. Při stohování manipulačních jednotek musí být vzato v 

úvahu, ţe:[18]  

a) stabilita stohu prázdných přepravních prostředků, popř. lehčích manipulačních jednotek 

je menší neţ stabilita stohu  manipulačních jednotek s větší hmotností,  
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b) příznivé podmínky skladování, spolupůsobící na stabilitu jsou: 

 rovné podlahy skladovacích ploch; 

 manipulační jednotky s dobrými vzpěrovými vlastnostmi; 

 dokonalé loţení manipulační jednotky; 

 rovnoměrné rozloţení nákladu na manipulační jednotce; 

 vyloučení pohybu osob ve skladovacím prostoru; 

 přepravní prostředky (stohované manipulační jednotky) mají vyznačeny přípustné 

jednotkové - náklady (značení palety, značení  manipulační jednotky viz ČSN 77 

0051).[21] 

 

Výška stohu musí být pouze taková aby mezi horní hranou manipulační jednotky a spodní 

hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla dodrţena 

bezpečnostní vzdálenost (nejméně) 200 mm. Při stohování manipulačních jednotek musí být 

dodrţeny stanovené šířky a výšky manipulačních uliček Zakládat do stohů lze pouze 

manipulační jednotky, které jsou příslušně označeny, označit manipulační jednotku je 

povinností toho, kdo ji vytvořil.  

 

Při stohování manipulačních jednotek je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu manipulačních 

jednotek provazováním, podpíráním nebo vzájemným opíráním. Zajišťovat stabilitu stohů 

manipulačních jednotek opíráním o různé konstrukce je moţné, pokud pro takovýto způsob 

stohování jsou vytvořeny bezpečné podmínky stanovené v místním řádu skladu. Po 

nastohovaných manipulačních jednotkách se nesmí lézt, nebo se na nich se pohybovat. 

Stabilita stohu manipulačních jednotek nesmí být narušena připevňováním nebo opíráním 

jakýchkoliv předmětů. 

 

S poškozenou manipulační jednotkou je moţné manipulovat pouze ve výjimečných 

případech, a to při zvýšených bezpečnostních opatřeních a na nejkratší moţnou vzdálenost, za 

účelem její opravy nebo rozebrání. [18] 

 

Přesuvná manipulace manipulačních jednotek (smykem, taţením, tlačením) je zakázána, 

pokud pro tento způsob manipulace nejsou konstrukčně uzpůsobeny (např. speciální liţiny 

pro krátký přesun). [18] 
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Pracovní prostředí (teplo, chlad, hluk, prašnost, osvětlení, oslnění, větrání, vlhkost atd.) při 

manipulaci musí odpovídat době, kterou v příslušném prostoru pracují pracovníci v rámci 

směny a se zřetelem na pouţitou skladovou technologii a skladovaný materiál. Osvětlení se 

doporučuje o minimální intenzitě 150 luxů. [18] 

 

3.8 Uličky, cesty 

Ulička musí být trvale volná a nesmí být zuţována a zastavována překáţkami.  Šířka uličky 

pro průjezd manipulačních vozík musí být alespoň o 0,4 m větší neţ největší šířka 

manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační 

prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám. [15] 

 

Šířky uliček podle normy ČSN 26 9010: [19] 

 průchodové uličky slouţí pro občasný pohyb pracovníků přenášejících břemena, nebo 

břemen, 

 průchodová ulička jednosměrná, bez přenášení břemen - nejmenší šířka je 600 mm, 

 průchodová ulička obousměrná, bez přenášení břemen - nejmenší šířka je 750 mm, 

 průchodová ulička jednosměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku - nejmenší 

šířka je 850 mm, 

 průchodová ulička jednosměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku - nejmenší 

šířka je 1000 mm, 

 průchodová ulička obousměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku - nejmenší 

šířka je 1000 mm, 

 průchodová ulička obousměrná, břemena přenášena v obou rukách - nejmenší šířka je 

1150 mm, 

 manipulační ulička jednosměrná - nejmenší šířka je určena největší šířkou projíţdějícího 

zařízení nebo vozíku s břemenem zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm, 

 manipulační ulička obousměrná - nejmenší šířka je určena největší šířkou projíţdějícího 

zařízení nebo vozíku s břemenem zvětšeným o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm a 

střední potkávací odstup nejméně 400 mm, 

 manipulační uličky pro zakládání manipulačních jednotek do regálů a stohů - nejmenší 

šířka je určena největší šířkou pouţitého zařízení pro zakládání s břemenem zvětšeným o 

bezpečnostní vůli:  
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 50 mm u zařízení vázaného na regály 

 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíţdějícího ve vázané 

dráze, 

 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíţdějícího v nevázané 

dráze zakládajícího do blokových průjezdných regálů, 

 200 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíţdějící v nevázané 

dráze 

 hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem, se dvěma postranními pruhy - nejmenší 

šířka je určena šířkou jízdního pruhu zvětšená o celkovou šířku postranních pruhů 1200 

mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, 

 hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem a s jedním postranním pruhem - nejmenší 

šířka je určena šířkou jízdního pruhu zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm pro 

občasný pohyb pracovníků bez břemen a bezpečnostní vůlí 200 mm, 

 hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy a dvěma postranními pruhy - nejmenší 

šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů zvětšenou o celkovou šířku postranních pruhů 

100 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a střední potkávací odstup 400 mm, 

 hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy a s jedním postranním pruhem - nejmenší 

šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů zvětšenou o šířku postranního pruhu 600 mm 

pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, střední potkávací odstup 400 mm a 

bezpečnostní vůli 200 mm, 

 výšky cest a uliček - nejmenší světlá výška průchodových uliček není menší neţ 2100 

mm, 

 nejmenší světlá (podchodná) výška cest a uliček je odvozena od výšky vozidla včetně 

stojícího řidiče (i kdyţ je pro něho zřízeno sedadlo), popřípadě výšky břemena, je však 

vţdy nejméně 2400 mm, 

 je-li pro odvození světlé výšky cest a uliček rozhodující výška stojícího řidiče, pak světlá 

výška se rovná výšce stanoviště řidiče na dopravním prostředku nad podlahou 

komunikace zvětšené o 2100 mm, 

 je-li dopravované břemeno vyšší neţ stojící řidič, pak je pro stanovení světlé výšky nutno 

k výšce břemene připočítat ještě 300 mm. 
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3.9 Regály 

Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí 

odpovídat poţadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale 

označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.[15] 

 

Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání manipulačních jednotek. 

[15] 

 

Ulička musí být trvale volná a nesmí být zuţována a zastavována překáţkami. [15] 

 

Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší neţ největší 

šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen 

manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám. [15] 

 

Musí být dodrţeny stanovené šířky a výšky manipulačních uliček dle ČSN 26 9010.  

 

Nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena trvanlivě a čitelně na 

viditelném místě (označení štítky s uvedením největší nosnosti buňky a s počtem buněk ve 

sloupci, resp. Nosnosti buňky a nosnosti regálového sloupce). [18] 

 

Druh, rozměry a způsob bezpečného nakládání materiálu a manipulačních jednotek do regálu 

musí odpovídat technické dokumentaci regálu a musí být dodrţeny stanovené vůle mezi 

manipulační jednotkou a regálem. [18] 

 

Zakládání poškozených manipulačních jednotek do regálu je zakázáno. [18] 

 

Přístup a příjezd k regálům musí být volný, nic nesmí bránit zakládání a odebírání 

manipulačních jednotek a materiálu z regálů. [18] 

 

Ruční obsluha částí regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna z místa bezpečného 

postavení obsluhy (ţebříky, schůdky apod.). [18] 
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Regály nebo jejich části, jejichţ technický stav ohroţuje bezpečnost, nesmí být pouţívány (v 

době nevyhovujícího stavu musí být regál nebo jeho části výrazně označeny a znemoţněno 

jejich pouţití). [18] 

 

Ruční ukládání do regálů ve výšce nad  1,8  m  musí  být  prováděno  z bezpečných 

pracovních zařízení  (například ţebřík,  schůdky,  pojízdné  schody, manipulační  plošina). 

Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěţovány části staveb a stavebních konstrukcí 

manipulovaným materiálem, pokud  není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a 

stavebních konstrukcí.[15] 

 

Na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat s výjimkou jejich montáţe a údrţby (pro 

tyto práce musí být v místním řádu skladu stanoveny bezpečnostní podmínky (např. regál 

musí být dostatečně stabilizován vzpěrami, podpěrami apod.). [19] 

 

3.10 Povinnosti zaměstnanců ve skladech 

Základní povinnosti zaměstnanců stanovuje  § 106  zákoníku práce.[11] 

 

Kaţdý zaměstnanec, který se pohybuje ve skladovacích prostorech nebo vykonává činnost 

skladníka je dále povinen[20]: 

 dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udrţovat průchodné a průjezdné uličky ve 

vyznačených profilech a zónách, udrţovat  pořádek a čistotu na manipulačních plochách 

a komunikacích, 

 nepouţívat poškozených vozíků, palet a pomůcek, 

 před začátkem manipulace zkontrolovat stav břemen a palet a manipulačních pomůcek a 

prostředků, 

 při ukládání a odebírání materiálu z palet dbát na to, aby nebyla porušena stabilita 

uloţeného materiálu, 

 při manipulačních pracích dbát na to, aby nedošlo k sesutí a pádu břemene v důsledku 

labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru,  dále při odebírání z loţných ploch 

dopravních prostředků, z hromad, při zdvihání, přenášení, spouštění a pokládání, 

 nepřetěţovat palety a skladovací zařízení, 
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 materiál, jednotlivá břemena a paletové jednotky ukládat a skladovat správně a přehledně 

do stanovených a vyznačených skladovacích zón podle pokynů nadřízeného, 

nezastavovat komunikace vyznačené manipulační a dopravní prostory materiálem, 

 dodrţovat zákaz zdrţovat se v bezprostřední blízkosti jedoucích vozíků, přecházet těsně 

před  jedoucími vozíky a přidrţovat břemeno během pohybu vozíků, nepohybovat se v 

dráze couvajícího vozíku apod., 

 neopírat o paletové jednotky jakékoliv předměty, 

 dodrţovat zákaz vozit se na ručních, manipulačních a  aku-vozících a lézt, nebo se 

pohybovat po materiálu uloţeném na paletách a zdrţovat se v pásmu moţného pádu 

přemísťovaného nákladu na paletách. 

 

Další povinnosti zaměstnanců stanoví zaměstnavatel dle konkrétních podmínek . 

 

Za provoz skladu, údrţbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků a za 

(dodavatelské) zajišťování údrţby komunikací a odstraňování závad odpovídá zpravidla 

vedoucí skladu.  
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4   Rizika pro činnost skladování 

 

Tato kapitola je věnována identifikaci nebezpečí, které mohou hrozit zaměstnancům při manipulaci s materiálem a břemeny. Pokud je 

identifikováno nebezpečí a následné riziko, je nutné stanovit opatření k prevenci proti zranění. Nebezpečí, ohroţení nebezpečím, rizika a opatření 

jsou pro přehlednost rozděleny do tabulek. Tabulka 1 obsahuje identifikaci nebezpečí pro ruční manipulaci a tabulka 2 obsahuje nebezpečí 

spojená se skladováním, skladovacími prostory a skladovacími regály. 

 

Vysvětlení pojmů[24]: 

 Identifikace nebezpečí - Proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. 

 Ohroţení - pokud stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které obsahují určité nebezpečí, se uvedou do provozu a pokud je  

těmto jejich vlastnostem vystavený člověk nebo prostředí - jde o ohroţení,  

- je to aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev, úraz nebo škodu,  

- je to moţnost aktivování nebezpečí v konkrétním prostoru a času (na rozhraní stroj - člověk - prostředí).  

 Riziko - je kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které  

můţe být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu,  

- je kombinace pravděpodobnosti výskytu škody (úrazu) a závaţnosti této škody (tohoto úrazu),  

- je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohroţení, je to míra ohroţení, stupeň ohroţení,  

- tímto pojmem se vyjadřuje pravděpodobnost, ţe vznikne negativní jev a zároveň i důsledky tohoto jevu,  

- vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne a co způsobí,  

- definuje se jako kombinace pravděpodobnosti neţádoucí události a rozsahu, závaţnosti moţného fyzického zranění nebo 

poškození zdraví.  
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Jako podklad pro vytvoření těchto tabulek jsem pouţila interní dokumenty nemocnice, které jsem přepracovala podle poţadavků externího 

bezpečnostního technika. Jako pomocný dokument jsem pouţila vyhodnocení rizik bezpečnostních techniků dostupné na internetu.[23] 

 

Tabulka 1- Ruční manipulace s materiálem a břemeny 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Ruční manipulace s materiálem a břemeny 

NEBEZPEČÍ KDO A ČÍM JE 

OHROŢEN 

RIZIKA OPATŘENÍ 

Pád materiálu, 

břemene, předmětů 

 

Zaměstnanci ohroţeni 

pádem břemene 

v důsledku jeho 

nesprávného uloţení. 

 

 Pád břemene na pracovníka, zasaţení pracovníka 

pádem břemene, pohybujícím se břemenem;  

 

 Pád skladovaného a manipulovaného materiálu na 

pracovníka 

 

 Zasaţení pracovníka materiálem v důsledku ztráty 

stability stohované manipulační jednotky (stohu, 

hranice) a kusového materiálu 

 Materiál a předměty ukládat přehledně na určená místa. 

 Neukládat materiál do míst, v nichţ je s ním pro 

nedostatek místa obtíţná manipulace. 

 Břemena ukládat tak, aby byla zajištěna jejich stabilita, 

tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu, zřícení. 

 Předměty ukládat, pokud moţno, na jejich největší 

rovnou opěrnou plochu. Předměty, zejména kulatinu, 

odkládat jen na rovnou plochu. 

 Udrţování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, 

tak aby nebylo bráněno ukládání a vyjímání materiálu a 

předmětů. 

 Dodrţování zákazu zdrţovat se v pásmu moţného 

neţádoucího pohybu břemene a pod břemenem, 

zejména nezdrţovat se v bezprostřední blízkosti 

zdviţeného břemene;  

 Dodrţování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. 

vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany 

stohu;  

 Dodrţování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po 

navršeném materiálu;  

 Při přemísťování břemen vysokozdviţnými vozíky, 

popřípadě jinými zdvihacími manipulačními zařízeními 
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vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu 

jeho moţného pádu; nepřecházet pod zdviţeným 

břemenem;  

 Nepřidrţovat břemeno v průběhu manipulačních prací 

vysokozdviţným vozíkem;   

 

Pád materiálu, 

břemene, předmětů 

Zaměstnanci ohroţeni 

zraněním v důsledku 

zdrţování se 

v nechráněném místě 

pádu  břemene. 

 

 

 Pád břemene na pracovníka, zasaţení pracovníka 

pádem břemene, pohybujícím se břemenem 

 

 Pád, převrţení, sesunutí kusového materiálu na osobu; 

  

 Neţádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí,  

posunutí, sklopení, skutálení apod. kusového 

materiálu)  

 

 Pád břemene na nohu, naraţení břemenem; 

 

 Zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při vysmeknutí a 

vyklouznutí břemene z ruky; 

 Volné okraje pracovišť ve výšce zajistit ochrannou 

lištou proti pádu materiálu, břemena. 

 Provést ochranu míst, v nichţ hrozí pád materiálu, 

břemena. 

 Nezdrţovat se pod zavěšeným břemenem.  

 Při otevírání bočnic nebo zadního čela vozidel 

zabezpečit, aby jimi, nebo uvolněným materiálem, 

nemohl být zasaţen zaměstnanec. 

 Dodrţování zákazu zdrţovat se v pásmu moţného 

neţádoucího pohybu břemene a pod břemenem, 

zejména nezdrţovat se v bezprostřední blízkosti 

zdviţeného břemene. 
  

Pád materiálu, 

břemene, předmětů 

Zaměstnanci provádějící 

ruční manipulaci se 

zboţím ohroţeni 

neudrţením břemene v 

důsledku 

- jeho nadlimitní 

hmotnosti, 

- jeho nevhodného 

tvaru 

- nepouţitím vhodných 

pomůcek pro jeho 

uchopení, jeho 

nesoudrţnosti. 

 Pád břemene na nohu, naraţení břemenem;  

 

 Zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při vysmeknutí a 

vyklouznutí břemene z ruky; 

 Dodrţovat povolenou hmotnost břemene. 

 Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami a 

tyto při práci pouţívat. 

 Provést školení zaměstnanců o správném způsobu 

manipulace s materiálem a břemeny. 

 Pro kaţdý stoh stanovit a dodrţovat jeho stohovací 

výšku. 

 Vytvářet stohy tak, aby byly stabilní. 

 Neopírat o stohy ţádné předměty. 

 Bezpečně zajistit / rozebrat stoh, hrozí-li jeho sesutí, 

zřícení. 

 Neodebírat ve stohu uloţené prvky jejich vytahováním 

zespod nebo ze strany stohu. 

 Nevstupovat na stohy a nelézt po nich. 

 Před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 

soudrţnost, fixaci) přepravních obalů;  
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 Správné způsoby ruční manipulace;  

 Správné uchopení břemene;  

 Zajištění pevného uchopení břemen, pouţití 

uchopovacích otvorů, drţadel;  

 Kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací; 

 Pouţití drţadel apod. pomůcek usnadňující uchopení; 

Pád materiálu, 

břemene, předmětů 

Zaměstnanci ohroţeni při 

přenášení a ukládání 

zboţí. 

 Pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a nohou k 

úloţné ploše; 

 

 Přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá 

končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, 

mezi břemenem a pevnou překáţkou, při posunování a 

válení břemene (přiraţení břemenem vzniká nejčastěji 

při svislém ukládání břemene);  

 

 

 Ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého 

nesoudrţného břemene, pád na nohu; 

 Zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních 

prací určeným pracovníkem v případě manipulace s 

břemenem více pracovníky současně;  

 Pouţívání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, 

popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, 

přísavek, posuvných válečků, kolečkových zvedáků 

atd.; 

 Zajištění pevného uchopení břemen, vyuţití 

uchopovacích otvorů, drţadel;  

 Kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení 

poškozeného břemene před ruční manipulací; 

 Dodrţování zákazu pouţívání nevhodných, 

poškozených a opotřebovaných pomůcek;  

 Pokládání těţších předmětů bez manipulačních 

pomůcek na podloţky (proklady) vysoké alespoň 30 

mm tak, aby mezi břemenem a úloţnou plochou 

zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. 

vytaţení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí 

nebo přiraţení rukou k úloţné ploše a podkladu; 

 Připravit předem podklady (pouţít podloţek, prokladů);   

Přemisťování 

materiálu, břemene, 

předmětů 

Zaměstnanci ohroţeni při 

přenášení zboţí. 
 Pád osoby při chůzi a přenášení břemen ve 

skladovacích prostorách, po zakopnutí o překáţku, 

uklouznutí, klopýtnutí, podvrtnutí nohy;  

 

 Zranění rukou po nárazu na podlahu při pádu;  

 

 

 Naraţení a pád pracovníka na dopravní prostředek, 

na manipulační zařízení, na uloţené předměty; 

 Manipulační plochy udrţovat čisté, rovné (bez 

zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr apod.), 

odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním 

období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový 

posyp); 

 Udrţovat podlahy skladovacích ploch, uliček a 

komunikací v řádném stavu, poškozené povrchy 

neprodleně opravit;  

 Rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, 
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komunikací, loţných ploch vozidel, manipulačních 

prostor,  

 Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících 

překáţek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohoţe, 

stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody) 

Pád materiálu, 

břemene, předmětů a 

zachycení břemenem, 

zařízením 

Zaměstnanci ohroţeni 

pádem břemene při 

nedostatečným zajištění 

při přepravě. 

 

Zaměstnanci provádějící 

manipulaci s břemeny, 

zejména jeho nakládku, 

vykládku. 

 Přiskřípnutí prstů, přiraţení ruky pracovníka  Předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a 

nemají části umoţňující bezpečné uchopení (oka, 

drţadla apod.), ukládat na podkladech. (jako podkladů 

nepouţívat kulatiny); 

 Při ruční manipulaci s těţšími předměty pouţívat 

vhodných pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových 

zvedáků) 

 Břemeno přepravované na ručním manipulačním 

vozíku zabezpečit proti jeho posunutí a pádu. 

Přemisťování 

materiálu, břemene, 

předmětů 

Zaměstnanci ohroţení 

přemisťováním těţkých 

břemen s následkem 

poškození páteře, 

kyčelních, kolenních aj. 

kloubů, vznikem kýly, 

natrţením svalů apod., 

dlouhodobým působením 

nepříznivých 

povětrnostních vlivů. 

 Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 

manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;  

 Poškození páteře můţe nastat zejména v případech 

je-li břemeno:  

- příliš těţké nebo příliš velké,  

- neskladné nebo obtíţně uchopitelné,  

- nestabilní, nebo jeho obsah má tendenci se 

přemisťovat,  

- umístěné v takové poloze, ţe je třeba je drţet či s 

ním manipulovat daleko od těla, s nakláněním či 

vytáčením trupu,  

- je pravděpodobné, ţe díky jeho obrysům  nebo 

konzistenci, můţe způsobit pracovníkům úraz, 

zejména v případě sráţky.  

 Riziko poškození páteře můţe nastat  je-li fyzická 

námaha:  

- přílišná,  

- dosahována pouze otáčením trupu,  

- je pravděpodobné, ţe bude mít za následek prudký 

pohyb břemene,  

- vykonávána tělem v nestabilní pozici  

 Poranění kloubů prudkým nekoordinovaným 

pohybem;  

 Výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 

postupech manipulace;  

 Dodrţování zásad bezpečnosti a zdraví nezávadného 

způsobu manipulace, pokud moţno v poloze bez s 

ohnutých zad; 

 Správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno drţet 

blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, 

manipulace provádět pokud moţno v poloze bez s 

ohnutých zad; apod.);  

 Zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním 

směru;  

 Zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní; 

 Udrţování rovné a nekluzné podlahy;  

 Pouţívání vhodné pracovní obuvi; 

 Zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a 

vhodné úrovni a umoţnit, aby pracovník mohl 

zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce; 

 Zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný 

tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, 

ţe fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho 

trvající, zejména s přihlédnutím k zatíţení páteře;  
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 Postupné k poškození kosterního aparátu, svalů;  

 Akutní nebo chronické poranění kostry, projevující 

se lumboischiatickými bolestmi v kříţové části 

páteře (často následkem zvedání břemen s ohnutými 

zády) 

 Pokud moţno vyloučit činnost, při které pracovník 

nemůţe změnit pracovní tempo;  

 Další opatření moţno stanovit dle bezpečnostního 

pokynu pro ruční manipulaci s břemeny 

 Dodrţovat povolenou hmotnost břemene. 

 Pouţívat vhodné manipulační pomůcky, vozíky. 

 Poskytnout zaměstnancům OOPP proti chladu, dešti. 

 Poskytnout zaměstnancům teplé, studené, nápoje. 

 Umoţnit zaměstnancům přestávky v práci, v zimě 

v teplé místnosti. 

Přemisťování 

materiálu, břemene, 

předmětů 

Zaměstnanci ohroţeni 

pořezáním, popícháním, 

v důsledku 

manipulovaných břemen. 

 Zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či 

pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech, 

poškozený obal, třísky apod. 

 Úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, 

hran; 

 Úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných 

nebezpečných částí;  

 Vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s 

naštípnutými prkny apod.;  

 Pouţívání rukavic odolných proti mechanickému 

poškození (pořezání, píchnutí apod.) 

 Odstranit vyčnívající dráty, hřebíky apod. 

z manipulovaných břemen, obalů a pracoviště, nebo 

pouţít vhodné OOPP. 

 Nemanipulovat s břemeny majícími poškozené obaly. 
 

 Zaměstnanci ohroţeni 

zraněním v důsledku 

práce  v omezeném 

pracovním prostoru. 

 Přiraţení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci 

přiraţení končetiny k okolním předmětům, 

konstrukcím apod.; 

 Zajištění dostatečného manipulačního prostoru, 

udrţování pořádku, odklízení odpadu;  

 Při ukládání břemen připravit předem podklady (pouţít 

podloţek, prokladů o výšce min. 3 cm) 
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Tabulka 2 - Skladování, skladovací prostory a skladovací regály 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Skladování, skladovací prostory a skladovací regály 

NEBEZPEČÍ KDO A ČÍM JE 

OHROŢEN 

RIZIKA OPATŘENÍ 

Neupozornění na 

hrozící nebezpečí 

Zaměstnanci ve skladu 

ohroţeni 

neinformovaností o 

hrozícím provozním 

nebezpečí. 

 Hrozí veškerá moţná zranění a poškození materiálu.  U vstupu do skladu umístit příslušné bezpečnostní 

tabulky. 

 Provést školení příslušných zaměstnanců o provozním 

nebezpečí ve skladu. 

Ruční manipulace při 

skladování 

Zaměstnanci hrozí 

přiraţení břemenem. 
 Pád břemene na pracovníka, přiraţení rukou a nohou 

k úloţné ploše; 

 

 Přiraţení břemenem v případě, kdy pracovník 

ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi 

břemene, mezi břemenem a pevnou překáţkou, při 

posunování a válení břemene (přiraţení břemenem 

vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); 

 

 

 Ztráta soudrţnosti a rozpadnutí křehkého 

nesoudrţného břemene, pád na nohu; 

 Zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních 

prací určeným pracovníkem v případě manipulace s 

břemenem více pracovníky současně;  

 Pouţívání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, 

popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, 

podsuvných válečků atd.;  

 Zajištění pevného uchopení břemen, vyuţití 

uchopovacích otvorů, drţadel; 

 Kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení 

poškozeného břemene před ruční manipulací; 

 Dodrţování zákazu pouţívání nevhodných, 

poškozených a opotřebovaných pomůcek;  

 Pokládání těţších předmětů bez manipulačních 

pomůcek na podloţky (proklady) vysoké alespoň 30 

mm tak, aby mezi břemenem a úloţnou plochou 

zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. 

vytaţení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí 

nebo přiraţení rukou k úloţné ploše a podkladu; 

 Připravit předem podklady (pouţít podloţek, 

prokladů); 

Ruční manipulace při 

regálovém skladování 

Zaměstnanci hrozí 

poranění končetin. 
 Pád břemene na nohu;  

 Naraţení břemenem spadlým z regálu;  

 Zhmoţdění a naraţení rukou a nohou při vysmeknutí 

 Správné způsoby ruční manipulace a ukládání 

materiálu do regálu;  

 Správné uchopení břemene při ukládání a vyjímání 
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a vyklouznutí břemene z ruky při ukládání do regálu; materiálu z regálových buněk;  

 Zajištění pevného uchopení břemen, pouţití 

uchopovacích otvorů, drţadel;  

 Kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací; 

 Pouţití drţadel apod. pomůcek usnadňující uchopení; 

 Neukládat materiál na okraj regálové podlahy; 

Pád, zřícení, regálu a 

předmětů 

Zaměstnanci pracující 

nebo nacházející se ve 

skladu ohroţeni 

zraněním v důsledku 

pádu vnitřního vybavení 

skladu nebo uloţeného 

materiálu. 

 Pád materiálu z regálové buňky a zasaţení 

pracovníka 
 Zajištění správného uloţení břemene na podlahu 

regálu (na širší plochu, bez přesahu přes přední okraj 

podlahy regálu apod.);  

 Podle potřeby a druhu materiálu fixace a zajištění 

materiálu proti pádu;  

 Zajištění stability kaţdého druhu materiálu ukládaného 

do regálu; 

 Po kaţdém přemístění, přestavění, regálů 

překontrolovat, zda odpovídají příslušné dokumentaci, 

tuhosti a stabilitě. 

 Regály označit nosností regálových buněk a počtem 

buněk ve sloupci nebo nosností regálového sloupce. 

 Nepřetěţovat regály nad výrobcem stanovenou 

nosnost. 

 Břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, 

těţší níţ, lehčí výš. 

 Po regálu nešplhat, nevstupovat na něho ani do něho. 

 Dodrţovat minimální stanovenou šířku uliček mezi 

skladovacími regály. 

 Provádět kontroly regálů min. 1x ročně, se zápisem. 

Pád, zřícení, regálu a 

předmětů 

Zaměstnanci pracující 

nebo nacházející se ve 

skladu ohroţeni 

zraněním v důsledku 

pádu vnitřního vybavení 

skladu nebo uloţeného 

materiálu. 

 Pád pracovníka při obsluze výše poloţených 

regálových buněk. 
 Ruční obsluha (ukládání a odebírání materiálu) částí 

regálu ve výšce nad 1,8 m prováděna  

z bezpečných zařízení a pomůcek (ţebříky, pojízdné 

schůdky, manipulační plošiny apod.);  

 Nevystupovat po konstrukci regálu; 

Pád, zřícení, regálu a 

předmětů 

Zaměstnanci hrozí pád a 

zranění nebo poškození 
 Zakopnutí, naraţení osoby o konstrukci regálu a 

uloţený materiál 
 Udrţování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, 

tak, aby nebylo bráněno ukládání a vyjímání 
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uloţeného materiálu. manipulačních jednotek a materiálu;  

 Šířka uliček mezi regály a stohy odpovídá způsobu 

ukládání materiálu a je široká nejméně 0,8 m pro ruční 

obsluhu; šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků je 

alespoň o 0,4 m větší neţ nejvyšší šířka vozíků nebo 

nákladů; 

Pád, zřícení a 

poškozených regálů 

Zaměstnanci pracující 

nebo nacházející se ve 

skladu ohroţeni 

zraněním v důsledku 

pouţívání palet. 

 

 Hrozí zavalení přetíţenými, poškozenými paletami 

nebo regály. 

 Lehká aţ těţká zranění zaměstnance. 

 Palety nepřetěţovat, dodrţovat max. moţné nosnosti 

palet. 

 Nepouţívat poškozené palety. 

 Nepotřebné palety odkládat na určené místo. 

Nepouţívání OOPP 

 

Zaměstnanci pracující 

bez předepsaných OOPP, 

ohroţeni materiálem, 

břemeny resp. pracovním 

prostředím. 

 Drobná aţ těţká poranění.  

 Ve výjimečných  případech hrozí zranění 

s následkem smrti. 

 Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, 

prokazatelně – proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance s pouţíváním přidělených 

OOPP. 

 Při práci pouţívat přidělené OOPP. 

 Průběţně provádět kontrolu pouţívání OOPP. 
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5 Místní provozní řád skladu 

Kaţdý sklad má svojí kartu skladu. Z tohoto důvodu uvedu pouze jednu kartu, která je 

popsána v této kapitole. Ostatní karty jsou umístěné v příloze diplomové práce. 

 

Místní řád skladu je zpracovaný pro objekt nemocnice, pro pracoviště kuchyň. Jedná se o 

příruční sklady, suché sklady, mrazící a chladicí boxy, sklad čisticích prostředků a drogerie 

slouţící pro uskladnění potravin k okamţité spotřebě i dlouhodobému uskladnění. 

 

Místní řád skladu je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb., v pozdějším 

znění, ČSN 26 9030 a předpisy souvisejícími, které řeší zásady a základní poţadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu skladu.[15,19] 

 

5.1 Stanovení zodpovědné osoby 

Za bezpečný provoz a skladování je zodpovědný vedoucí stravovacího úseku.  

5.2 Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz 

5.2.1 Manipulace při příjmu, skladování a výdeji 

 Veškeré manipulace ve skladu mohou být prováděny pouze se souhlasem vedoucího. 

 Skladovací plocha musí být udrţována v čistotě (suchá, bez olejových skvrn, děr 

apod.). 

 Při občasném zvedání břemen musí být dodrţeny dobré úchopové moţnosti. 

 Při ruční manipulaci se skladovacím materiálem musí být dodrţeny maximální 

povolené hmotnostní limity pro ruční manipulaci, které jsou uvedené v tabulce 3. [3] 

Tabulka 3 - Maximální váha břemene při ručním zvedání 

 Při občasném zvedání [kg] Při častém zvedání a přenášení 

[kg] 

Muţi 50 30 

Ţeny 20 15 

Pozn. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a 

přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. 
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 Tabulka 4 a 5 uvádí přehled maximálních hmotnostních limitů, které platí pro studenty 

- dívky, konající praktický zácvik v úseku stravování.[1]  

 

Tabulka 4 - Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen dívkami od 15 do 18 let v pracovní 

poloze vstoje nebo vsedě 

Hmotnost ručně 

zvedaných a přenášených 

břemen [kg] 

Délka vertikální 

dráhy břemene 

Maximální 

počet zdvihů 

za 1 minutu 

Hmotnost [kg] 

břemen zvedaných 

a přenášených za 

pracovní dobu 

(pouze pro věk 17 – 18 let) 

od 10,1 do 15 

Podlaha - zápěstí 

Zápěstí - rameno 

5 

4 
6000 

(pouze pro věk 16 – 18 let) 

od 5,1 do 10 

Podlaha - zápěstí 

Zápěstí – rameno 

Podlaha - rameno 

7 

7 

4 

4500 

(pro všechny věkové 

skupiny) 

od 2 do 5 

Podlaha - zápěstí 

Podlaha - rameno  

Podlaha - nad rameno 

Zápěstí – rameno 

Zápěstí – nad rameno 

Rameno – nad rameno 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

2500 

 

Tabulka 5 - Nejvyšší vzdálenost, na kterou mohou přenášet dívky břemena 

Dívky Největší vzdálenost [m] 
Hmotnost ručně 

přenášených břemen [kg] 

Pro věk 17 -18 10 15 

Pro věk 16 -18 15 10 

Pro všechny věkové skupiny 20 5 

 

 Tabulka 6 a 7 uvádí přehled maximálních hmotnostních limitů, které platí pro studenty 

- chlapce, konající praktický zácvik v úseku stravování. [2]  
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Tabulka 6 - Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen chlapci od 15 do 18 let v pracovní 

poloze vstoje nebo vsedě 

Hmotnost ručně 

zvedaných a přenášených 

břemen [kg] 

Délka vertikální 

dráhy břemene 

Maximální 

počet zdvihů 

za 1 minutu 

Hmotnost [kg] 

břemen zvedaných 

a přenášených za 

pracovní dobu 

(pouze pro věk 17 – 18 let) 

od 15,1 do 20 

Podlaha - zápěstí 

Zápěstí - rameno 

4 

5 
7000 

(pouze pro věk 16 – 18 let) 

od 10,1 do 15 

Podlaha - zápěstí 

Zápěstí – rameno 

Podlaha - rameno 

6 

6 

3 

5500 

(pro všechny věkové 

skupiny) 

od 5 do 10 

Podlaha - zápěstí 

Podlaha - rameno  

Podlaha - nad rameno 

Zápěstí – rameno 

Zápěstí – nad rameno 

Rameno – nad rameno 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

3800 

 

Tabulka 7 - Nejvyšší vzdálenost, na kterou mohou přenášet chlapci břemena 

Chlapci Největší vzdálenost [m] 
Hmotnost ručně 

přenášených břemen [kg] 

Pro věk 17 -18 10 20 

Pro věk 16 -18 15 15 

Pro všechny věkové skupiny 20 10 

 

5.2.2 Pohyb osob 

 Vstupní dveře skladů označit bezpečnostní tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“ a 

„Zákaz kouření a vstupu s plamenem“. 

 Kaţdý sklad musí být označen identifikačními tabulkami. 

5.2.3 Používání cest, komunikací a uliček 

 Nejmenší šířka průchodové jednosměrné uličky bez přenášení břemene musí být 600 

mm. 
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 Nejmenší šířka průchodové jednosměrné uličky pro přenášení břemene v jedné ruce 

po boku musí být 850 mm. 

 Nejmenší šířka průchodové jednosměrné uličky pro přenášení břemene v obou rukách 

po bocích musí být 1 000 mm. 

 Osvětlení skladu musí být zajištěno o minimální intenzitě 150 luxů.  

 Skladovací plochy musí být bez nerovností, pravidelně udrţovány v čistotě (bez skvrn, 

děr, vody apod.). 

5.2.4 Opatření při poruchách, nehodách a haváriích 

 Regály, nebo jejich části, jejichţ technický stav ohroţuje bezpečnost, nesmí být 

pouţívány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál nebo jeho části výrazně 

označeny a znemoţněno jejich pouţití. 

 V případě poruchy nebo nehody jsou informování vedoucí stravovacího úseku a 

bezpečnostní technik. 

 Při poruše nebo havárii bez zranění se kontaktují pracovníci údrţby nebo vrátnice. 

 Při rozsáhlejší MU, kdy je zásah údrţby nedostačující, jsou kontaktovány energetické 

sluţby. 

5.2.5 Opatření při mimořádných událostech, kdy dojde ke zranění 

 Jestliţe dojde při MU ke zranění, je skutečnost hlášena dispečinku. Dispečink 

kontaktuje chirurgické oddělení. 

 Kaţdý zaměstnanec je proškolen o první pomoci. Tuto první pomoc poskytne 

zraněnému před příchodem nemocničního personálu.  

 Chirurgické oddělení dále kontaktuje ARO a kardiochirurgické oddělení. 

 Dále se informují SZP chirurgického oddělení a SZP příjmové ambulance, pokud 

nebyla informována. 

 Chirurgické oddělení řídí záchranné práce. 

 Povinnosti lékaře ARO – ošetření 

 Povinnosti SZP 

 - informují primáře chirurgického oddělení a staniční sestru 

- informují lékaře, který má přísluţbu 
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- povolá sestru z ARO a svolá další členy zdravotnického týmu 

- informuje instrumentářku 

- svolá a domluví způsob dopravy zasahujícího personálu 

- informuje další nechirurgické oddělení 

- informuje ředitele nemocnice 

- informuje RZP a DZS 

- informuje transfúzní stanici  

 Při MU zaměstnanci volají kontaktní čísla:  

Dispečink - 111 

Nemocniční personál – 400 

Hasiči – 150 

Policie – 158 

Technický úsek – 102 

Údrţba – 103 

5.2.6 Regály 

 Nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena na viditelném místě 

trvanlivě a čitelně bezpečnostní tabulkou „Nosnost buňky a počet buněk ve sloupci“. 

Nosnost buňky a sloupce nesmí být překročena - přetěţována. 

 Přístup k regálům musí být volný a zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci. Je 

zakázáno vstupovat na regály. 

 Ruční skladování ve výšce nad 1800 mm musí být prováděno z místa bezpečného 

postavení obsluhy (schůdky, dvojitý ţebřík). 

 Dodrţovat minimální vzdálenost 200 mm mezi svítidlem, stropem a horní hranou 

ukládaných předmětů. 

5.2.7 Způsoby skladování 

 Uskladňování materiálu se provádí ručně. Skladovaný materiál je skladován 

v regálech. Obaly ve skladu obalů jsou skladovány na zemi a stohovány. 
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 Nestabilní, volně loţené předměty a materiál na podlaze uţitné skladovací plochy 

musí být zajištěny proti pádu a převrácení. 

 Nosnost podlahy musí být viditelně vyznačena na viditelném místě trvanlivě a čitelně 

bezpečnostní tabulkou „Nosnost podlahy v 1000 kg/m
2
“. Nosnost podlahy nesmí být 

překročena - přetěţována. 

 

5.2.8 Způsob naskladnění a vyskladnění  

 Naskladnění, vyskladnění a veškerá manipulace s materiálem je prováděna se 

souhlasem vedoucího skladu. 

 Zboţí, které je dovezeno zásobováním je ukládáno na pojízdné vozíky. Pověřený 

pracovník pak převeze vozík s naloţeným zboţím do poţadovaného skladu.  

 Pro obsluhu vozíku se doporučují 2 zaměstnanci pro bezpečnější manipulaci při 

vjíţdění do skladu. 

 Ruční skladování zboţí, a to buď přímo na police, nebo do skladových beden.  

 Materiál, který je nutný pro denní spotřebu je přemístěn ručně do příručního skladu. 

 

5.3 Odpovědné osoby za provoz skladů, údržbu, opravy a prohlídky 

skladovacích zařízení a prostředků 

 Za bezpečný provoz a skladování je zodpovědný vedoucí stravovacího úseku. 

Prohlídky zařízení provádí bezpečnostní technik. Jejich opravy a údrţbu provádí 

zaměstnanci údrţby ve spolupráci s pověřeným pracovníkem technického úseku. 

 

5.4 Stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacího zařízení a 

prostředků  

 Prohlídky a kontroly skladovacích prostor provádí za sklad odpovědná osoba – 

vedoucí kuchyně ve spolupráci s dalšími, tj. bezpečnostním technikem a externím 

bezpečnostním technikem. 

 Prohlídky a vizuální kontroly skladovacích prostor provádí pověřený zaměstnanec 

denně a při zjištěné závadě ohlásí tuto skutečnost vedoucímu stravovacího úseku.  

 Vedoucí stravovacího úseku informuje pracovníka technického úseku o zjištěné 

závadě. 



37 

 

 Vedoucí stravovacího úseku, pracovník technického úseku ve spolupráci 

s bezpečnostním technikem provedou jedenkrát za rok kontroly skladovacích prostor. 

 Bezpečnostní technik provede zápis o zjištěných závadách s uvedením termínu 

odstranění jednotlivých závad. 

 V případě zjištěných závad z výše uvedené kontroly, vedoucí kuchyně upozorní 

zaměstnance. Pokud závady ohroţují bezpečnost zaměstnanců, budou přijata patřičná 

opatření, popřípadě dle situace se zakáţe pouţívání regálů nebo skladu do doby neţ 

budou závady odstraněny. 

 

5.5 Vybavení ochrannými pomůckami a bezpečnost osob  

 Úklid skladovacích prostor zajišťuje a provádí zaměstnanec pověřený úklidovými 

pracemi dle potřeby, nejméně však 3x týdně. 

 Pracovník pověřený úklidovými pracemi je vybaven určenými OOPP. 

 Přehled OOPP je uvedeny v Katalogu OOPP. 

 

5.6 Organizace kontrol, školení a přezkušování 

 Všichni zaměstnanci, kteří provádějí manipulaci s uskladněným materiálem ve skladu, 

musí být před prováděním této činnosti a následně periodicky minimálně jednou za 

rok prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy pro skladování a tímto „Místním 

řádem skladu“. Seznámení s místním řádem skladu bude provedeno v rámci školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Za řádné seznámení s příslušnými předpisy a za účast na školení ve stanovených 

termínech odpovídá vedoucí stravovacího oddělení. 

5.7 Ostatní 

 Prostory jsou opatřeny hasicími přístroji: práškovým přenosným hasicím přístrojem a 

sněhovým hasicím přístrojem. 

 Umístění hasicích přístrojů je znázorněno na schématu v kapitole 3.2, obrázek 5. 

Manipulační vozíky, které slouţí k přemisťování materiálu, jsou umístěny na chodbě a 

zajištěny proti pohybu. 
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5.8  Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

 

Pro úsek stravování v objektu nemocnice jsem zpracovala celkem 9 karet skladů. V této 

kapitole uvádím příklad jedné z karet skladů v tabulce 8, zbývajících 8 je součástí přílohy A. 

 

Příloha č.1 Seznam zaměstnanců seznámených s Místním řádem ke Kartě skladu jsem 

zpracovala pouze vzorově. Konkrétní jména budou doplněna vedoucím stravovacího úseku. 

Tento seznam je uveden v příloze 2. 

Tabulka 8 - Karta skladu 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Příruční sklad kuchyně 

Specifikace skladu 
Potraviny se ukládají do regálových polic z nerezu.  

Slouţí k okamţité denní spotřebě. 

Skladovaný materiál Potraviny určené k denní spotřebě. 

Zodpovědná osoba  Vedoucí směny + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 

 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 Skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1 
Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorysný plán vybraného skladu, který je vţdy součástí kaţdé Karty skladu jako příloha č.2 

je uveden jako obrázek 8. 

 

 

Obrázek 7 - Umístění příručního sklad[24] 

 

 

Obrázek 8 - Půdorysný plán příručního skladu 
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6 Katalog pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

 

Podle Zákoníku práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 104 je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které 

chrání jednotlivé zaměstnance před riziky. Tato ochrana je přidělována zaměstnancům  pokud 

není moţné uplatnit kolektivní ochranu, a označuje se tedy jako osobní nebo individuální. 

Rozsah a další podmínky pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, dále 

jen OOPP, jsou stanovené v nařízení vlády č.495/2001 Sb., v pozdějším znění. [11] 

 

Jako podklad pro zpracování této kapitoly jsem pouţila nařízení vlády č.495/2001 Sb. kterým 

se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v pozdějším znění. Podle přílohy č.1 k tomuto 

nařízení jsem vyhodnotila nebezpečí. Tabulky rizik jsou uvedeny v příloze 3. Na základě 

výsledků jsem přidělila jednotlivé OOPP. Dále jsem zpracovala Směrnici pro přidělování 

OOPP. Jako pomůcku pro výběr OOPP, které zaměstnanci stravování pouţívají, jsem pouţila 

místní seznam OOPP zaměstnanců nemocnice.[10] 

 

Protoţe neexistuje předepsaný vzor pro formát dokumentace pro přidělování OOPP, vytvořila 

jsem tuto Směrnici podle vzoru jiţ existujících. Obsah jsem doplnila tak, aby zde byly 

všechny legislativní náleţitosti. 

6.1 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků 

6.1.1 Úvod 

Tato dokumentace je zaloţena na povinnosti zaměstnavatele podle § 104 zákonu č.262/2006 

Sb., Zákoníku práce, povinnosti zaměstnavatele o přidělování osobních ochranných 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků a ochranných nápojů.[11] 

 

Dalším podkladem je nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků.[10] 
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Pro přidělení konkrétních OOPP jednotlivým profesím ve stravovacím úseku jsme 

vyhodnotili rizika nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu, které na 

zaměstnance působí nebo mohou působit podle tabulky rizik z přílohy č.1 k nařízení vlády 

č.495/2001 Sb., v pozdějším znění.[10] 

6.1.2 Zásady poskytování OOPP[11,12] 

 V souladu s § 104  Zákoníku práce v platném znění ve smyslu znění nařízení vlády č. 

495/2001 Sb. a na základě vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek, 

kterým jsou zaměstnanci v pracovním procesu vystaveni a které není moţno řešit 

technickými a jinými opatřeními kolektivní ochrany se přidělují zaměstnancům  

OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky.  

 Podle § 103  Zákoníku práce v platném znění je zaměstnavatel povinen seznámit 

zaměstnance s moţnými riziky, a  pokud  není  moţné rizika odstranit nebo dostatečně 

omezit, 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.  

 Podle § 106 zákoníku práce je kaţdý zaměstnanec povinen dbát podle svých moţností 

o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Zaměstnanec je povinen dbát o svou 

vlastní bezpečnost, o své vlastní zdraví, o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých 

se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.  

 Vedoucí zaměstnanci, na úseku stravování se jedná o pozici vedoucího stravovacího 

úseku, jsou povinni soustavně kontrolovat pouţívání předepsaných OOPP (§ 302 

zákoníku práce) a zabezpečovat řádné hospodaření s nimi. Rovněţ jsou povinni 

všechny zaměstnance seznámit s pouţitím OOPP.  

 Na základě katalogu zpracovaného v souladu s vyhledanými riziky zaměstnavatel 

vydává zaměstnancům OOPP.  

 OOPP jsou majetkem zaměstnavatele a proto je společnost oprávněna vyţadovat 

vrácení opotřebovaných OOPP a vydat nové jen po ztrátě jejich funkčních vlastností. 

 Poskytované OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům na pracovišti.  

 Pouţívání OOPP nesmí představovat další riziko, OOPP musí odpovídat podmínkám 

na pracovišti, fyzickým předpokladům a respektovat ergonomické poţadavky a 

zdravotní stav zaměstnanců.  
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 Pověřený nákupčí odpovídá za vyţadování atestu (u speciálních OOPP, které chrání 

před váţnými riziky poškození zdraví) a u ostatních OOPP vyţaduje prohlášení o 

shodě výrobku od výrobce nebo dodavatele jednotlivých OOPP. 

 Sociální zařízení umístěná na pracovištích jsou průběţně vybavována mycími a 

čistícími prostředky a doplňuje je hygienickými potřebami (mýdlo, dezinfekční 

prostředky, toaletní papír, apod.). 

 S touto směrnicí a katalogem OOPP je seznámen kaţdý zaměstnanec společnosti při 

vstupním školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 Nově přijatý zaměstnanec dostane přiděleny OOPP dle katalogu ihned po nástupu. 

 Při přechodu zaměstnance na jiné pracoviště nebo na jinou profesi z důvodu 

organizačních nebo zdravotních změn, změny nebo případně ztráty způsobilosti nebo 

kvalifikace bude zaměstnanec dovybaven o OOPP předepsané pro novou pracovní 

činnost.  

 Na pracovištích s biologickými činiteli je zákaz vstupu v OOPP mimo vymezena 

pracoviště, ukládat OOPP na místě k tomu určeném, odděleně od ostatního šatstva. 

 Drobnou denní údrţbu OOPP je povinen kaţdý zaměstnanec provádět vlastními 

silami, jedná se zejména o čištění od hrubých nečistot, údrţba obuvi apod.  

 V případě nově vzniklých povolání či profesí nebo změn rizik či podmínek práce bude 

provedena změna či doplnění směrnice. Podnět k předloţení návrhu na změnu je 

povinen podat kaţdý vedoucí zaměstnanec, který zjistí skutečnost, jeţ nepochybně 

vede k potřebě změny nebo doplnění seznamu. 

 Namátkovou kontrolou externí bezpečnostní technik sleduje poskytování OOPP dle 

zpracovaného katalogu OOPP. V případě zjištění nedostatků oznámí tento nedostatek 

vedoucímu zaměstnanci společnosti, popř. se souhlasem jednatele společnosti provede 

změnu, doplnění či novelizaci katalogu OOPP. 

 Za poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků odpovídá zaměstnavatel. 

 Podle ustanovení § 106 ods. 2 zákoníku práce má pracovník právo odmítnout práci, 

jestliţe není vybaven řádnými a spolehlivými OOPP a má důvodně za to, ţe práce 

bezprostředně a váţně ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví.  

 Poskytování OOPP nesmí být nahrazováno finančním plněním. 

 Zaměstnavatel udrţuje OOPP v pouţitelném stavu. Zajišťuje čištění, praní a údrţbu 

směnného prádla smluvně s externí firmou.  
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 Výdej čistého pracovního oděvu pro stravovací úsek probíhá přidělením prádla do 

skříněk, které jsou umístěny na chodbě vedle jídelny. 

6.1.3 Výčet OOPP [12] 

Seznam OOPP je zpracován pouze komplexně pro celý objekt nemocnice. Takové zpracování 

je pro Katalog nevyhovující, proto jsem zpracovala výčet OOPP pouze pro zaměstnance, kteří 

pracují na úseku stravování, který uvádím v tabulce 9. 

 

Tabulka 9 - Výčet OOPP 

KZAM: vedoucí stravování 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

košile bílá 4   21L 

kalhoty bílé 4   21J 

plášť bílý 4   21N 

obuv lehká zdravotní 1 12 4I 

čepice  jednorázová       

rukavice gumové na jedno pouţití   PP 15G 

KZAM: dietní sestra 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

šaty bílé          21N 

kalhoty bílé     21J 

halena bílá     21L 

obuv lehká zdravotní 1 12 4I 

čepice jednorázová       

rukavice gumové na jedno pouţití   PP 15G 

KZAM: kuchař, kuchařka 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

kalhoty bílé 8   21J 

košile bílá 8   21L 

zástěra bílá směnná   21L 

obuv lehká zdravotní 1 12 4I 

zástěra gumová dlouhá   PP 21N 

čepice jednorázová   PP   

rukavice gumové na jedno pouţití   PP 15G 
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KZAM: skladnice 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

košile bílá 8   21L 

kalhoty bílé 8   21J 

plášť bílý směnný   21N 

vesta prošívaná 1 36 7L 

obuv lehká zdravotní 1 12 4I 

obuv pracovní zimní 1 24 4I,7I 

rukavice gumové na jedno pouţití   PP 15G 

rukavice koţené 1 12 3G 

KZAM: číšník 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

kalhoty černé 2 12 21J 

košile bílá  2 12 21L 

vesta  1 24 21L 

obuv lehká pracovní 1 12 4I 

KZAM: servírka 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

kostým 1 24 21N 

sukně 1 12 21J 

halenka 2 12 21L 

obuv lehká pracovní 1 12 4I 

KZAM: uklízečka 

Osobní ochranné prostředky Počet ks ODP v měsíci Riziko 

ochranná halena fialová směnná   18L 

ochranné kalhoty fialové směnné   18J 

obuv lehká zdravotní 1 12 4I 

obuv pracovní 1 36 4I,7I 

rukavice gumové na jedno pouţití   PP 15G 

rukavice gumové   PP 3G 

ochranný štít   PP 16F 

Poznámka: Na pracovišti v kuchyni je umístěna ochranná zástěra v PVC a vysoká gumová 

obuv (holínky), které jsou zaměstnanci povinni pouţívat při vylévání teplého a vařícího oleje 

za smaţící pánve. 
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6.1.4 Popis OOPP 

 Košile bílá, kalhoty bílé - jedná se o měnné prádlo 

 Plášť bílý - jedná se o měnné prádlo 

 Šaty bílé- jedná se o měnné prádlo      

 Halena bílá (obsluha) - jedná se o měnné prádlo 

 Kostým (obsluha) - jedná se o měnné prádlo 

 Sukně- jedná se o měnné prádlo 

 Halenka- jedná se o měnné prádlo 

 Kalhoty černé- jedná se o měnné prádlo 

 Košile bílá (obsluha) - jedná se o měnné prádlo 

 Vesta (obsluha) - jedná se o měnné prádlo 

 Zástěra bílá - jedná se o měnné prádlo 

 Ochranná halena fialová- jedná se o měnné prádlo 

 Ochranné kalhoty fialové- jedná se o měnné prádlo 

 Vesta prošívaná- jedná se o měnné prádlo 

 Obuv lehká zdravotní - pouţívají zaměstnanci proti uklouznutí 

 Obuv pracovní zimní - pouţívají zaměstnanci proti uklouznutí a chladu 

 Čepice jednorázová - hygienické důvody 

 Rukavice gumové na jedno pouţití – hygienické důvody, ochrana před drobným 

poraněním  

 Rukavice – hygienické důvody, ochrana před drobným poraněním 

 Rukavice gumové – zaměstnanci budou pouţívat při práci s ţíravými chemickými 

látkami 

 Zástěra gumová dlouhá – proti potřísnění teplým olejem 

 Ochranný štít – ochrana očí a obličeje při ředění ţíravých látek 

6.1.5 Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům 

provedeno dle přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Zaměstnanci stravovacího úseku byli z hlediska znečištění zařazeni dle druhu práce jako 

práce méně čistá. Na základě tohoto vyhodnocení jsou poskytovány mycí a čisticí prostředky 

v mnoţství:   

 mycí prostředek (100 g)/ měsíc 

 ochranný krém1 ks/ měsíc 
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7 Písemná pravidla 

Povinnost všech fyzických nebo právnickým osob, kteří nakládají s chemickými látkami a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, ţíravé, karcinogenní (věta R 

45 a R 49), mutagenní (věta R 46) a toxické pro reprodukci, je zpracovat pásemná pravidla 

pro tyto látky. Tato povinnost je dána zákonem 258/2000 Sb., § 44a, odst.10, v pozdějším 

znění. Podle tohoto zákona musí být pravidla volně dostupná zaměstnancům na  pracovišti  a  

musí  obsahovat  zejména  informace  o nebezpečných  vlastnostech  chemických látek a 

chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu 

zdraví a ochranu  ţivotního  prostředí,  pokyny  pro první pomoc a postup při nehodě. Text 

pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s 

orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. [4] 

 

Písemná pravidla jsem sestavila z důvodu umístění ţíravých látek ve skladu čisticích 

prostředků a drogerie. Tyto látky se pouţívají pro čištění vybavení kuchyně, kuchyňského 

nádobí, a celkový úklid skladů i kuchyně. 

 

Hlavním účelem písemných pravidel je informovat přehledně, účelně a stručně zaměstnance o 

vlastnostech chemického přípravku, se kterým pracují a přicházejí do styku. Z těchto pravidel 

by měli rychle pochopit nebezpečné vlastnosti přípravku, rizika, které jim hrozí a jak se mají 

správně zachovat při neţádoucí situaci ve spojitosti s látkou. Písemní pravidla informují o 

konkretizaci OOPP, které mají zaměstnanci pouţívat, a zásady skladování. 

 

Všechny tyto informace najdeme také v bezpečnostním listě chemické látky nebo chemického 

přípravku. Oba bezpečnostní listy jsou uvedeny v příloze. 

 

Podle nařízení CLP, č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které vejde 

v platnost pro látky 1.12.2012 a pro směsi 1.6.2015, jsem nahradila R odpovídajícími H 

větami podle přílohy č.7 k tomuto nařízení a  S věty a P větami podle přílohy č. 4 k tomuto 

nařízení. [7]  

 

Pro Univerzální odmašťovač a čistič nerezu C 122 jsem uvedla H věty v tabulce 11 a P věty 

v tabule 12. Stejný postup jsem zvolila pro látky GrillBlitz a to v tabulce 13 a 14. 
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7.1 Povinnosti pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky 

Fyzické osoby musí být prokazatelně seznámeny se zpracovanými písemnými pravidly (př. 

s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, zásadami ochrany 

zdraví a ţivotního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první pomoci). 

 

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. 

 

Znalosti, týkající se nebezpečných látek a přípravků, které jsou pouţívány zaměstnanci na 

daném pracovišti, jsou náhodně ověřovány. 

 

Zaměstnanci jsou proškoleni pro poskytnutí první pomoci. 

7.2 Popis pracoviště 

Jedná se o pracoviště stravovacího úseku umístěné v přízemí objektu nemocnice.  

 Univerzální odmašťovač a čistič nerezu C 122  

             – pouţívá se pro čištění nádobí a zařízení 

          poměr ředění: 100 ml/1 l vody 

 GrillBlitz  

     – pouţívá k očistě přístrojů teplé kuchyně (grilů, pečících trub, pánví, fritéz, plechů, 

apod.) 

  poměr ředění: neředí se 

Vybavení pracoviště: 

Pracoviště je vybaveno umyvadlem s pitnou vodou. 

Seznam OOPP pouţívaných při manipulaci: gumové rukavice, ochranný štít, ochranné brýle,        

                                                                        gumová zástěra, ochranný oděv a ochranná obuv. 

Lékárnička – v počtu dvou kusů, které jsou umístěny v úrovni očí u vchodu do kuchyně a   

                      vchodu do skladových prostor 

7.3 Univerzální odmašťovač a čistič nerezu C 122 [5] 

7.3.1 Výčet nebezpečných vlastností  

Výrobek je klasifikován jako ţíravý.  

 

 

 

Obrázek 9 - Výstraţný symbol nebezpečných vlastností  -  ţíravost[25] 
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V tabulce 10 jsou uvedeny ţíravé sloţky univerzálního odmašťovače a čističe nerezu C 122, 

dále je zde poměr ţíravých látek v látce a R věty.  

Tabulka 10 - Sloţky univerzálního odmašťovače a čističe nerezu C  

Nebezpečné látky % Symboly R věty 

Ethanolamin  1-5 C 20/21/22 

34 

Hydroxid sodný  0,1-1 C  35 

 

R věty: 

R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku skůţí a při poţití 

R 34    Způsobuje poleptání 

R 35    Způsobuje těţké poleptání      

 

H věty: 

Tabulka 11 - Přiřazení H vět podle CLP [9] 

Klasifikace 

 Klasifikace podle CLP 

Třída a 

kategorie 

nebezpečnosti 

Standartní 

věta o 

nebezpečnosti 

Poznámka Znění [8] 

C,R20/21/22 Zdraví škodlivý 

při vdechování, 

styku skůţí a při 

poţití 

    

C, R34 Způsobuje 

poleptání               

Skin Corr. 1B H314 (2) Způsobuje 

těţké 

poleptání 

kůţe a 

poškození 

očí. 

C, R35 Způsobuje těţké 

poleptání      

Skin Corr. 1A H314  Způsobuje 

těţké 

poleptání 

kůţe a 

poškození 

očí. 
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S věty: 

S 26  Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

S 37  Pouţívejte vhodné ochranné rukavice. 

S 38  V případě nedostatečného větrání pouţívejte vhodné vybavení pro ochranu 

dýchacích orgánů. 

S 36/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

S 46  Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal nebo 

označení. 

P věty: 

Tabulka 12 - Přiřazení P vět podle CLP [9] 

Klasifikace Klasifikace dle CPL 

S 46 Při poţití okamţitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a ukaţte tento 

obal nebo označení. 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, 

mějte po ruce obal nebo štítek 

výrobku. 

S 

36/39 

Pouţívejte vhodný ochranný oděv a 

ochranné brýle nebo obličejový štít. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ 

ochranný oděv ochranné 

brýle/obličejový štít. 

S 37 Pouţívejte vhodné ochranné 

rukavice 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ 

ochranný oděv ochranné 

brýle/obličejový štít. 

P281 Pouţívejte poţadované 

osobní ochranné prostředky. 

  

7.3.2 Základní zásady bezpečné manipulace a skladování 

Ve skladu, který je označen jako “Sklad čistících prostředků a drogérie“, jsou uloţeny 

chemické čisticí prostředky pro úklid a údrţbu zařízení kuchyně.  

 

Nebezpečné chemické látky a přípravky jsou skladovány v originálních plastových obalech a 

jsou uskladněny v policových regálech. Podlahu ve skladu tvoří dlaţba. Sklad je uzamčený a 

klíče má k dispozici vedoucí stravovacího provozu. 

 

Dbát bezpečnostních opaření obvyklých při zacházení s chemikáliemi. Pouţívat ochranné 

pracovní prostředky ochranný oděv odolávající účinkům louhů 

- rukavice (odolné proti zásadám) 

- ochranné brýle nebo ochranný štít 
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Manipulace Není určen k předmývání nádobí následně určeného k mytí v myčce. 

Manipulace s ţíravou látkou bude prováděna pouze osobami nad 18 let.  

Nikdy nemíchat s jinými produkty. 

Nevdechovat plyny a páry.  

Zabránit kontaktu s pokoţkou a očima. 

Pouţívat OOPP.  

Při manipulaci je zakázáno jíst, pít a kouřit.  

Vţdy nalévat kyselinu do vody. 

Nepřelévat chemickou látku do neoznačených obalů. 

Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním  

krémem.    

 

Skladování:   Skladovat pouze v originálním balení. 

Originální obaly musí zůstávat uzavřené.  

Ve svislé poloze.  

Skladovat v chladných, suchých a dobře větraných prostorech 

Chránit před teplotami niţšími neţ 5°C. 

Chránit před světlem. 

Skladovat pokud moţno odděleně od kyselin. 

Neskladovat společně s potravinami a nápoji. 

7.3.3 Postup při nehodě 

Preventivní opatření na ochranu osob: Vyhnout se kontaktu s očima a pokoţkou. Pouţívat 

OOPP. 

 

Opatření na ochranu ţivotního prostředí: Zabránit proniknutí do kanalizace, povrchové, 

podzemní vody a půdy. Zabránit kontaminaci půdy. 

 

Doporučené metody čistění a zneškodnění: : Větší mnoţství uniklého přípravku odčerpat do 

náhradních obalů nebo jímat nehořlavým savým materiálem (písek, křemelina, univerzální 

pojiva apod.), shromáţdit v uzavřených nádobách a předat k odborné likvidaci. Zbytky 

přípravku na plochách opláchnout velkým mnoţstvím vody. 
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7.3.4    Působení na organismus 

Obecně:  

Akutní účinky: podráţdění zejména sliznic a očí, ale také kůţe.  

Pro přípravek nejsou ţádné toxikologické údaje k dispozici. 

Při vdechování: způsobuje podráţdění, poleptání  

Při poţití: zdraví škodlivý 

Styk s kůţí: způsobuje podráţdění 

Styk s okem: způsobuje podráţdění očí 

7.3.5 První pomoc 

Všeobecné pokyny: 

Při potřísnění 

Vyměnit potřísněný oděv. Potřísněný oděv nepřetahovat přes nezasaţené části těla, zejména 

přes obličej. Zasaţené části pokoţky ihned důkladně omývat studenou vodou po dobu 10-15 

min. Poškozené místo překrýt sterilním obvazem a kontaktovat nemocniční personál. 

 

Při zasaţení oka 

U osob s kontaktními čočkami je třeba tyto nejdříve odstranit. Oko vyplachovat nejméně 15 

minut. Oční víčka je nutno rozevřít i násilím. Vyplachovat zejména prostory pod víčky čistou, 

vlaţnou, tekoucí vodou. Při výplachu oka nesmí dojit k zasaţení oka druhého. Přiloţit sterilní 

obvaz a kontaktovat nemocniční personál.  

 

Při nadýchání 

Postiţeného okamţitě dopravit na čerstvý vzduch.  Zajistit postiţeného proti prochladnutí a 

kontaktovat nemocniční personál. 

 

Při poţití 

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ, ústa vypláchnout velkým mnoţstvím vody a dát vypít 1-2 

sklenice vody. Nepodávat aktivní uhlí! Neprodleně kontaktovat nemocniční personál. 

 

Další pokyny 

Osoba poskytující první pomoc musí zachovat klid a rozvahu, dbát na vlastní bezpečí. 

První pomoc je moţno zajistit přímo na pracovišti dostupnými pomůckami první pomoci a 

lékařská pomoc bude poskytnuta na Chirurgické ambulanci.  
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Na pracovišti stravovacího úseku se nacházejí dvě lékárničky. Její obsah je vybaven v rozsahu 

dohodnutém se závodním lékařem poskytující preventivní péči. 1x za rok se kontroluje její 

obsah při prověrkách BOZP.  

 

Chirurgické oddělení                                           305, 306 

Telefonní čísla lékařské I. pomoci         155 

Integrovaný záchranný systém                           112 

 

 

7.4 GrillBlitz [6] 

7.4.1 Výčet nebezpečných vlastností  

Výrobek je klasifikován jako ţíravý.  

 

 

 

Obrázek 10 - Výstraţný symbol nebezpečných vlastností  -  ţíravost[25] 

 

V tabulce 13 jsou uvedeny ţíravé sloţky čističe GrillBlitz, dále je zde poměr ţíravých látek 

v látce a R věty. 

Tabulka 13 - Sloţky GrillBlitz 

Nebezpečné látky % Symboly R věty 

Hydroxid draselný 10-15 C 22 

35 

 

R věty: 

R 35 Způsobuje těţké poleptání. 

R 22 Zdraví škodlivý při poţití 
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H věty: 

Tabulka 14 - Přiřazení H vět podle CLP [9] 

Klasifikace 

 Klasifikace podle CLP 

Třída a 

kategorie 

nebezpečnosti 

Standartní věta 

o nebezpečnosti 
Poznámka Znění [8] 

C, R22 Zdraví škodlivý 

při vdechování, 

styku skůţí a při 

poţití 

    

C, R35 Způsobuje těţké 

poleptání      

Skin Corr. 1A H314  Způsobuj

e těţké 

poleptání 

kůţe a 

poškození 

očí. 

 

S věty: 

S 1/2  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 

S 20  Nejezte a nepijte při pouţívání 

S 25  Zamezte styku s očima 

S 26  Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc 

S 27/28 Po styku s kůţí okamţitě odloţte veškeré kontaminované oblečení a 

kůţi okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody 

S 36/37/39  Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít 

S 45  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc  

 

P věty: 

Tabulka 15 - Přiřazení P vět podle CLP [9] 

Klasifikace Klasifikace dle CPL 

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo 

dosah dětí. 

P102 Uchovejte mimo dosah dětí. 

S 46 Při poţití okamţitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a ukaţte tento 

obal nebo označení. 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, 

mějte po ruce obal nebo štítek 

výrobku. 

S 

36/39 

Pouţívejte vhodný ochranný oděv a 

ochranné brýle nebo obličejový štít. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ 

ochranný oděv ochranné 

brýle/obličejový štít. 
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7.4.2 Základní zásady bezpečné manipulace a skladování 

Ve skladu, který je označen jako “Sklad čisticích prostředků a drogérie“, jsou uloţeny 

chemické čisticí prostředky pro úklid a údrţbu zařízení kuchyně.  

 

Nebezpečné chemické látky a přípravky jsou skladovány v originálních plastových obalech a 

jsou uskladněny v policových regálech. Podlahu ve skladu tvoří dlaţba. Sklad je uzamčený. 

Klíče má k dispozici vedoucí stravovacího provozu. 

 

Dbát bezpečnostních opaření obvyklých při zacházení s chemikáliemi. Pouţívat ochranné 

pracovní prostředky ochranný oděv odolávající účinkům louhů 

- rukavice (odolné proti zásadám) 

- ochranné brýle nebo ochranný štít 

 

Manipulace Manipulace s ţíravou látkou bude prováděna pouze osobami nad 18 let.  

Nikdy nemíchat s jinými produkty. 

Nevdechovat plyny a páry.  

Zabránit kontaktu s pokoţkou a očima. 

Pouţívat OOPP.  

Při manipulaci je zakázáno jíst, pít a kouřit.  

Vţdy nalévat kyselinu do vody. 

Nepřelévat chemickou látku do neoznačených obalů. 

Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním  

krémem.    

Přechovávat pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu balení.  

 

Skladování Skladovat pouze v originálním balení. 

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech k tomu určených.  

Neskladovat společně s kyselinami. 

Neskladovat společně s potravinami a nápoji. 

Ve svislé poloze.  

Skladovat v chladných, suchých a dobře větraných prostorech. 

Minimální skladovací teplota 0 °C. 

Maximální skladovací teplota 40 °C. 
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7.4.3  Postup při nehodě 

Preventivní opatření pro ochranu osob: Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte 

dostatečné větrání. Pouţívejte osobní OOPP. 

 

Preventivní opatření na ochranu ţivotního prostředí: Zabraňte kontaminaci půdy a úniku 

do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. 

 

Doporučené čisticí metody: Přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím 

materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.), shromáţděte 

v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako nebezpečný odpad. Sebraný materiál 

zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Nepouţívejte rozpouštědel a kyselin. 

 

7.4.4 Působení na organismus 

Akutní účinky:  

Pro přípravek nejsou ţádné toxikologické údaje k dispozici. 

Při vdechování: způsobuje podráţdění, poleptání  

Při poţití: zdraví škodlivý 

Styk s kůţí: způsobuje těţké poleptání 

Styk s okem: způsobuje podráţdění očí 

 

7.4.5 První pomoc 

Všeobecné pokyny  

Projeví-li se zdravotní potíţe nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiţeného do stabilizované 

polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy 

nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postiţený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. 

 

Při styku s kůţí  

Okamţití odloţte veškeré kontaminované oblečení. Zasaţené části pokoţky umyjte pokud 

moţno teplou vodou a mýdlem nebo pouţijte vhodný čisticí prostředek. Nikdy nepouţívejte 

rozpouštědel nebo ředidel! Při přetrvávajícím dráţdění vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Při zasaţení očí  

Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou pokud moţno vlaţnou 

tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Při poţití  

Postiţeného umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, ţe postiţený je 

při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte 

obal přípravku nebo etiketu. 

 

Při nadýchání  

Dopravte postiţeného na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte  

prochladnout. Přetrvává-li dráţdění, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Další pokyny 

Osoba poskytující první pomoc musí zachovat klid a rozvahu, dbát na vlastní bezpečí. 

První pomoc je moţno zajistit přímo na pracovišti dostupnými pomůckami první pomoci a 

lékařská pomoc bude poskytnuta na Chirurgické ambulanci.  

 

Na pracovišti stravovacího úseku se nacházejí dvě lékárničky. Její obsah je vybaven v rozsahu 

dohodnutém se závodním lékařem poskytující preventivní péči. 1x za rok se kontroluje její 

obsah při prověrkách BOZP.  

 

Chirurgické oddělení                                           305, 306 

Telefonní čísla lékařské I. pomoci         155 

Integrovaný záchranný systém                           112 
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8 Prověrka BOZP  v organizaci 

Prověrku BOZP musí provádět všichni zaměstnavatelé. Tuto povinnost stanovuje zákoník 

práce v § 108 odst. 5. Není zde stanoveno, ţe se tato povinnost týká pouze některých 

zaměstnavatelů, tedy platí pro všechny zaměstnavatele, na které se vztahuje zákoník práce. 

Proto se povinnost provádět prověrku BOZP vztahuje například i na soukromého praktického 

lékaře, který zaměstnává pouze jednu zdravotní sestru.[11,21] 

 

Povinnost se vztahuje na všechny pracoviště a zařízení zaměstnavatele, tedy na všech 

pracovištích a zařízeních firmy musí být prověřeno zajištění BOZP. Mělo by se jednat o 

komplexní prověrku prevence rizik (všech opatření vyplývajících z právních a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik).[11,21] 

 

Forma záznamu ani způsob provedení prověrky BOZP není stanoven. Ten si musí kaţdý 

zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik a vytvořené organizace BOZP stanovit sám. [21] 

 

V této kapitole jsem si vyzkoušela ve spolupráci s externím bezpečnostním technikem a 

pracovníkem údrţby, co všechno zahrnuje roční prověrka na pracovišti. Nedostatky, které 

jsme zjistili, byly zaznamenány v poslední části této kapitoly. Jako důkaz jsem pořídila 

fotografie. 

  Roční prověrka BOZP na pracovišti skladu 8.1

 

Roční prověrka BOZP na pracovišti skladu  podléhá  § 108 odst. 5  zák. 262/2006 Sb. 

v platném znění, zák. 309/2006 Sb. ve znění 362/2007 Sb.  

 

Datum roční prověrky: 20.3. 2012 

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat. 

Název organizace: Nemocnice Podlesí, Třinec a.s. 

Adresa: Třinec, Konská 453,  73 961 
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BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ 

Označení sníţených profilů NE 

Únikové východy ANO 

Vnitřní komunikace ANO 

Bezpečnostní tabulky ANO 

 

SKLADY (potravin, příruční sklady, obalů, drogerie) 

Místní provozní řád skladu NE 

Technická dokumentace   ANO   

Dokumentace o pravidelné kontrole regálů ANO  

Prováděny prohlídky min. 1x ročně. ANO 

Jsou regály označeny nosností s počtem buněk 

ve sloupci 
ANO, NE 

 

Sklad vyhovuje následujícím poţadavkům: 

1. Pracovníci v provozu mají předepsanou kvalifikaci (Proškolení) pro provoz skladu při 

údrţbě, opravách a prohlídkách skladovacích zařízení. 

2. Je určena odpovědná osoba za bezpečnost zaměstnanců ve skladu při této činnosti 

3. Jsou určeny lhůty kontrol skladovacích zařízení s vymezením odpovědnosti za tyto 

práce. 

4. Kontroly pracovišť skladu jsou prováděny. 

5. Šířka uliček mezi regály je široká nejméně 0,8 m. 

 

Skladovaný materiál: 

Skladují se zde potraviny v původních obalech, polotovary, zelenina, ovoce, zmraţené i 

chlazené výrobky. 

Dále se zde nachází sklad obalů. 

Ve skladu čisticích prostředků a drogérie jsou uloţeny prostředky pro čištění nádobí, pecí a 

trub. 

 

Motorové vozíky a paletové vozíky 

Nejsou firmou pouţívány. 
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Identifikace rizik 

Identifikace rizik je provedena. 

Identifikace rizik pokrývá celou šíří činnosti skladování ve stravovacím úseku. 

Je identifikace rizik je provedena předepsaným způsobem. 

Práce jsou zařazeny do kategorií z hlediska hygieny práce. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 

Kontrolní činnost Stav Poznámka 

Vnitrofiremní kontroly 

prováděny ANO 
 

Kniha kontrol vlastních     

Prověrka BOZP 1x ročně    

Byla provedena kontrola OIP    

Byla provedena kontrola 

SPD (PO) 
 

 

 

DOKUMENTACE 

BOZP Stav Poznámka 

Kategorizace prací  ANO     

Směrnice pro přidělování OOPP + karta 

OOPP 
ANO     

  

Směrnice zajištění BOZP ANO        

Traumatologický plán  ANO        

Osnovy školení zaměstnanců ANO       

Osnovy školení vedoucích zaměstnanců ANO       

Evidence prac. doby a pracovních přestávek ANO      

Dodrţování zakázaných prací  ANO        
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LÉKAŘSKÁ PÉČE 

 Lékařská péče o zaměstnance                 Stav Poznámka 

Smluvní lékař určen ANO  

PLP prováděny ANO Dnes: pracovnělékařská prohlídka 

PLP zaměstnanců – nástupní ANO  

PLP zaměstnanců – periodické  ANO      

PLP zaměstnanců – výstupní ANO      

PLP zaměstnanců - 

rizik.pracovišť 
 

 

Lékárničky umístěny na 

pracovišti 
ANO      

  

Prováděna kontrola léků (prošlá 

uţitná lhůta 
ANO    

  

  

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ 

 Pracovní úrazy – dokumentace Stav Poznámka 

Evidence ANO      

Vedení knihy úrazů  ANO       

Šetření příčin vzniku prac. úrazu ANO      

Stanovení opatření a jejich realizace ANO     

Počet pracovních úrazů celkem     

  

 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 

 Vybavení zaměstnanců OOPP Stav Poznámka 

Zpracována směrnice pro přidělování OOPP ANO  

Výměna prováděna po ztrátě funkčních schopností ANO    

Přidělované OOPP jsou evidovány na kartě zaměstnance ANO    

V průběhu auditu pouţívali zaměstnanci OOPP ANO   

Nákup provádí zaměstnavatel ANO  
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ŠKOLENÍ 

Školení zaměstnanců Stav Poznámka 

Vstupní školení      ANO   

Školení na pracovišti ANO     

Periodická školení ANO     

Školení při přechodu na jiné pracoviště ANO    
plynová, 

LTO  

Po pracovním úrazu ANO  

Vedoucích zaměstnanců ANO  

  

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Plán revizí a zkoušek Stav Poznámka 

Elektrické ruční nářadí 
NE 

Nevyskytuje se na 

pracovišti 

Elektrospotřebiče ANO       

Tlakové nádoby 
NE  

Nevyskytuje se na 

pracovišti 

Kotelna NE  
Nevyskytuje se na 

pracovišti 

 

 

OSTANÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A NEDOSTATKY NA PRACOVIŠTI SKLADU 

V průběhu kontroly na pracovišti stravovacího úseku byly zjištěny následující závady a 

nedostatky: 

 Chybí nosnost regálu v příručním skladu.  

 Chybí karty skladů a Místní provozní řád.  

 Nejsou dodrţena pravidla skladování – zastavěné uličky, špatně stohovaný materiál, 

nedodrţené volné vzdálenosti od stropní hrany konstrukce.  
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 Výsledky kontroly a navrhnutá opatření 8.2

Pro nedostatky, které byly při kontrole zjištěny, jsem dle svého uváţení navrhla tyto 

opatření: 

 Do 5 pracovních dnů od zjištěné závady – chybí nosnost regálů – bude nosnost 

doplněna. Poţadavek na doplnění informací od výrobce. 

 Karty skladů a Místní provozní řád budou zpracovány a doplněny. Karta skladu bude 

umístěna před vstupními dveřmi do kaţdého skladu. Místní provozní řád bude 

umístěn v kuchyni vedle vstupu do kanceláře vedoucího stravovacího úseku, druhý 

výtisk bude k nahlédnutí přímo v kanceláři. 

 Zaměstnanci, kteří provádějí naskladnění materiálu, budou znovu přeškolení o 

pravidlech při skladování. Vedoucího stravovacího úseku má povinnost nejméně 

jednou denně kontrolovat správné uloţení materiálu a potravin. Při špatném uloţení 

materiálu, okamţitě dojde k přeskladnění materiálu nebo potravin. 

Největším problémem při skladování na pracovišti stravování je nesprávné ukládání 

dovezeného materiálu a potravin. Nedodrţení volné vzdálenosti od stropu a špatné 

stohování. V několika případech došlo i k zneprůchodnění uličky a prostoru před regály. 

Tyto chyby jsou názorně ukázány na obrázcích 11 – 14. 

 

Obrázek 11 - Nedodrţení volné vzdálenosti mezi horní stranou stropní konstrukce a uloţeným materiálem 
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Obrázek 12 - Zastavění regálu materiálem 

 

 

 

Obrázek 13 - Nesprávné uloţení materiálu 
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Obrázek 14 - Nesprávné uloţení materiálu, zastavění regálu 

 

Z těchto zjištění je zřejmé, ţe při nedodrţení pravidel pro uloţení a stohování materiálu před 

regál v mrazicím boxu, můţe dojít ke zranění horních a dolních končetin pracovníka. A to 

přivalením nebo sesunutím zmrazených potravin. Aby tyto chyby byly eliminovány, nejlépe 

vyloučeny, navrhla jsem školení zaměřené pouze na manipulaci s materiálem a břemeny a 

jejich skladování. Toto školení by mělo obsahovat také instruktáţní videoprezentaci 

s názornými ukázkami následků špatného ukládání materiálu. 

 

Pro příjem zboţí jsou pouţívány vozíky, které mají své stanoviště na chodbě před sklady. 

Protoţe jsou vozíky nezajištěny proti samovolnému pohybu, navrhla jsem opatřit tyto místa 

zaráţkami proti posunutí. 

 

Nedostatky týkající se dokumentace budou doplněny touto diplomovou prací. 



65 

 

9 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování dokumentace pro sklady v Nemocnici Podlesí, Třinec 

a.s. 

 

Teoretická část diplomové práce je věnována informacím o nemocnici a legislativním 

poţadavkům, které jsou kladeny na stavební provedení skladovacích prostor, manipulaci 

s břemeny a materiálem a uloţení materiálu. Součástí teoretické části je také popis polohy 

nemocnice a půdorysný plán stravovacího úseku se stručným popisem. 

 

V této nemocnici se nacházejí pouze sklady, které spadají pod úsek stravování. Tyto 

skladovací prostory zaujímají více neţ polovinu celkového prostoru stravovacího úseku. Jiné 

velké sklady se v nemocnici nenacházejí. Malé příruční sklady jsou součástí všech oddělení. 

Funkce těchto skladů je okamţitá podpora chodu oddělení a materiál je doplňován denně. 

 

V praktické části diplomové práce se zabývám zpracováním jednotlivých dokumentů. 

Dokumentace, která slouţila pro sklady v kuchyni do nynější doby, byla nedostačující a 

zastaralá, nebo úplně chyběla. Mnou vytvořené dokumenty budou slouţit jako podklady pro 

další práci technického úseku. Poţadavky na rozsah a zaměření dokumentace jsem 

konzultovala s technickým úsekem nemocnice a externím bezpečnostním technikem.  

 

Pro vypracování dokumentace bylo nutné vyhodnotit rizika spojené se skladováním, které na 

pracovišti hrozí. Tato rizika a následná opatření jsem pro přehlednost zpracovala formou 

tabulky. První tabulka obsahuje rizika způsobené ruční manipulací s materiálem a břemeny a 

druhá tabulka rizika při skladování, ve skladovacích prostorech a pro skladovací regály. Tato 

část diplomové práce bude pouţita jako samostatný dokument s názvem „Rizika pro činnost 

skladování – stravovací úsek“.  

 

Místní provozní řád skladu jsem zpracovala v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb., 

ČSN 26 9030 a dalšími předpisy. Při tvorbě této dokumentace jsem jako podklad pouţila 

mimo jiné také rozhovory, které jsem vedla s vedoucím stravovacího úseku a pracovníkem 

technického úseku. Další dokumentací je „Katalog pro poskytování OOPP, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků“. Zde jsou formulovány zásady přidělování ochranných a čisticích 

prostředků, výčet a popis OOPP pro všechny zaměstnance, kteří se na pracovišti stravování 
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pohybují. Součástí katalogu je také „Směrnice pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků“. 

 

Ve skladu drogérie a čisticích prostředků jsou uloţeny přípravky, které obsahují mimo jiné 

ţíravé sloţky. Jsou pouţívány pracovníky stravovacího úseku k dennímu čištění nádobí a 

příslušenství. Pro tyto čisticí prostředky jsem zpracovala „Písemní pravidla“. Bezpečnostní 

listy obou látek byly hlavním podkladem. Čisticí prostředky úklidu zde nejsou uloţeny. 

 

Za doprovodu externího bezpečnostního technika, pracovníka technického úseku a vedoucího 

stravovacího úseku jsem provedla „Roční prověrku BOZP na pracovišti“. Z kontroly byl 

vyhotoven záznam, který je součástí poslední kapitoly. Výsledky kontroly jsou součástí 

kapitoly 8. 

 

Hlavním přínosem diplomové práce je vznik dokumentů, které budou vyuţity technickým 

úsekem nemocnice jako platné dokumenty pro činnost skladování a skladovací prostory na 

úseku stravování. Všechny dokumenty vejdou v platnost v nejbliţší době.  
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Příloha 1 – Karty skladů 

Bc.Ţaneta Cupková 

Zpracování provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice Podlesí Třinec, a.s. 

 

Chladící box zelenina 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Chladící box zelenina 

Specifikace skladu 
Zelenina a ovoce jsou uloţeny do regálových polic 

z nerezového materiálu. Teplota se zde pohybuje 

kolem 10°C. 

Skladovaný materiál Zelenina 

Zodpovědná osoba  Vedoucí směny + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 
 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1  Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys chladící box zelenina 
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Chladící box polotovary 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Chladící box polotovary 

Specifikace skladu 
Polotovary jsou uloţeny do regálových polic 

z nerezového materiálu v původních obalech. Teplota 

se zde pohybuje kolem 10°C. 

Skladovaný materiál Polotovary 

Zodpovědná osoba  Vedoucí směny + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: plast, tepelná izolace 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: plast, tepelná izolace 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 
 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1  Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys chladícího boxu polotovary 
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Mrazící box maso   

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Mrazící box maso 

Specifikace skladu 

Maso se zde ukládá v původních obalech do regálu. 

Regály jsou z kovové nosné konstrukce a roštových 

polic ze dřeva. Teplota se zde pohybuje kolem -18°C- 

-22°C. 

Skladovaný materiál Maso, masné výrobky, zelenina 

Zodpovědná osoba  Vedoucí směny + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad, 

dveře tepelně izolované, plastové 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 
 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1  Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys mrazící box maso 
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Chladící box maso 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Chladící box maso 

Specifikace skladu 
Maso se zde ukládá v původních obalech do regálu. 

Regály jsou z nerezu. Teplota se zde pohybuje kolem 

+1°C- +5°C. 

Skladovaný materiál Maso, masné výrobky 

Zodpovědná osoba Skladník + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 
 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1  Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys chladícího boxu maso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Suchý sklad 1 a Suchý sklad 2 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Suchý sklad 

Specifikace skladu 

Potraviny se ukládají do regálových polic. Dřevěná 

nosná konstrukce s dřevěnými  policemi. Teplota se 

zde pohybuje kolem 20°C. 

Skladovaný materiál Polotovary, potraviny v originálních obalech 

Zodpovědná osoba  Vedoucí směny + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 

 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1 
Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Půdorysy suchých skladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Sklad obalů 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Sklad obalů 

Specifikace skladu 
Obaly na láhve jsou ukládány do stohů. 

Skladovaný materiál Obaly 

Zodpovědná osoba  Skladník + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 

 Počet hasících přístrojů:1, umístěný  na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasícího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1 
Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem  skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys skladu obalů 
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Sklad čisticích prostředků a drogérie 

Karta skladu – konkretizace bezpečnostních podmínek 

Název skladu Sklad čisticích prostředků a drogérie 

Specifikace skladu 
Materiál je uloţen v dřevěných policových regálech a 

ve skříni. 

Skladovaný materiál Drogérie, čisticí prostředky, dezinfekce 

Zodpovědná osoba  Skladník + vedoucí stravovacího úseku 

Stavební provedení 

 Stěny: litý beton, zděné, obloţení keramický obklad 

 Podlaha: ţelezobeton, dlaţba 

 Strop: ţelezobeton 

Maximální přípustné zatíţení 

podlahy 
 2000 kg/m

2
 

Počet podlaţí  1 

Kvalifikace zaměstnanců 

školení z bezpečnosti práce 

seznámení s tímto Místním řádem pro sklad 

školení z poţární ochrany 

 

Poţární ochrana 

 Počet hasicích přístrojů:1, umístěný na chodbě před  

 skladem 

 Druh hasicího přístroje: sněhový 

V případě poţáru volat 

150 HASIČI 

158 POLICIE 

155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 

112 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

- informovat vedení 

 Příloha č. 1 
Seznam zaměstnanců seznámených s tímto Místním 

řádem skladu 

 Příloha č. 2  Půdorysný plán skladu 
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Půdorys skladu čisticích prostředků a drogérie 
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Příloha B 

Bc.Ţaneta Cupková 

Zpracování provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice Podlesí Třinec, a.s. 

 

Tabulka č.9 - Seznam zaměstnanců seznámených s  Místním řádem  

Seznam zaměstnanců seznámených s Místním řádem 

Pracoviště: 

Jméno a příjmení Datum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 

 

Příloha C – Tabulky rizik pro vedoucí stravování, dietní sestra, kuchař a kuchařka, číšník a servírka 
Bc.Ţaneta Cupková 

Zpracování provozního řádu skladovacích prostorů Nemocnice Podlesí Třinec, a.s. 

 

Tabulka pro vedoucí stravování, dietní sestra, kuchař a kuchařka, číšník a servírka 
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Tabulka rizik pro skladnici 
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Tabulka rizik pro uklízečku 
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