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poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; 

přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 
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Anotace: 

Cílem bakalářské práce bylo provést vstupní posouzení rizik, která mohou mít 

negativní dopad na život a zdraví zaměstnanců v nově otevřeném rodinném pivovaru, a 

navrhnout plán pro jejich ošetření. Teoretická část poskytuje přehled o problematice 

posuzování a ošetření rizik. V praktické části byl proveden sběr informací o provoze, který 

byl výchozí pro následnou identifikaci rizik. Identifikace rizik byla provedena za pomoci 

metody kontrolního seznamu. Identifikovaná rizika byla popsána a byl popsán jejich 

následek. Na základě jejich zhodnocení byla navržena opatření. 

Klíčová slova: zdroj nebezpečí, identifikace rizik, hodnocení rizik, bezpečnostní 

opatření, minipivovar. 

JONÁŠOVÁ, M. Input Risk Assessment in a Newly Opened Brewery for Ensuring 

the Occupational Safety and Health of Employees. 

The aim of the bachelor thesis was to carry out a risk assessment input, which may 

have negative impact on the life and healtht of employees, in the new opened family brewery 

and devise a plan for their treatment. The theoretical part provides overview of the issues the 

assessment of risks. In the practical part was made collection of information about the 

operation, which was the starting point for subsequent risk identification. Risk identification 

was performed using methods checklist. Identified risks were described and described thein 

results. Based on thein evaluation of the measures proposed.  

Key words: hazard, risk, hazard identification, risk assessment, occupational 

measures, microbrewery. 
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ÚVOD 

V posledních letech byl zaznamenán velký rozvoj minipivovarů. Ačkoliv výrobní 

technologie se hodně zautomatizovaly, stále zůstal zachován velký podíl lidské práce při 

výrobě piva. 

Ve své bakalářské práci se zabývám vstupním posouzením rizik, v nově otevřeném 

rodinném minipivovaru, jenž mohou mít negativní důsledky na život a zdraví zaměstnanců 

a navrhuji opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek. Práci 

jsem rozdělila na dvě části, na teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se zabývám ukotvením povinnosti vyhledávat a vyhodnocovat 

rizika v zákonech České republiky a kdo tyto úkony může provádět. Zmínila jsem publikace, 

z kterých lze vycházet při určení postupu vyhledávání a vyhodnocováni rizik. Při vytváření 

postupu jsem především vycházela z norma ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy 

a směrnice a z Návodu pro hodnocení rizik při práci: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

které se také zaměřuje na potřeby malých a středních podniků. V teoretické části uvádím 

vhodné metody pro identifikaci a hodnocení rizik.  

V praktické části nejdříve čtenáře seznamuji s posuzovanou provozovnou. Popisuji 

její prostory, používané zařízení, náplň práce pracovníků, technologický proces výroby piva 

a činnosti s tím spojené a používané nebezpečné látky a směsi. V další části jsem vytvořila 

kontrolní seznam, dle kterého byla rizika vyhledávána. Identifikovaná rizika jsem popsala, 

popsala jsem možné následky a navrhla možná opatření. 
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1 Terminologie 

Kritéria rizik 

Referenční hodnoty parametrů, dle kterých se hodnotí závažnost rizika. [1] 

Následek 

Následek je výsledkem události, která působí na cíle. [1] 

Nebezpečí 

Zdroj potenciálního poškození nebo újmy. [2] 

Možnost výskytu 

Možnost, že se něco stane. [1] 

Opatření, řízení  

Prostředek řízení, který modifikuje riziko. [1] 

Ošetření rizika 

Proces modifikování rizika. [1] 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde za 

určitých okolností nebo během určité doby. [3] 

Skoronehoda 

Riziková událost, při které nedošlo ke zranění. [4] 

Událost 

Výskyt či změna určité množiny okolností. [1] 

Úroveň rizika 

Velikost rizika, která je vyjádřena kombinací následků a možností výskytu. [1] 

Zdroj rizika 

Zdrojem rizika je prvek, který může být jak hmotný tak i nehmotný a buďto sám nebo 

v kombinaci s jinými prvky má vnitřní potenciální schopnost způsobit riziko. [1] 
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2 Právní rámec 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se skládá ze dvou základních oblastí. První 

oblastí je bezpečnost práce, která ve velmi dobře známé zkratce BOZP představuje písmena 

B a P. A druhou oblastí je hygiena práce, která představuje písmena O, Z a P. Stěžejním 

právním předpisem pro oblast bezpečnosti práce je zákoník práce a to především § 102 a pro 

oblast hygieny práce je to zákon o ochraně veřejného zdraví, kde v § 37 je řešena 

kategorizace práce. [4] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném upravuje právní vztahy, jenž 

vznikají během výkonu závislé práce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Dle zákoníku 

práce povinnostmi zaměstnavatele jsou: 

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

podmínek,  

 vyhledávat a hodnotit rizika a následně přijímat opatření k jejich odstranění, 

 přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem a sledovat zda jsou účinná. 

Příkladem konkrétních opatření při zajišťování BOZP zaměstnanců jsou např. 

školení, poskytování OOPP, pracovního oděv a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekční 

prostředků a ochranných nápojů, pokud to povaha práce vyžaduje.  

Zákon číslo 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v platném znění stanovuje, že zajišťovat úkoly v prevenci rizik může sám 

zaměstnavatel, má-li k tomu potřebné znalosti a zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců. Tato 

skutečnost je ukotvena v odst. 2, § 9 tohoto zákona. 

2.1 Základní povinnosti zaměstnavatelů v prevenci rizik 

Zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost vyhledávat a vyhodnocovat rizika 

pracovních podmínek a pracovního prostředí, ovšem již nestanovuje způsob, jak tento 

soustavný proces má probíhat. Existuje několik možností, jak se s touto problematikou 

vypořádat. Univerzálním nástrojem, který je aplikovatelný na všechny typy a velikosti 

organizací je norma ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice, která udává 

zásady, rámec a proces posouzení a ošetření rizik a také jeho aplikaci. S touto normou je 

spojena norma ČSN ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik, jenž 
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poskytuje návod pro volbu vhodné techniky sloužící pro posouzení rizik. Dalším nástrojem 

je Návod pro hodnocení rizik při práci: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které původně 

vypracovalo Ředitelství pro bezpečnost práce a ochranu zdraví v Lucembursku, jenž udává 

návod pro posouzení rizik a v omezené míře i řízením rizik. Také se věnuje potřebám malých 

a středních podniků a udává návod, jak postupovat při přizvání osob zajišťujících BOZP 

externě. Interaktivním nástrojem posouzení rizik je OiRA (Online Interactive Risk 

Assessment), který byl vyvinut především pro menší podniky, které má podpořit v provádění 

posouzení rizik, pomoci s dokumentováním tohoto procesu a zpracovat akční plán dle 

požadavků posuzovaného podniku. V českém jazyce je zpracováno pouze posouzení pro 

kadeřnické služby. [4, 5, 6, 7] 
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3 Posouzení a ošetření rizik 

Posouzením rizik se rozumí systematické zkoumání všech aspektů práce, s cílem 

zjistit vyčerpávající seznam rizik, zjistit zda tato rizika mohou být odstraněna a jestliže 

nemohou, zjistit jaká preventivní či ochranná opatření k jejich řízení existují. Účelem 

posouzení rizik je zajištění podkladů pro zaměstnavatele, díky kterým může následně zavést 

opatření k zajištění BOZP. Celý tento systém lze také nazývat management rizik. Ten se 

skládá ze sběru dat, identifikace rizik, jejich analýzy, z hodnocení rizik a jejich ošetření a na 

počátku celého procesu musí být stanoven kontext. Všechny tyto kroky jsou doprovázeny 

konzultacemi, komunikací, monitorováním a přezkoušením a vytváří se kontinuální proces. 

Jelikož pracovní prostředí je živý systém, každá jeho změna musí být impulzem pro 

přezkoumání hodnocení rizik, protože tato změna by mohla měnit vnímání rizika na 

pracovišti. Posouzení těchto změn musí proběhnout dříve, než k dané změně dojde. 

Nejčastější příčinou změn bývá zavedení nových procesů, nového zařízení, nového 

materiálu, změna organizace práce, nová pracovní situace, čímž se rozumí i nové pracovní 

prostory aj. (nové požadavky právních a jiných předpisů, noví anebo nezkušení pracovníci, 

opakující se podobné pracovní úrazy). V úvahu se musí také brát možná přítomnost 

zaměstnanců jiných firem na pracovišti. Nejen že jsou vystavováni rizikům pracoviště, ale 

jejich činnost může přinášet rizika nová a ohrožovat pracovníky, jenž na pracovišti pracují 

trvale. V potaz je také důležité brát návštěvníky, jako například studenty a náhodné chodce. 

Řešením je zavést pravidla pro návštěvy, kterým se předají stručné bezpečnostní informace. 

Hodnocení rizik by neměl provádět pouze samotný zaměstnavatel, popřípadě jím 

pověřená osoba. Je nezbytné, aby hodnotitel byl pro tento úkol kompetentní, nebo více 

hodnotitelů, kteří svými kompetencemi pokryjí celý rozsah úkolů hodnocení rizik. Přítomni 

hodnocení by měli být i pracovníci, kteří na daných pracovištích pracují, nebo alespoň jejich 

zástupci, jenž mohou příznivě přispívat v různých etapách procesu hodnocení. Hodnotitelům 

musí zaměstnavatel poskytnout potřebné informace, výcvik, zdroje a podporu pro dobré 

odvedení jejich práce. 

Hodnocení rizik by mělo být strukturováno, aby nedošlo k opomenutí některých 

rizik. 
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O procesu hodnocení a řízení rizik by měly být vedeny záznamy. Jednak se tyto 

záznamy stávají dokladem o provedení posouzení všech rizik pro kontrolní orgány, ale také 

je užitečným nástrojem při dalším hodnocení rizik nebo pro seznámení pracovníků 

s výsledky hodnocení.  

 

Obr. 1 Diagram procesu posouzení a ošetření rizik [1] 

Aplikací tohoto procesu se zajistí zákonné požadavky obsažené v Zákoníku práce, 

kterými jsou soustavné vyhledávání rizik, nebezpečných činitelů a procesů pracovních 

podmínek a pracovního prostředí. Jejich hodnocení a přijímaní a opatření, aby tato rizika 

byla odstraněna a předcházelo se mimořádným událostem. Přizpůsobování opatření měnící 

se podmínkám a pravidelné kontroly BOZP. [1, 8] 

3.1 Konzultace a komunikace 

Komunikace a konzultace by se měla prolínat celým procesem posouzení a ošetření 

rizik. Konzultace se zainteresovanými stranami zajišťují objektivnost při plnění celého 
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procesu. Pracovníci mohou být nápomocní při odhalování podstaty rizika, při rozhodování 

vhodnosti ochranných opatření a důležitou součástí jsou pracovníci při výběru OOPP, kdy 

tyto pomůcky musí pracovníkům plně vyhovovat, nesmí je omezovat při výkonu práce a 

nesmí způsobovat nová rizika. Mezi další zainteresované strany mohou patřit odborová 

organizace, kontrolní orgány a jiné osoby nebo organizace, jenž mohou mít vliv na 

rozhodnutí. [1, 8] 

3.2 Stanovení kontextu 

Tímto krokem organizace vyjadřuje záměry a cíle, jenž na poli BOZP chce dosáhnout 

a určuje parametry, které při managementu rizik mají být zohledněny. Stanoví se rozsah a 

jednotlivé činnosti prováděné v managementu rizik a určí se metodika pro hodnocení rizik. 

Je zapotřebí stanovit kritéria rizik, jenž mohou vycházet z právních předpisů, anebo být od 

nich odvozeny. [1] 

3.3 Sběr dat 

V této části procesu se shromažďují veškeré informace o rizicích vznikajících při 

práci a v pracovním prostředí v posuzované organizaci, jenž byly získány za jiným účelem 

a v části identifikace rizik ulehčí posuzovateli práci. Jedná se o informace o vzniklých 

pracovních úrazech, skoronehodách, nemocech z povolání a jiných poškození zdraví 

pracovníků, výsledky předešlých kontrol, výsledky hodnocení působení rizikových faktorů, 

přidělené OOPP, zdravotní prohlídky, školení zaměstnanců, připomínky zaměstnanců, 

dokumentace požární ochrany a prevence závažných havárií, bezpečnostní listy chemických 

látek a přípravků, průvodní dokumentaci strojů, pracovní postupy aj. [4] 

3.4 Identifikace rizik 

Jedná se o proces vyhledávání, rozpoznávání a popisování rizik a jejich zdrojů, jenž 

by mohly znemožnit či znesnadnit dosahování cílů. Identifikace by měla být důsledná, 

jelikož rizika, jenž nebudou rozpoznána v tomto kroku, nebudou zařazena do následné 

analýzy a zhodnocení. Zároveň by měly být identifikovány všechny významné příčiny a 

následky rizik. [1] 
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Kritéria pro identifikaci rizik mohou vyplývat z právních předpisů, publikovaných 

standardů a pokynů jako jsou celostátní technické normy, zásady správné praxe, odvětvové 

standardy, doporučení výrobce atd. 

Při identifikaci je důležité předejít opomenutí některých rizik. Hodnotitelé by se měli 

zaměřit na pracovní prostředí, kde práce probíhají, popřípadě na vnější faktory, které by 

pracoviště mohly ovlivnit. Zaměřit se na všechny vykonávané pracovní úkoly, nejen ty co 

jsou běžnou náplní práce, ale i ty které se provádějí nepravidelně. Pozorovat probíhající 

práce. Zaměřit se na jednotlivé stroje, zařízení, materiály a nebezpečné látky nebo směsi, se 

kterými pracovníci přicházejí do kontaktu. Věnovat pozornost psychologickým, sociálním a 

fyzikálním faktorům, jenž by mohly přispívat ke vzniku stresu na pracovišti. Nezapomenout 

také na možné interakce mezi jednotlivými riziky a pracovníky. Velice přínosné jsou proto 

konzultace se samotnými pracovníky, kteří mohou upozornit na rizika, která se hůře 

odhalují. Velmi dobrým zdrojem odhalování rizik je hlášení takzvaných skoro nehod. 

Společně s riziky se také identifikují pracovníci, kteří jsou jim vystavování. [8] 

3.4.1 Metody pro identifikaci rizik 

Zde je uveden stručný popis některých nástrojů a technik pro identifikaci rizik, jenž 

jsou vyhodnoceny mezinárodní normou ČSN ISO 31010 Management rizik – Techniky 

posuzování rizik jako silně aplikovatelné. V této normě je také uveden jejich podrobný popis 

a použití. [6] 

Tab. 1 Nástroje a techniky pro identifikaci rizik [6] 

Název metody Popis metody Výhody metody 
Nevýhody 

metody 

Strukturované a 

semistrukturované 

rozhovory 

Strukturovaný rozhovor 

veden dle souboru předem 

připravených otázek, jenž 

mají vybízet k nahlížení na 

probíraný problém z 

různých hledisek. 

Semistrukturovaný 

rozhovor nemá tak striktní 

seznam otázek a 

prozkoumávají se ty 

problémy, jenž při 

rozhovoru vyvstanou. 

Prostor na 

zamyšlení 

dotazovaných, 

poskytuje vstup 

většímu počtu 

zainteresovaných 

stran 

Možná zaujatost 

dotazovaných, 

nemusí stimulovat 

představivost 

dotazovaných, 

časová náročnost 
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Kontrolní seznam 

Seznam otázek dotazujících 

se na soulad skutečného 

stavu se stavem 

požadovaným 

Neopomenou se 

obecné problémy, 

při dobrém 

sestavení odborníky 

zahrnují 

problematiku 

širokého rozsahu 

odborností a jsou 

použitelné i 

neodborníky 

Sklon potlačovat 

představivost a 

zaškrtávat 

příslušné políčko, 

klade pozornost na 

obecně známé 

problémy, 

problémy jenž 

nejdou hned vidět, 

nemusí být 

odhaleny 

Strukturovaná 

technika "Co se 

stane, když" 

Skupinová diskuze, při 

které se kladou otázky typu: 

"Co se stane, když…", aby 

stimulovala tým k 

identifikaci rizik, jejich 

odhadu, hodnocení, 

dopadům a zhodnocení 

stávajícího stavu 

Použitelná na 

všechny druhy 

zařízení, systémů, 

situací a okolností, 

rychlá, nenákladná, 

příprava týmu 

minimální 

Zapotřebí 

schopného a 

zkušeného 

facilitátora, jenž se 

pečlivě připraví na 

danou 

problematiku, 

nemusí odhalit 

složité příčiny, 

nezkušený tým 

nemusí 

identifikovat 

veškerá rizika a 

nebezpečí 

Analýza stromu 

poruchových stavů 

(FTA) 

Identifikuje jednotlivé 

systémové poruchy, které 

mohou ústit v hlavní 

systémovou poruchu a 

určuje jejich příčiny 

Systematický 

přístup, užitečná pro 

analýzu složitých 

systémů, snadné 

pochopení výsledků 

analýzy díky jejímu 

grafickému 

vyjádření, zobrazuje 

kombinace 

jednotlivých 

poruchových 

událostí 

Při kvantifikaci 

hrozí vysoký 

stupeň nejistoty, 

někdy obtížné 

zajistit veškeré 

cesty vedoucí k 

vrcholové události, 

nezobrazuje 

časové závislosti, 

neumožňuje 

začlenit domino 

efekty nebo 

podmíněné 

poruchy 

 

Blíže popíši metodu, kterou jsem použila pro identifikaci rizik v praktické části této 

bakalářské práce. 
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Kontrolní seznam (Check List)  

Při identifikaci se využívá kontrolních seznamů jak ke zjištění souladu požadovaného 

stavu se stavem skutečným. Jedná se o seznam otázek, které se dotazují na možné nedostatky 

a odlišnosti např. pracovního prostředí, pracovního postupu, výrobní zařízení aj. Jsou 

omezeny zkušenostmi jejich autora, proto aby byl kontrolní seznam efektivní, je důležité 

zvolit rozsah činností, které chceme kontrolovat a dle toho sestavit tým odborníků 

s rozličným technickým vzděláním, jenž mají zkušenosti s podobnými systémy. Otázky 

vycházejí z požadavků příslušných předpisů a norem, z výsledků předchozích posuzování 

rizik, z výsledků minulých poruch či úrazů a ze zkušeností. Otázky jsou sestaveny takovým 

způsobem, aby pouze zaškrtnutí např. položky „ne“ znamenalo nesoulad s požadovaným 

stavem. Při použití již existujícího kontrolního seznamu musíme zajistit, aby dostatečně 

pokryl rozsah kontroly a aby byla zaručena jeho aktuálnost. Kontrolní seznamy slouží nejen 

k identifikaci nebezpečí a rizik, ale také k posouzení efektivnosti prvků řízení rizika, jsou 

použitelné v libovolné etapě životního cyklu produktu, procesu či systému a používají se 

jako součástí jiných technik posuzování rizik. [6, 9, 10] 

3.5 Analýza rizik 

Jedná se o proces pochopení povahy rizika a stanovení jeho úrovně. Při odhadování 

rizika je dobře nápomocné, když budeme zvažovat možný rozsah škod a ublížení na zdraví. 

Kdy rozsah je od malých poškození až po zničení zařízení či budovy a drobného zranění až 

po smrt. A samozřejmě v porovnání s jakou pravděpodobností by taková situace mohla 

nastat. Tím se dostáváme k použití kvalitativních, semikvalitativních a kvantitativních 

analýz. [1, 4] 

Kvalitativní analýza užívá slovního vyjádření úrovně možného výskytu 

(pravděpodobnosti) a úrovně následků (závažnosti). Používá se především pro získání 

všeobecného přehledu o rizicích v jednoduchém provozu, nebo při absenci údajů pro 

kvantitativní hodnocení. Stejně jako u kvalitativní analýzy je u semikvalitativní analýzy 

použito kvantitativně popsaných úrovní závažnosti a pravděpodobnosti, plus jsou tomuto 

hodnocení přiděleny číselné hodnoty, jejichž kombinací se získá úroveň rizika. Kvantitativní 

analýza používá pouze číselné vyjádření úrovně pravděpodobnosti např. 1x za 1 000 000 

cyklů, 1 úraz na 100 pracovníků apod. a úrovně závažnosti např. hodnota v korunách, stupeň 

poškození zdraví, ekologické škody apod. [9, 11] 
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Při určování úrovně pravděpodobnosti a závažnosti je zapotřebí vzít v úvah její 

důvěryhodnost, proto je lepší, když se na jejím určení podílí více osob, čímž je zaručena její 

objektivita. [1] 

3.6 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik napomáhá při rozhodnutí, která rizika mají být ošetřena a která rizika 

mají prioritu při implementování řízení. Hodnocení vychází z analýzy rizik a zahrnuje 

porovnání úrovně rizik s danými kritérii rizika a z toho vyplývá možnost potřeby řízení rizik. 

V některých případech může vést hodnocení rizik k potřebě provést další analýzu, anebo 

také k rozhodnutí neošetřit riziko vůbec. Hodnocení rizik je subjektivního charakteru a 

přináší dvě úskalí. Prvním z nich je, že míra rizika bude nadhodnocena, což je pro organizaci 

nežádoucí z ekonomických důvodů. A druhým úskalím je podhodnocení rizika, které přináší 

bezpečnostní riziko, jenž bude mít ve výsledku taktéž ekonomické důsledky. Proto je 

důležité, aby hodnotitelé rizik byli kvalifikovaní, měli příslušné znalosti a vedení organizace 

se vyjádřilo k výsledkům hodnocení. [1, 4] 

Při stanovení priorit by se mělo vycházet ze závažnosti rizika, z pravděpodobnosti, 

se kterou situace může nastat, z počtu lidí, kteří jim jsou vystaveni a z doby potřebné 

k nápravnému opatření. [8] 

3.6.1 Metody hodnocení rizik 

Mezinárodní norma ČSN ISO 31010 uvádí silně aplikovatelné metody pro hodnocení 

rizik. Jedná se o tyto metody: Analýza kořenových příčin, Simulace Monte Carlo, 

Bayesovksá statistika a Bayesovy sítě, Křivka FN a Indexy rizika. Patří zde také metody 

Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP), Posuzování environmentálních 

rizik, Strukturovaná technika „Co se stane, když“, Analýza způsobů a důsledků poruch, 

Údržba zaměřená na bezporuchovost, tyto metody jsou popsány v kapitole 4. 1 Metody pro 

identifikaci rizik. [6] 

BABINEC, F. - ELBEL, J., 2001. Management rizika II – praktický návod k použití 

vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. Brno : IVBP., prvé vyd., 193 s 
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3.6.2 Bodové metody 

V tabulce 2 se nachází výčet některých bodových metod, které mohou být použitelné 

pro hodnocení rizika. 

Tab. 2 Bodové metody [4, 13] 

Název metody Kritéria hodnocení 

Publikace s 

podrobným 

popisem metody 

Metoda 

BOMECH 

N – nejpravděpodobnější následek ohrožení,  

O – počet současně ohrožených osob, 

P – pravděpodobnost existence nebezpečného 

činitele, 

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

R – možnost obranné reakce,  

Z – nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při 

činnosti v poli rizika,  

K – nároky na bezpečnostní kvalifikaci,  

I – identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti 

nebezpečného činitele v čase,  

D – dynamičnost, tzn. změna nebezpečnosti 

nebezpečného činitele v čase,  

V – citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na 

vliv pracovního prostředí 

T. Neugebauer: 

Vyhledání a 

vyhodnocení rizik 

v praxi 

Metoda JBM 

Pravděpodobnost nežádoucích následků,  

Expozice,  

Ochranná reakce před ohrožením zdraví v době 

vzniku rizikové situace,  

Následky rizika,  

Počet ohrožených osob rizikem 

T. Neugebauer: 

Vyhledání a 

vyhodnocení rizik 

v praxi 

Kittsova metoda 

A – počet osob vystavených nebezpečí,  

B – závažnost,  

C – počet úrazů, ke kterým za těchto podmínek již 

došlo,  

D – četnost ohrožení,  

E – názor vedení 

Kol. IVBP Brno: 

Management 

rizika II 

Metoda VÚBP 

Praha 

Pravděpodobnost,  

Následky 

Kol. IVBP Brno: 

Management 

rizika II 

Další metoda 

prezentovaná 

VÚBP Praha 

P – pravděpodobnost,  

N – následky,  

E – expozice 

Kol. IVBP Brno: 

Management 

rizika II 

Komplexní 

metoda 

D – určení možných škod, důsledků, 

Ex – expozice ohrožení (frekvence a trvání), 

p – pravděpodobnost nehody (úrazu) způsobené 

strojem, 

M – možnost předcházení nebo minimalizace škody, 

T. Neugebauer: 

Vyhledání a 

vyhodnocení rizik 

v praxi 
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U – uspořádání pracovního místa a zóny zásahů, 

Pp – pracovní prostředí, 

Z – jiné zařízení, 

Q – kvalifikace osoby, 

φ – fyzické a psychické faktory, 

Op – organizace práce 

Metoda ZHA 
Relativní velikost následků,  

Relativní četnost (pravděpodobnost) 

T. Neugebauer: 

Vyhledání a 

vyhodnocení rizik 

v praxi 

 

Vedení podniku se může rozhodnout pro zvolení vlastní metody hodnocení rizik, jenž 

se řadí k bodovým metodám a vychází z analýzy rizik. [8] 

3.7 Ošetření rizik 

Ošetřením rizik se rozumí výběr jedné či více možností pro řízení těch rizik, jenž se 

hodnocením určila jako nepřijatelná, a jejich implementace. Veškerá preventivní opatření by 

měla znamenat zvýšenou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti poskytované pracovníkům. I 

když vyhodnocení rizik je v souladu s právními požadavky, je možné, nebo by se o to 

zaměstnavatelé měli snažit, zlepšit úroveň ochrany pracovníků. Dobrým příkladem je hluk, 

který ač nemusí přesahovat hygienický limit, lze ho známými technikami snížit.  

Jestliže je to možné, ochranná opatření by měla být přijímána již v etapě návrhu nebo 

nákupu nových procesů, zařízení, výrobků a postupů. Důsledky každé změny je zapotřebí 

vždy zvážit, zda nebudou nositeli nových rizik. 

Výběr nejvhodnější možnosti ošetření rizik je nalezení kompromisu mezi náklady a 

úsilím při implementaci v porovnání s přínosy, požadavky právních předpisů a jiných 

předpisů a s ohledem na úroveň rizika. [1, 8] 

Jednotlivé možnosti pro řízení rizik se nemusí vzájemně vylučovat a zároveň nemusí 

být vhodná za všech okolností. Zásadami jsou zvažovat jednotlivé možnosti dle hierarchie 

opatření dle obrázku 2, vždy ošetřovat rizika přímo u jejich zdroje, přizpůsobení práce, 

především pracovního prostředí, zařízení a postupy, pracovníkům, zajistit řízení rizik 

takovou formou, aby nebylo zapotřebí poskytování OOPP, přizpůsobit se technickému 

pokroku a novým informacím a snažit se o zlepšování míry úrovně ochrany. Důležité je 
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přijmutím opatření nepřenést riziko z jedné části podniku na druhou, popřípadě mimo podnik 

a nevnést jím rizika nová. [1, 8, 12] 

 

  

Ošetření rizik je cyklický proces, nejprve se posoudí ošetření rizika, rozhodne se, zda 

úroveň zbytkového rizika je přijatelná a pokud není, je zapotřebí zvolit alternativní ošetření 

a vyhodnotit efektivnost ošetření. [1] 

3.8 Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumávání mají být stálou součástí celého procesu hodnocení a 

řízení rizik, aby byla zajištěna aktuálnost, v případě získání dalších a nových informací 

včetně informací z právních a jiných předpisů, poučení se z událostí, skoro nehod, změn, 

trendů, úspěchů a chyb a nalezení nových rizik. [1] 

Důležitou částí přezkoumání je, zda jsou opatření účinná a není zapotřebí přistoupit 

k alternativním opatřením. Pro zajištění trvalé účinnosti přijatých opatření je zapotřebí 

Vyvarování
se rizik rozhodnutím 

nezačínat nebo ukončit 

činnosti, při kterých vzniká riziko

Odstranění (eliminace zdroje 
rizika)

Nahrazení (nebezpečné bezpečnou popř. 
méně nebezpečnou)

Technická opatření

Značení/varování a/nebo organizační opatření

OOPP

Přijetí nebo zvýšení rizika za účelem dosáhnout příležitosti

Obr. 2 Obr. 2 opatření [1, 8, 12] 



15 

 

zavést plánování, organizování, monitorování a přezkoumání ochranných a preventivních 

opatření. 

Přezkoumávat hodnocení rizik se doporučuje v pravidelných intervalech, dle povahy 

rizik a plánovaných změn v pracovní činnosti. [8]  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části nejdříve čtenáře seznamuji s posuzovanou provozovnou. Popisuji její 

prostory, používané zařízení, náplň práce pracovníků, technologický proces výroby piva a 

činnosti s tím spojené a používané nebezpečné látky a směsi. V další části jsem vytvořila 

kontrolní seznam, dle kterého byla rizika vyhledávána. Identifikovaná rizika jsem popsala, 

popsala jsem možné následky a navrhla možná opatření. Na závěr jsem vybrala ta zdroje 

rizik, které je zapotřebí řešit jako první. 
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4 Představení podniku 

Společnost byla založena roku 2013 a zkušební provoz pivovaru započal v květnu 

2014 a trval půl roku. Roční výstav pivovaru byl 1000 hl. Po rozšíření kapacity ležáckých 

tanků ve sklepě a zachování stávající kapacity spilky i varny, je umožněno výstav 

zdvojnásobit při výrobě světlých ležáku, které mají dobu zrání v ležáckých tancích pět týdnů. 

To znamená, že v budoucnu samotné vaření piva nebude probíhat ve dvou dnech ale ve 

čtyřech.  

Pivovar se skládá z několika pracovišť. Srdcem pivovaru je varna, kde probíhá 

samotné vaření piva. Na spilce dochází ke kvašení mladiny, která se následně přečerpá do 

ležáckého sklepa na dokvašování, a zároveň se zde také samozřejmě pivo stáčí do různých 

obalů. V prostorách pivovaru se nachází sklad chemie, sklad chmele a prostoru pro mytí 

sudů a prostoru pro zaměstnance (prostor pro uložení civilního oblečení, prostor pro uložení 

pracovního oblečení, sprcha, mikrovlnná trouba, stůl, židle). Prostor pro zaměstnance a 

nevyužívané prostory ovšem nebude do posouzení zahrnut. Na obrázku 3 je fotografie 

pivovaru s přiléhajícím pivovarským hostincem. 

  

Obr. 3 Pivovar s hostincem 
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5 Sběr dat 

V první fázi posuzování rizik byla provedena důkladná analýza dostupných interních 

informací o podniku. Pozornost byla dále zaměřena na následující oblasti:  

 Technologický postup výroby piva a činnosti s tím spojené 

 Popis pracovišť 

 Současný stav prevence rizik v podniku 

 Historie mimořádných událostí v podniku 

 Údaje z podobných provozoven 

Tyto oblasti jsou popsány v následujících kapitolách. Cílem této fáze bylo získat 

představu o možných zdrojích a následcích rizik. 

5.1 Technologický postup výroby piva a činnosti s tím spojené 

Základní suroviny pro výrobu piva jsou ječmenný slad, chmel a pivovarské kvasinky. 

V tabulce 4 je popsán technologický postup výroby piva a činnosti s tím spojené. 

Tab. 4 Technologický postup výroby piva a činnosti s tím spojené 

Výrobní usek Popis 
Výrobní 

zařízení 

Šrotování Navážení a namletí sladu o celkové hmotnosti 87 kg. 

Mačkač obilí, 

váha, zařízení 

pro zdvihání 

břemen 

Vystírání 

Do 120 l vody (40-42 °C) za chodu míchadla se vysype 

polovina sladového šrotu. Po promíchání druhá 

polovina. Zapářkou (80 °C) se směs ohřeje na teplotu 

52 °C. 

Vystírací káď 

Rmutování 

Část vystírací kádě se potrubím přečerpá do 

rmutovacího kotle. Rmut se zahřívá na technologicky 

významné teploty, v kterých musí setrvat po určitou 

dobu. Nejvyšší teplota, kterou dosáhne, je 78 °C. Po 

dostatečném zcukření se rmut převede zpět do vystírací 

kádě a proces se opakuje. 

Vystírací káď, 

rmutovací kotel 
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Scezování 

Část scezovací kádě se napustí horkou vodou a převede 

se do ní odrmutovaná směs. Ta prochází přes scezovací 

síta, potrubím zpět do scezovací kádě, kde cirkuluje tak 

dlouho, dokud se v kapalině nacházejí kaly. Kapalina se 

přečerpá do mladinové pánve a začne se ohřívat. 

Scezovací káď se napustí vodou a opět započne 

scezování, kapalina zbavená kalů se přečerpá do 

mladinové pánve, tak se učiní celkem třikrát. 

Vystírací káď, 

scezovací káď, 

mladinová 

pánev 

Chmelení 

Po dosažení bodu varu kapaliny v chmelové pánvi se 

postupně přidává chmel ve třech dávkách, kdy každá 

dávka se vaří určitou dobu. 

Mladinová 

pánev 

Usazování 

Z mladinové pánve se přečerpá směs do vířivé kádě, 

kde roztočením kapaliny dochází k usazování hořkých 

kalů. Po usazení kalů kapalina přechází přes filtr do 

deskového výměníku, kde se zchladí na 6 °C. 

Vířivá káď, 

deskový 

výměník 

Kvašení 

Zchlazená kapalina se přečerpá do kvasné kádě s 

přidáním kvasinek. Teplota kapaliny se udržuje 

postupně od teploty 11 °C do 5,5 °C. Cca šestý den se 

sebere pěna na kapalině, nechají se usadit kvasinky a 

přečerpá se kapalina do ležáckých tanků. 

Kvasná káď, 

čerpadlo, 

ležácký tank 

Dokvašování 

Tank se vydezinfikuje roztokem persterilu o koncentraci 

0,02 % obj. a vychladí se duplikátorem. Tank se naplní 

kapalinou, začne se chladit a hradící přístroj se nastaví 

postupně na přetlak na 0,12 MPa až 0,1 MPa. Doba 

ležení je 21 - 45 dnů. 

Ležácký tank 

Stáčení 

Z tanku se pivo stáčí do KEG sudů nebo PET lahví. Sud 

se naplní CO2, upravenou narážecí hlavou se naplní 

pivem a opatří uzávěrem s etiketou. PET lahev se 

připojí na přístroj, jenž lahev naplní CO2, posléze pivem 

a lahev se zazátkuje a opatří etiketou. 

Ležácký tank, 

tlaková nádoba 

k přepravě 

CO2, narážecí 

hlava, přístroj 

na stáčení PET 

lahví 

Sanitace 

Vnitřní plochy zařízení se opláchnou vodou, v horní části zařízení se 

našroubuje na přívodní potrubí hlavice sprchy pro rozstřik roztoku, 

naplní se horkou vodou a dávkuje se NaOH, aby koncentrace roztoku 

byla 3 % obj. Pomocí klapek se potrubí zprůchodní v těch částech, kde 

má docházet k cirkulaci kapaliny v zařízení. Roztok v každém zařízení 

cirkuluje jednu hodinu, a nakonec se zařízení proplachuje studenou 

vodou. Nepravidelně, dle potřeby, se zařízení obdobně čistí roztokem 

kyseliny dusičné o koncentraci roztoku 3 % obj. Nános na stěnách 

kvasné kádě se umyje za pomocí speciálního kartáče a roztoku vody a 

směsi ANTI-GERM CLEAN A-N 30 o koncentraci 2-5%. Všechny 

vnitřní plochy výrobních zařízení se musí vždy vydezinfikovat roztokem 

persterilu o koncentraci roztoku 0,02 %. 

Mytí sudů a 

sanitace 

tanků 

Sud se napojí na poloauomatickou myčku, kdy je prve vystříknut vodou a 

následuje promývání roztokem NaOH o koncentraci 5 % o teplotě 80 °C. 

Na závěr se sud vypláchne vodou a vysuší proudem vzduchu. Sanitace 

tanků je obdobná za použití CIP sanitační stanice. 
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5.2 Popis pracovišť 

Na obrázku 4 je vyobrazen půdorys pivovaru.  

  

Obr. 4 Půdorys 
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V tabulce 5 je uveden popis prostoru varny a na obrázku 5 je pohled do varny od 

vstupních dveří.  

Tab. 5 Varna 

Varna 

Rozměry 
7 m x 4 m x 7,5 m  

(délka x šířka x výška) 

Teplota 20 °C 

Výrobní a 

pomocná 

zařízení 

Vystírací káď, rmutovací 

kotel, scezovací káď, 

mladinová pánev, vířivá káď, 

deskový výměník, potrubí, 

zařízení pro dopravu 

materiálu. 

Popis: 

- Vstupní celoprosklené dveře, dvě 

neotvíravá okna, tři průduchy ve stěnách 

zajišťující výměnu vzduchu, dlážděná 

podlaha se spádem ke kanalizaci. 

- V prostoru vyvýšené patro, kde jsou 

zásobníky s vodou, výrobník chladu, slad 

a mačkač obilovin. Jednotlivá podlaží 

spojena schodištěm. 

- Na pracovišti stůl a 2 židle pro čekání 

v prodlevách mezi jednotlivými kroky 

výrobního procesu. Plastové přepravky na 

lahve používány jako schůdky 

Prostor spilky je popsán v tabulce 6 a 

na obrázku 6 je fotografie kvasné kádě v prostoru spilky. 

Tab. 6 Spilka 

Spilka 

Rozměry 
4m x 4 m x 2,8 m  

(délka x šířka x výška) 

Teplota 8 - 10 °C 

Výrobní 

zařízení 
Dvě kvasné kádě 

Popis:  
- Vstupní celoprosklené dveře, prostor bez 

oken, ventilátor zajišťující výměnu 

vzduchu, dlážděná podlaha se spádem ke 

kanalizaci.  

- Mezi káděmi žebřík pro zachycení 

hadice při plnění kádí mladinou. 

Obr. 5 Varna 

Obr. 6Kvasná káď 
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. V tabulce 7 je popsán prostor ležáckého sklepa a na obrázku 7 je jeho fotografie. 

Tab. 3 Ležácký sklep 

Ležácký sklep 

Rozměry 
17 m x 5 m x 4 m  

(délka x šířka x výška)  

Teplota 5 - 10 °C (dle roční doby) 

Výrobní a 

pomocná 

zařízení 

Deset ležáckých tanků, CIP 

sanitační stanice, zařízení 

pro stáčení PET lahví, lahev 

s CO2, záchytná jímka, 

lednice 

Popis:  
- Strop klenutý pokrytý plísní, dvoje 

vstupní dřevěné dveře, přístup z chodby 

zajištěn pře vyrovnávací rampu, prostor 

bez oken, průduchy ve stropě, betonová 

podlaha se spádem ke kanalizaci.  

- V lednici uskladněni pivní kvasinky.  

- Je zde umístěn poklop pro vstup do 

záchytné jímky, v které se hromadí 

veškeré kapaliny v pivovaru vypuštěné, 

jenž následně míří do kanalizace.  

 

Popis skladu chemie a skladu sladu se nachází v tabulce 8, na obrázku 8 je fotografie 

skladu chemie.  

 Tab. 8 Sklad chemie a sklad sladu 

Sklad chemie a sklad sladu 

Podlahová 

plocha 
Oba skaldy cca 4 m2 

Teplota 6-15°C (dle ročního období) 

Popis:  
- V obou skladech uzamykatelné vstupní 

dřevěné dveře, prostor bez oken, netěsně 

ucpané průduchy ve stěně vedoucí do 

varny, dlážděná podlaha se spádem ke 

kanalizaci.  

- Ve skladu chemie prostředky pro 

sanitaci a úklid uskladněny na zemi v 

původních obalech.  

- Ve skladu chmele regál s uskladněnými 

nepotřebnými věcmi. Chmel uložen v 

původních obalech v krabicích podél stěn. 

Obr. 8 Sklad chemie 

Obr. 7 Ležácký sklep 
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Stanoviště myčky sudů je popsáno v tabulce 9 a na obrázku 9 je jeho fotografie. 

Tab. 9 Stanoviště myčky sudů 

Stanoviště myčky sudů 

Rozměr 
4m x 4 m x 2,8 m  

(délka x šířka x výška) 

Teplota 12 °C 

Výrobní a 

pomocná 

zařízení 

Poloautomatická myčka 

sudů, kompresor 

Popis: - Kolem myčky sudů 

umísťovány umyté a špinavé sudy.  

- Myčka sudů umístěna na chodbě 

spojující jednotlivé prostory v pivovaru. 

Chodba má různé úrovně podlah, ty 

vyrovnány rampou. Naproti myčce 

umístěny vstupní vrata do pivovaru. 

 

5.3 Současný stav prevence rizik v podniku 

V pivovaru jsou zaměstnáni celkem 2 pracovníci. Úkoly v prevenci rizik zajišťuje 

zaměstnavatel, který nemá odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle 

odst. 2, § 9, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

draví při práci v platném znění. Podnik nemá svého technika BOZP ani jiného specialistu na 

tuto oblast. Služby v oblasti BOZP nejsou řešeny ani dodavatelsky.  

Jelikož se jedná o novou provozovnu, vstupní informace pro posouzení rizik nelze 

čerpat z historických údajů.  

Zaměstnavatel dosud nemá zařazené práce, s ohledem na působení rizikových 

faktorů pracovních podmínek, do kategorií. 

Zaměstnavateli chybí průvodní dokumentace k jednotlivým strojům a technickým 

zařízení. 

Vyhodnocení rizik pro přidělení OOPP nebylo provedeno (není k dispozici 

dokumentace o vyhodnocení rizik pro přidělení OOPP). Pracovníci jsou ale vybaveni 

pracovní obuví s protiskluzovou podrážkou a odolné proti protečení vody. Mají k dispozici 

dvoje rukavice odolné proti mechanickým rizikům, chemikáliím a mikroorganismům, 

respirátor a ochranné brýle. 

Obr. 9 Stanoviště myčky sudů 
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Zaměstnanci jsou pouze proškoleni z pravidel pro zacházení s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi a byli seznámeni a procvičeni pro používání 

výrobního zařízení. Další školení ve vztahu k BOZP nebyla zatím realizována. 

5.4 Historie mimořádných událostí v podniku 

Za dobu existence pivovaru se nepřihodil žádný pracovní úraz ani nebyly 

zaznamenány pracovníky zdravotní potíže související s prací.  

Při procházení pracoviště mne pracovník upozornil na skoronehodu, která se mu při 

výkonu pracovní činnosti stala: 

 při připojení sprchové hlavice na přívodní potrubí uvnitř mladinové pánve 

pracovník potřebuje vložit celou ruku do vnitřního prostoru zařízení, proto si 

dvě plastové přepravky na lahve, které používají jako schůdky, postavil na 

sebe, aby si umožnil lepší přístup k zařízení. Po výkonu zmíněné činnosti si 

neuvědomil, že stojí na dvou přepravkách a uděl krok zpět do prázdna.  
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5.5 Informace z podobných provozů 

S ohledem na krátkou historii minipivovaru byla zaměřena pozornost na podobné 

provozy. 

V tabulce 8 se nachází výsledky identifikace rizik z podobného minipivovaru. 

Tab. 10 Výsledky identifikace rizik v podobném minipivovaru 

Identifikovaná nebezpečí 

- poranění rukou o ostré hrany ručního 

nářadí nebo zařízení 

- zachycení ruky pohybujícími částmi 

myčky sudů 

- poranění rukou při ruční manipulaci 

s břemeny 

- poranění nohou způsobené pádem 

předmětu při manipulaci s materiálem 

- zakopnutí o předměty na komunikacích 

- poranění těla při nárazu na konstrukci 

zařízení 

- poranění zad při manipulaci s pytli se 

sladem 

- pád na rovině způsobený ztrátou vlastní 

stability 

- popálení o horké povrchy (rozvody páry 

apod.) 

- zasažení horkou párou při úniku v kotelně 

nebo z výrobního zařízení 

- dotyk s živými částmi (pod napětím), nebo 

částmi, které se staly živými následkem 

špatných podmínek (porucha izolace, 

chybějící nulování, zemnění, vadné funkce 

výstroje apod. 

- potřísnění pokožky používanými 

chemickými látkami a směsmi 

- zasažení části těla CO2 při poruchovém 

stavu rozvodů CO2 

- ohrožení zaměstnanců v důsledku 

nepříznivých mikroklimatických podmínek 

– tepelná záření v letních měsících při práci 

v prostoru varny, zátěž chladem v zimním 

období, vlhkostí vzduchu, nedostatečnou 

výměnou vzduchu nebo průvanem 

- v prostoru spilky dochází při kvašení 

k vývinu CO2 

 

Všechna nebezpečí byla vyhodnocena jako bezvýznamné riziko. 

Zařazení faktorů pracovních podmínek do jednotlivých kategorií v podobném 

minipivovaru je uvedeno v tabulce 9. 

Tab. 11 Kategorizace prací v podobném minipivovaru 

Faktory pracovních 

podmínek 

Chemické 

látky 
Hluk 

Celková 

fyzická zátěž 

Pracovní 

poloha 

Zátěž 

chladem 

Kategorie 2 2 2 2 2 
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Pracovní úraz a pracovní úrazy s následkem smrti jsou uvedeny v tabulce 10 a byly 

získány od sládka v penzi, který spolupracuje s posuzovaným minipivovarem. 

Tab. 12 Pracovní úrazy v jiných pivovarech 

Pracovní úraz Následek 

Při ručním čistění ležáckého tanku se 

pracovník nadýchal velké koncentrace CO2 
Smrt 

Pád z výšky Smrt 

Zásah elektrickým proudem vyústilo v pád z 

výšky 
Smrt 

Při ředění persterilu s vodou pracovník 

zasažen do oka. 
Na oko oslepl 
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6 Identifikace zdrojů rizik 

Jelikož se jedná o posouzení rizik v nové provozovně a posouzení rizik má být pouze 

vstupní, zvolila jsem pro identifikaci rizik metodu kontrolního seznamu. Na základě 

předchozího sběru dat o provoze jsem si určila tři základní oblasti kontrolního seznamu, 

kterými jsou: 

 Pracoviště a pracovní prostředí,  

 Zařízení, čímž se rozumí stroje, technická a technologická zařízení, 

 Nebezpečné látky a směsi.  

Při sestavování kontrolních listů jsem vycházela z následujících dokumentů: 

- Univerzální kontrolní seznam sestavený britskou organizací bezpečnosti 

práce Health and Safety Executive [14],  

- Z Návodu pro hodnocení rizik při práci, původně zpracovaným Ředitelstvím 

pro bezpečnost práce a ochranu zdraví v Lucembursku, [8] 

- Zdrojů a následků potenciálních rizik stroje a zařízení v normě ČSN EN ISO 

12100, [15] 

- Bezpečnostní listů používaných chemických látek a směsí, [16, 17, 18, 19, 20] 

- Z osobní prohlídky minipivovaru, z rozhovorů s pracovníky a 

zainteresovanými stranami,  

- Z údajů získaných v podobných provozovnách. 

V oblasti „Pracoviště a pracovní prostředí“ jsem sestavila kontrolní seznam pro 

jednotlivá pracoviště, nikoli jeden společný kontrolní seznam, protože jednotlivá pracoviště 

se od sebe liší.  

Identifikované zdroje rizik jsou rozděleny do tabulek podle pracovišť, na kterých se 

nacházejí. Zkratka ČPCL znamená číslo položky v kontrolním sezamu. Identifikované 

zdroje rizik jsem získala z kontrolního seznamu uvedeném v příloze č. 1. V tab. 13 jsou 

uvedeny identifikované zdroje rizik v prostorách varny. V tabulce 14 se nacházejí 

identifikované zdroje rizik v prostorách ležáckého sklepa. V tabulce 15 jsou uvedeny 

identifikované zdroje rizik v prostorách spilky. V tabulce 16 se nacházejí identifikované 

zdroje rizik v prostorách myčky sudů a chodby. A v tab. 17 jsou uvedeny identifikované 

zdroje rizik pro nebezpečné chemické látky směsi. 
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Tab. 13 Identifikované zdroje rizik v prostorách varny 

Varna 

č. Zdroj rizika Bližší popis zdroje rizika ČPCL 

1. Podlaha je mokrá. 

Ačkoli je voda stírána stěrkou do odtokového 

kanálku v podlaze, je podlaha mokrá. V 

provoze je neustále pracováno s vodou a její 

přítomnost nelze vyloučit. Pracovníci mají 

obuv s protiskluzovou podrážkou. 

1. 

2. 
Dochází k hromadění 

prachu. 

Prach vzniká při mačkání sladu na mačkači 

obilovin. Je také přítomen v pytlech s obilím 
6. 

3. 
Na stěně se vyskytuje 

plíseň. 

Plísně vznikají ve vlhkém prostředí s 

nedostatečným větráním. Kromě vystírací 

kádě a vířivé kádě mají ostatní výrobní 

zařízení odtah par. Víka zařízení se často 

otvírají pro kontrolu nad procesem výroby. 

8. 

4. 

Zábradlí není po celé 

délce hrany vyvýšeného 

patra. 

Prostor pro nakládání pytlů namletého sladu na 

plošinu zařízení pro dopravu materiálu není 

zajištěn zábradlím, či jiným způsobem zajištěn 

proti pádu osob. Plošina zařízení není také 

opatřena zábradlím. 

11. 

5. 

Na vyvýšeném patře 

není zábradlí doplněno 

lištou proti podklouznutí 

nebo propadnutí 

materiálu. 

Kolem okraje se běžně pracovníci nepohybují, 

snad jen během úklidu je možnost, aby 

pracovník shodil kyblík s odpadem z 

vyvýšeného patra dolů. 

12. 

6. 

Pracovníci jsou 

vystavováni účinkům 

chladu v zimních 

měsících. 

Jedná se o velký prostor bez topení s průduchy 

ve stropě. 
17. 

7. 

Kontakt pracovníka se 

zařízením/předmětem o 

vysoké teplotě. 

Pracovník vkládá ruce do výrobních zařízení, 

kde se vaří kapalina a na stěnách je horký 

kondenzát, který může být zdrojem opaření. 

Při otevření víka zařízení, kde se vaří kapalina, 

se vyvalí horká pára. Do hadice lze přivádět i 

horkou vodu. 

18. 

8. Hluk na pracovišti. 

Zdrojem hluku na varně je agregát, tento hluk 

se na pracovišti nevyskytuje neustále. Chod 

čerpadel je doprovázen pískáním. 

19. 

9. 
Manipulace s pytli se 

sladem. 

Jednou měsíčně je do pivovaru dodán slad v 

množství 25 pytlů o hmotnosti jednoho pytle 

50 kg. Ty jsou během půl hodiny přemístěny 

dvěma pracovníky za pomoci ručního vozíku a 

zařízení pro dopravu materiálu na vyvýšené 

patro na varně. Při vaření piva během směny 

pracovník manipuluje maximálně s třemi pytli. 

Namačkaný slad je napytlován do pytlů o 

20. 
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hmotnosti cca 20 kg, pro snadnější manipulaci 

při vsypávání do vystírací kádě. 

10. 

Umístění ručně 

ovládaných klapek na 

hůře dostupná místa. 

Pracovník se musí přikrčit a natáhnout, aby 

mohl klapky otevřít a zavřít, tak učiní pouze 

několikrát za směnu při vaření piva. 

22. 

11. 

Hluk doléhající na 

pracoviště z jiných 

prostor. 

Vedle varny je stanoviště myčky sudů, kde 

zdrojem hluku je kompresor, který dle 

informací na štítku vydává hluk o hodnotě 

94 dB. Na varnu se vstupuje dveřmi, při jejich 

zavřením je hluk částečně ztlumen. Kompresor 

je zapnut jen v některé dny po určitou dobu 

pracovní směny. 

25. 

12. 

Ostré hrany nebo 

vystupující části 

zařízení. 

Scezovací káď, na rozdíl od ostatních 

výrobních zařízení na varně, má i jedno víko 

ve své spodní části. Víko částečně zasahuje do 

prostoru. Deskový výměník má ostré hrany. 

Scezovací káď i deskový výměník jsou 

umístěny v zadní části varny. Mačkač obilovin 

a výrobník chladu mají ostré hrany. Tato 

pomocná zařízení se nacházejí na vyvýšeném 

patře, běžně kolem nich pracovník neprochází. 

129. 

13. 

Absence zábran vniknutí 

osob pod zavěšené 

břemeno. 

Při zvednuté plošině zařízení pro dopravu 

materiálu, není nijak zamezeno pracovníkům 

vstoupit pod zvednutou plošinu. Když se 

zařízení pro dopravu materiálu nepoužívá, 

plošina je spuštěna na podlaze. 

130. 

14. 
Použití nevhodných 

pomůcek. 

Jelikož víka výrobních zařízení jsou umístěna 

na vrchních částech zařízení, pracovník musí 

použít plastovou přepravku na lahve jako 

schůdky. Pří montáži sprchové hlavice 

pracovník použije dvě přepravky umístěné na 

sobě, pro zajištění lepší dostupnosti. Po dobu 

vaření piva jsou přepravky používány velmi 

často, aby pracovník zajistil kontrolu nad 

výrobním procesem. 

141. 

15. 

Není dohlíženo, zda je 

dodržována bezpečná 

manipulace se 

zařízením. 

Pracovníci jsou ty nejkvalifikovanější osoby v 

pivovaru pro bezpečné zacházení se 

zařízeními.  

151. 

16. 

Tlačítko pro nouzové 

vypnutí zařízení se 

nenachází v jeho 

bezprostředním dosahu 

pracovníka. 

Tlačítko pro nouzové zastavení se nachází na 

ovládací skříni na zdi, mezi rmutovacím 

kotlem a mladinovou pánví. Pracovník rukama 

zasahuje pouze do scezovací kádě při 

vyhrnování mláta za chodu míchadla. Při tom 

ale používá nástroj pro vyhrnování mláta, 

které je opatřeno dlouhou dřevěnou rukojetí. 

156. 
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17. 

Ručně ovládané ventily 

a klapky nejsou snadno 

identifikovatelné. 

Pracovník pro přemisťování kapaliny musí 

otevírat a uzavírat různé okruhy mezi 

zařízeními a kanalizací. 

158. 

18. 

Při údržbě a opravách 

není zařízení označeno, 

že se na něm pracuje, 

aby nedošlo k jeho 

zapojení. 

V případě oprav a údržby zařízení tyto činnosti 

provádí většinou oba pracovníci společně. 

Jakmile se něco opravuje, jsou o tom ostatní 

osoby vyskytující se na pracovišti 

informování. 

164. 
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Tab. 14 Identifikované zdroje rizik v prostorách ležáckého sklepa  

Ležácký sklep 

č. Zdroj rizika Bližší popis zdroje rizika ČPCL 

19. Mokrá podlaha. 

Z ležáckých tanků vytéká zkondenzovaná voda, 

voda se používá při různých činností a ve sklepě 

se nachází vlhkost, proto je podlaha neustále 

mokrá. Podlaha je betonová a její povrch je 

drsný. 

26. 

20. Strop pokrytý plísní. 

Plísně vznikají ve vlhkém prostředí s 

nedostatečným větráním. Ležácký sklep je 

velmi starý objekt, do jehož konstrukce zatéká. 

32. 

21. 

Prostor není zajištěn 

sledováním koncentrace 

CO2. 

CO2 se uvolňuje při stáčení PET lahví a KEG 

sudů. Obaly se plynem předplní, a potom se při 

plnění pivem vypouští CO2 do ovzduší. Z 

ležáckých tanků nejprve uniká vzduch a v 

případě jeho úplného vyčerpání teprve potom 

dochází k unikání CO2, které není nikterak 

velké. 

38. 

22. 

V průběhu pracovní 

činnosti není sledována 

koncentrace CO2. 

Vzniklé koncentrace v prostorách ležáckého 

sklepa jsou podstatně menší, než koncentrace 

vzniklé na spilce. V případě vniku byť jen 

malých koncentrací by tyto účinky pracovníci 

pocítili. 

39. 

23. 

V prostorech s 

koncentrací CO2, není 

určena dohlížející osoba, 

pro případ potřeby 

poskytnutí první pomoc. 

Na pracovišti se vyskytují pouze dva pracovníci, 

kteří buď pracují na směny, v případě vaření 

piva, nebo společně. 

41. 

24. 

Pracovníci jsou 

vystavováni účinkům 

chladu. 

Pro proces dokvašování je žádoucí, aby v 

místnosti bylo chladno. Pracovníci mohou 

kdykoliv odejít se ohřát do šatny popřípadě do 

prostor hostince. 

44. 

25. Hluk na pracovišti 
Hradící přístroj a zařízení pro stáčení PET lahví 

je zdrojem hluku na pracovišti. 
45. 

26. 

Při stáčení PET lahví a 

při nastavení hradícího 

přístroje uniká plyn 

velkou rychlostí a 

vytváří hluk. 

Hradící přístroj je zdrojem hluku pouze v 

případě jeho nastavení na požadovaný vnitřní 

tlak po naplnění ležáckého tanku. Plnění 

ležáckého tanku probíhá jednou týdně. PET 

lahev se předplní plynem a jeho upouštěním se 

určuje rychlost plnění lahve pivem. Při 

upouštění vzniká hluk. 

46. 
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Tab. 14 Identifikované zdroje rizik v prostorách spilky 

Spilka 

č. Zdroj rizika Bližší popis zdroje rizika ČPCL 

32. 

Celoprosklené dveře 

nejsou zhotoveny z 

nerozbitného skla. 

Dveře jsou pouze izolační. V prostoru kolem 

dveří se manipuluje s koncovkami hlavic, které 

by mohly způsobit jejich rozbití. 

55. 

33. 

Prostor není zajištěn 

sledováním koncentrace 

CO2. 

CO2 se uvolňuje při kvasném procesu. Prostor 

opatřen ventilátorem u podlahy, který CO2 

odvádí mimo budovu. 

65. 

34. 

V průběhu pracovní 

činnosti není sledována 

koncentrace CO2. 

Před vstupem do prostoru spilky si na několik 

minut pracovník zapne ventilátor. Pracovníci 

chodí na toto pracoviště především zkontrolovat 

prokvašení mladiny, nevyskytují se zde trvale. 

66. 

35. 

Při práci v prostorech, 

kde mohou být 

pracovníci vystaveni 

koncentraci CO2, není 

určena osoba, která by 

měla dohled nad 

pracovníky a v případě 

potřeby jim poskytla 

první pomoc. 

Na pracovišti se vyskytují pouze dva pracovníci, 

kteří buď pracují na směny, v případě vaření 

piva, nebo společně. 

67. 

36. 

Pracovníci jsou 

vystavováni účinkům 

chladu. 

Pro proces kvašení je podmínkou, aby v 

místnosti byla udržovaná teplota. Pracovníci se 

zde nevyskytují trvale, pouze chodí kontrolovat 

prokvašení mladiny. 

70. 

37. 

Není kontrolována 

bezpečná manipulace se 

zařízením. 

Pracovníci jsou ty nejkvalifikovanější osoby v 

pivovaru pro bezpečné zacházení se zařízeními. 
151. 

38. 
Absence izolace na 

hadici/rozlišující barvy 

Jedná se o prostor, kde je udržována stálá 

teplota, proto hadice přivádějící chladicí 
165. 

27. Manipulace s břemeny. 

Sudy o hmotnosti 63 kg pracovník sundává z 

váhy. Výška váhy je 8 cm. Sudy jsou potom 

převáženy ručním vozíkem k expedici. 

47. 

28. 

Lahev pro přepravu 

plynů není zajištěna 

proti převrhnutí. 

Jestliže není lahev uskladněna v zadní části 

sklepa, je umístěna vedle ležáckého tanku, z 

kterého se stačí pivo do přepravních obalů. 

132. 

29. 
Absence zvedacího 

zařízení. 
Viz bod 27. 147. 

30. 

Není kontrolována 

bezpečná manipulace se 

zařízením. 

Pracovníci jsou ty nejkvalifikovanější osoby v 

pivovaru pro bezpečné zacházení se zařízeními. 
151. 

31. 

Při údržbě a opravách 

není zařízení označeno, 

že se na něm pracuje, 

aby nedošlo k jeho 

zapojení. 

V případě oprav a údržby zařízení tyto činnosti 

provádí oba pracovníci společně. 
164. 



33 

 

kapalinu nepotřebuje izolaci. Potrubí/hadice 

opatřena černou izolací je identifikována jako 

potrubí přepravující chladicí kapalinu. 
Tab. 15 Identifikované zdroje rizik v prostoru stanoviště myčky sudů a chodby 

Prostor stanoviště poloautomatické myčky sudů a chodby 

č. Zdroj rizika Bližší popis zdroje rizika ČPCL 

39. Mokrá podlaha 
Při mytí sudů se hromadí voda i na podlaze. 

Podlaha je dlážděná z 
98. 

40. Nerovnost podlahy. 
V prostoru chodby je změna úrovní řešena 

vyrovnávací rampou. 
99. 

41. 
Odložené předměty na 

podlaze 

V prostorech, kudy se běžně neprochází, jsou 

odloženy různé předměty na podlaze. 
104. 

42. Změna úrovní podlah. 
V prostoru chodby je změna úrovní řešena 

vyrovnávací rampou. 
106. 

43. 
Nezajištění volného 

okraje. 

V prostoru je rozdíl úrovní podlah až 58 cm a 

toto místo není opatřeno zábradlím ani není 

zajištěno jiným způsobem. Kolem tohoto místa 

se skladují prázdné sudy a odkládají se na ně 

různé předměty. 

107. 

44. 

Opaření/popálení 

pracovníka 

zařízením/párou o 

vysoké teplotě 

Nádrž s horkým louhem není zajištěna proti 

kontaktu pokožky s horkými částmi. Nádrž není 

zajištěna proti otevření z důvodu unikání páry 

při změně výšek hladiny. 

113. 

45. 

Kompresor napojený na 

myčku sudů je zdrojem 

hluku. 

Hluk kompresor vydává, když dochází k 

nasávání vzduchu. Údaj na štítku říká, že 

hladina hluku, kterou kompresor vydává je 94 

dB. Mytí sudů probíhá 3 dny v týdnu, kdy je 

zapotřebí celkem umýt 60 sudů. Jeden mycí 

cyklus trvá 7,5 minuty. 

114. 

46. Nevhodná poloha ruky. 

Při upínání sudu na narážecí hlavu myčky musí 

pracovník vyvinout velkou sílu na páku. K páce 

je ztížený přístup. 

117., 

142. 

47. 

Duševní pohodu na 

pracovišti negativně 

ovlivňuje hluk. 

Není zapotřebí, aby pracovník byl po celou 

dobu mytí sudů v tomto prostoru. Je pouze 

zapotřebí, aby nasadil sud na myčku a zapnul 

cyklus, potom může odejít a pak se vrátit na 

sundání sudu a připojení nového. 

120. 

48. 
Na únikové cestě jsou 

umístěny předměty. 

Většinou bývá chodba volná, pouze při 

vystěhovávání místností dochází ke skladování 

předmětů na chodbě. 

125. 

49. 

Vrata v chodbě jsou 

otvíravá proti směru 

úniku. 

Tato vrata bývají trvale otevřena. 126. 

50. 
Vrata nemají panikové 

kování. 

V případě evakuace by z prostoru provozovny 

unikalo vždy velmi malé množství lidí. 
128. 

51. 
Poloautomatická myčka 

má ostré hrany. 

Kolem myčky jsou naskládány špinavé sudy a 

umyté sudy. 
129. 



34 

 

52. 

Při údržbě a opravách 

není zařízení označeno, 

že se na něm pracuje, 

aby nedošlo k jeho 

zapojení. 

V případě oprav a údržby zařízení tyto činnosti 

provádí většinou oba pracovníci společně. 
164. 

Tab. 17 Identifikované zdroje rizik v prostorách varny 

Nebezpečné chemické látky a směsi 

č. Zdroj rizika Bližší popis zdroje rizika ČPCL 

54. 

Na pracovišti se 

nenacházejí 

bezpečnostní listy 

používaných látek a 

směsí. 

V případě nejasností jak s danou látkou/směsí 

nakládat, likvidovat její obaly aj. pracovník 

nemá k dispozici tyto informace. 

166. 

55. 

Nekontroluje se, zda 

pracovníci používají 

předepsaná OOPP. 

Jelikož se na pracovišti nachází pouze dva 

pracovníci, je na zodpovědnosti každého z nich, 

jak chrání svoje zdraví. OOPP zaměstnavatel 

poskytl. 

167. 

56. 
Únik sanitačního 

prostředku ze zařízení. 

Při sanitaci vystírací kádě vzniká přetlak, jenž je 

způsoben absencí zařízení pro odtah par. Přetlak 

způsobí, že pára uniká kolem těsnící gumy 

vrchní části zařízení do prostoru varny. 

168. 

57. 
Absence některých 

OOPP. 

Při sanitaci roztokem směsi ANTI-GERM 

CLEAN A-N30 pracovník speciálním kartáčem 

namočeným do roztoku umývá kvasnou káď, 

takže není zajištěno, že nebude docházet k 

rozstřiku kapiček do okolí. 

172. 

58. Nevhodné OOPP. 
Pracovníci mají k dispozici obličejový štít a 

ochranou zástěru. 
173. 

59. 
Netěsně uzavíratelný 

obal hydroxidu sodného. 

Hydroxid sodný dodáván v papírových pytlích, 

které jsou uvnitř vybaveny plastovým sáčkem. 

Po otevření nelze znovu těsně uzavřít. 

179. 

60. 

Společné skladování 

kyseliny dusičné a 

persterilu. 

Všechny chemické látky a směsi jsou 

skladovány v jednom skladu 

183., 

184. 

61. 

Společné skladování 

kyseliny dusičné a 

hydroxidu sodného. 

Všechny chemické látky a směsi jsou 

skladovány v jednom skladu 
186. 

62. 

Společné skladování 

ANTI-GERM CLEAN 

A-N30 a hydroxidu 

sodného. 

Všechny chemické látky a směsi jsou 

skladovány v jednom skladu 
187. 
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7 Vstupní analýza rizik a návrh opatření 

Rizika identifikována v předchozí kapitole (kap. 6) byla následně kvalitativně 

analyzována z pohledu možných následků na život a zdraví zaměstnanci. Detailní rozbor 

možných následků byl proveden formou skupinové diskuze se samotnými zaměstnanci 

pivovaru. Expertní odhad možností výskytu nežádoucích událostí nebyl s ohledem na 

nedostatek informací a nezkušenost posuzovatelů možný. V tab. 18 se nachází analyzovaná 

rizika z prostor varny s uvedeným návrhem opatření. V tab. 19 se nachází analyzovaná 

rizika z prostoru ležáckého sklepa s uvedeným návrhem opatření. V tab. 20 se nachází 

analyzovaná rizika nacházející se na spilce s uvedeným návrhem opatření. 

Tab. 18 Analýza a návrh opatření rizik v prostoru varny 

Varna 

č. Zdroj rizika Následek Opatření 

1. 
Podlaha je 

mokrá. 

Uklouznutí pracovníka. 

Důsledkem uklouznutí by se 

nemuselo pracovníkovi nic, 

přihodit, mohl by si způsobit 

odřeninu, obraženinu, 

zlomeninu. 

V tomto prostoru se bude voda na 

podlaze vyskytovat vždy. Jelikož 

se pracovníkům nepřihodila ani 

žádná skoronehoda spojená s 

uklouznutím na mokré podlaze, 

doporučuji pouze zintenzivnit 

stírání vody do kanálku. 

2. 

Dochází k 

hromadění 

prachu. 

Prach z namačkaného sladu 

má dráždivé účinky. U 

citlivějších jedinců by mohla 

vzniknout alergická reakce. 

Vzhledem k rozměrům 

varny, množství prachu a 

skutečnosti, že nedochází ke 

zvíření prachu, možnost 

výbuchu neshledáváme jako 

reálnou. 

Možným řešením by bylo opatřit 

mačkač odsávacím zařízením. 

Další možností je zbudovat kolem 

šrotovníku stěnu, jenž by zamezila 

šířit prach do přízemí varny a do 

prostor, kde často pracovníci 

procházejí, aby bylo zamezeno 

jeho víření. 

3. 
Na stěně se 

vyskytuje plíseň. 

Některé druhy plísní 

vznikajících v objektech se 

řadí mezi biologické činitele 

1. a 2. třídy a mohly by 

způsobit onemocnění. 

Je otázkou, zda odsávání vzduchu 

by bylo v tak velkém prostoru 

účinné a zda by příznivě 

ovlivňovalo teplotu na pracovišti. 

Doporučila bych nechat provést 

rozbor, o jaký druh plísně se jedná, 

jestli jím mohou být pracovníci 

ohrožováni. 

4. 

Zábradlí není po 

celé délce hrany 

vyvýšeného 

patra. 

Při nakládání pytlů na 

plošinu smí pracovníci na 

její plochu našlapovat pouze 

jednou nohou. Ač se na 

pracovišti nacházejí pouze 

Opatřit prostor odnímatelným 

zařízením. 
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pracovníci, kteří provoz 

dobře znají a v tomto 

prostoru se běžně po čas 

směny nevyskytují, je 

zapotřebí počítat s 

nenadálými situacemi jako je 

malátnost, nebo jiná 

momentální slabost, která by 

mohla vyústit v pád z výšky 

2,9 m. Výsledkem pádu by 

mohla být zlomenina a při 

nešťastném pádu smrtelné 

zranění. 

5. 

Na vyvýšeném 

patře není 

zábradlí 

doplněno lištou 

proti 

podklouznutí 

nebo propadnutí 

materiálu. 

Předpokládám, případné 

zasažení pracovníka by byl 

pouze drobným předmětem, 

ten by mohl způsobit 

nepříjemnost, zasažení 

obsahem do očí, drobné 

poranění. 

Přijde mi nepravděpodobné, že by 

taková situace mohla nastat. 

Doporučila bych pouze pracovníky 

informovat, že riziko zasažení 

pracovníka padajícím předmětem z 

vyvýšeného patra varny je možné a 

upozornit je na neodkládání věcí 

podél zábradlí. 

6. 

Pracovníci jsou 

vystavováni 

účinkům chladu 

v zimních 

měsících. 

Špatné prokrvení končetin, 

podchlazení, nachlazení, 

oznobeniny (lehké omrzliny: 

opakovaná expozice 

pokožky teplotám těsně nad 

bod mrazu do 10 °C. 

Poškození kapilárních lůžek 

v pokožce. Zarudnutí a 

svědění) 

Chlad se na pracovišti varny 

vyskytuje především v zimních 

měsících. Jestliže je pracovník v 

pohybu, účinky chladu tak příliš 

nepociťuje. Každopádně by měl 

mít vhodné teplé oblečení a 

používat ochranné krémy. 

7. 

Kontakt 

pracovníka se 

zařízením/ 

předmětem o 

vysoké teplotě. 

Při opatrném zacházení může 

dojít k drobnému opaření 

části rukou, což je spíše 

nepříjemnost. Při 

neopatrném zacházení může 

dojít k opaření obličeje 

horkou párou a opaření 

rukou vroucí kapalinou. 

Hadici může upadnout 

rukojeť nebo se může uvolnit 

v místě kde je napojena na 

zdroj vody a v případě 

obsahuje-li horkou vodu, 

může dojít k opaření. 

Při vnikaní na místa se zdrojem 

páry nebo horkého kondenzátu 

musí pracovník dbát zvýšené 

pozornosti. Pro ochranu obličeje 

před horkou párou může pracovník 

použít obličejový štít, může dojít k 

jeho zamlžování, popř. použít 

výstražných značek, které 

pracovníkovi připomenou, že se v 

zařízení vyskytuje horká pára a 

měl by si dát pozor při otevírání 

víka. Pro ochranu rukou jsou 

vhodné gumové rukavice, ovšem 

dát pozor, aby byly dostatečně 

dlouhé, nebo aby měl pracovník 

dlouhé rukávy. 

8. 
Hluk na 

pracovišti. 

Poškození sluchu, bolest 

hlavy, narušení pracovní 

Zdroj hluku v těchto prostor není 

tak významný, jako například na 
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pohody a únava, jenž může 

vyústit v to, že pracovník 

dělá chyby, jenž by se mu 

běžně nestávaly. 

chodbě kde se nachází 

poloautomatická myčka sudů. 

9. 
Manipulace 

s pytli se sladem. 

Při nesprávné manipulaci s 

břemeny může dojít 

poškození 

muskoskeletárního systému. 

Pracovník trpící bolestmi zad 

by svůj problém mohl 

prohloubit, nebo by si mohl 

způsobit úraz. 

Pořízení manipulačního vozíku. 

Zajistit, aby si pracovníci osvojili 

zásady správné manipulace s 

břemeny. 

10

. 

Umístění ručně 

ovládaných 

klapek na hůře 

dostupná místa. 

Může způsobit nepohodlí, při 

problémech se zády by 

mohlo být vykonávání této 

činnosti bolestivé. 

Jestliže by bylo ovládání klapek 

pro pracovníka obtížné a bolestivé, 

bylo by řešením instalace 

elektromagneticky ovládaných 

klapek. 

11

. 

Hluk doléhající 

na pracoviště 

z jiných prostor. 

Narušení pracovní pohody, 

která může vyústit v to, že 

pracovník dělá chyby, bolest 

hlavy, únava. Při současném 

vzniku hluku na pracovišti 

při dlouhodobém působení 

poškození sluchu. 

Přemístit kompresor do stavebně 

odděleného objektu nebo 

místnosti, opatřit konstrukcí, která 

by zajistila snížení expozice hluku 

vhodným opláštěním a zároveň by 

zajišťovala přívod vzduchu. 

Pořízení jiného kompresoru.  

12

. 

Ostré hrany nebo 

vystupující části 

zařízení. 

Naražení, odření. 

Části, o které může pracovník 

zavadit, mohou být označeny 

výraznou barvou, která upozorní 

na střetnutí s překážkou. V případě 

výskytu ostrých hran je důležité, 

aby na zemi nebyly překážky 

(hadice, přepravky, prázdné pytle 

aj.) o které by pracovník mohl 

zakopnout. 

13

. 

Absence zábran 

vniknutí osob 

pod zavěšené 

břemeno. 

Pracovníci pod zvedací 

zařízení nevstupují, proto 

reálnější shledávám 

rozdrcení části těla. Musíme 

ovšem počítat s tím, že se na 

pracovišti mohou vyskytnout 

osoby prostředí neznalé a 

možnost přimáčknutí osob 

brát na vědomí. 

Označení podlahy pásy, kde se 

mohou osoby vyskytovat a volně 

pohybovat by mohlo vést k 

přehlédnutí, a to především 

osobami zde nepracujícími. 

Nejlepším případem by bylo 

umístění ohrádky, která by 

zamezila vstupu osob do těchto 

prostor a zároveň při možnosti, 

kterou nelze vyloučit, utržení 

plošiny by byli pracovníci 

chráněni před zasažením 

odlétajících předmětů.  Vhodným 

upozorněním na riziko stlačení 

nebo rozdrcení by mohlo být 



38 

 

prostor opatřit alespoň řetízkem, 

který by osobám signalizoval, kam 

nesmí být vstupováno. 

14

. 

Použití 

nevhodných 

pomůcek. 

V tomto případě se jedná o 

skoronehodu, která se 

pracovníkovi stala, Při 

vrstvení přepravek hrozí pád 

a zároveň je zatěžován 

kolenní a stehenní kloub. 

Plastové přepravky na lahve 

se časem opotřebují a mají 

praskliny, což by mohlo být 

zdrojem odřeniny nebo 

zlomeniny. 

Vyvýšené patro, jehož rovina by 

byla v takové úrovni, aby 

pracovníci měli pohodlný přístup k 

víkům zařízení. Muselo by být 

zbudováno s ohledem na scezovací 

káď, která má druhé víko ve své 

spodní části, odkud pracovník 

vyhrnuje mláto. V dalším případě 

mohou být pořízeny pracovníkům 

schůdky, ovšem v takovém 

množství, aby se zamezilo 

opětovného používání přepravek. 

15

. 

Není dohlíženo, 

zda je 

dodržována 

bezpečná 

manipulace se 

zařízením. 

Ne ve všech případech se 

oba pracovníci vyskytují na 

jednom pracovišti a 

vykonávají totožnou práci, 

nebo aspoň práci na 

sousedních stanovištích, aby 

se mohli navzájem 

kontrolovat. 

Jestliže se při používání zařízení 

vyskytují úkony, kdy by mohlo 

dojít k chybě, jejíž nápravná 

opatření by znamenaly velké 

finanční výdaje, je vhodné vytvořit 

dostatečně velké informační 

tabulky, co nesmí být při výkonu 

činnosti opomenuto a vhodně je 

umístit. 

16

. 

Tlačítko pro 

nouzové vypnutí 

zařízení se 

nenachází v jeho 

bezprostředním 

dosahu 

pracovníka. 

Zlomenina, poranění. 

Při upínání je zapotřebí, aby 

míchadlo bylo v klidu. Míchadlo 

se samovolně nespustí a ovládače 

jsou dobře identifikovatelné proti 

záměně ovládače. Skříň s 

ovládacími prvky je umístěna na 

stěně mezi zařízeními, takže je i 

vyloučené náhodné spuštění. 

17

. 

Ručně ovládané 

ventily a klapky 

nejsou snadno 

identifikovatelné. 

Při chybném otevření okruhu 

klapkami by došlo v 

nejhorším případě pouze k 

znehodnocení kapaliny. 

Aby bylo zamezeno této chybě, 

mohou se na pracoviště umístit 

schémata, která zobrazují 

průchodnost klapek při 

jednotlivých výrobních krocích. 

18

. 

Při údržbě a 

opravách není 

zařízení 

označeno, že se 

na něm pracuje. 

Při nežádoucím zapojení 

druhou osobou zasažení 

pracovníka elektrickým 

proudem. 

V případě oprav a údržby zařízení, 

po odpojení od elektrického 

proudu, se umístí cedulka na 

rozvodnou skříň s informací o 

probíhajících opravách a 

nezbytnosti odpojení. 
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Tab. 19 Analýza a návrh opatření rizik v prostoru ležáckého sklepa 

Ležácký sklep 

 Zdroj rizika Následek Opatření 

19. Mokrá podlaha 

Podlaha má tak drsný 

povrch, že by nemohla být 

zdrojem pádu z důvodu 

mokré podlahy. 

Opatření není zapotřebí 

20. 
Strop je pokryty 

plísní. 

Povrch podlahy je natolik 

drsný, že by nemohl být 

zdrojem uklouznutí vlivem 

rozlité kapaliny. 

Nechat provést měření, zda jsou 

pracovníci ohrožování 

biologickými činiteli a jak tato 

ohrožení jsou vážná. Dle 

výsledků pak uspíšit odizolování 

sklepa proti vlhkosti. 

21. 

Prostor není 

zajištěn 

sledováním 

koncentrace 

CO2. 

Možnost pro unikání CO2 do 

prostor varny je malý a 

prostor pro jeho rozptýlení je 

velký. 

Z informací z podobných 

provozů víme, že zařízení v 

prostoru ležáckého sklepa není 

zapotřebí. 

22. 

V průběhu 

pracovní činnosti 

není sledována 

koncentrace 

CO2. 

Možnost pro unikání CO2 do 

prostor varny je malý a 

prostor pro jeho rozptýlení je 

velký. 

Z informací z podobných 

provozů víme, že zařízení v 

prostoru ležáckého sklepa není 

zapotřebí. 

23. 

V prostorech s 

koncentrací CO2, 

není určena 

dohlížející 

osoba, pro případ 

potřeby 

poskytnutí první 

pomoc. 

Možnost pro unikání CO2 do 

prostor varny je malý a 

prostor pro jeho rozptýlení je 

velký. Jestliže by se 

koncentrace na pracovišti 

přece jen vyskytovala, 

pracovník by pociťoval 

únavu, točení a bolest hlavy. 

Z informací z podobných 

provozů víme, že zařízení v 

prostoru ležáckého sklepa není 

zapotřebí. 

24. 

Pracovníci jsou 

ohrožování na 

pracovišti 

chladem 

Špatné prokrvení končetin, 

podchlazení, nachlazení, 

oznobeniny (lehké omrzliny: 

opakovaná expozice 

pokožky teplotám těsně nad 

bod mrazu do 10 °C. 

Poškození kapilárních lůžek 

v pokožce. Zarudnutí a 

svědění) 

Jestliže je pracovník v pohybu, 

účinky chladu tak příliš 

nepociťuje. Zároveň mít vhodné 

teplé oblečení a používat 

ochranné krémy. Pracovník se 

může jít ohřát do šatny nebo do 

prostor hostince. Poskytnutí 

pracovníkům teplý nápoj. 

25. 
Hluk na 

pracovišti 
Bolest hlavy, únava. 

Pomaleji upouštět plyn při 

stáčení PET lahví, nebo jinak 

technicky zajistit. 

26. 

Při stáčení PET 

lahví a při 

nastavení 

hradícího 

Bolest hlavy, únava. 

Pomaleji upouštět plyn při 

stáčení PET lahví, nebo jinak 

technicky zajistit. 
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přístroje uniká 

plyn velkou 

rychlostí a 

vytváří hluk 

27. 
Manipulace s 

břemeny 

Při nesprávné manipulaci s 

břemeny může dojít 

poškození 

muskoskeletárního systému. 

Pracovník trpící bolestmi zad 

by svůj problém mohl 

prohloubit, nebo by si mohl 

způsobit úraz. 

Pořízení plošinové váhy s 

nájezdem. 

28. 

Lahev pro 

přepravu plynů 

není zajištěna 

proti převrhnutí. 

Převrhnutí s následkem 

přimáčknutí nebo rozdrcení 

části pracovníka, povalení ho 

na zem. Poničení lahve a 

únik plynu. 

Opatřit lahev konstrukcí s 

kolečky, která zajistí její stabilitu 

a zároveň ji bude možné snadno 

přemisťovat. 

29. 

Absence 

zvedacího 

zařízení. 

Při nesprávné manipulaci s 

břemeny může dojít 

poškození 

muskoskeletárního systému. 

Pracovník trpící bolestmi zad 

by svůj problém mohl 

prohloubit, nebo by si mohl 

způsobit úraz. 

Vyloučit potřebu zvedacího 

zařízení pořízením plošinové 

váhy s nájezdem. 

30. 

Není 

kontrolována 

bezpečná 

manipulace se 

zařízením. 

Ne ve všech případech se 

oba pracovníci vyskytují na 

jednom pracovišti a 

vykonávají totožnou práci, 

nebo alespoň práci na 

sousedních stanovištích, aby 

se mohli navzájem 

kontrolovat. 

Jestliže se při používání zařízení 

vyskytují úkony, kdy by mohlo 

dojít k chybě, jejíž nápravná 

opatření by znamenaly velké 

finanční výdaje, je vhodné 

vytvořit dostatečně velké 

informační tabulky, co nesmí být 

při výkonu činnosti opomenuto a 

vhodně je umístit. 

31. 

Při údržbě a 

opravách není 

zařízení 

označeno, že se 

na něm pracuje, 

aby nedošlo k 

jeho zapojení. 

Při nežádoucím zapojení 

druhou osobou zasažení 

pracovníka elektrickým 

proudem. 

V případě oprav a údržby 

zařízení, po odpojení od 

elektrického proudu, se umístí 

cedulka na rozvodnou skříň s 

informací o probíhajících 

opravách a nezbytnosti odpojení. 

Tab. 19 Analýza a návrh opatření rizik v prostoru spilky 

Spilka 

č. Zdroj rizika Následek Opatření 

32. 

Celoprosklené 

dveře nejsou 

zhotoveny z 

Při naražení koncovkami 

hadic by mohlo dojít k 

rozbití skla, pořezání, ztrátě 

Pořízení folie proti rozbití skla. 
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nerozbitného 

skla. 

udržované teploty pro 

výrobní procesy a expozici 

CO2. 

33. 

Prostor není 

zajištěn 

sledováním 

koncentrace 

CO2. 

Přítomnost koncentrace CO2: 

bolest hlavy, dušnost při 

mírné námaze, pocení, 

zvýšení krevního tlaku. Při 

vyšších koncentrací ztráta 

sluchu a zraku, bezvědomí, 

smrt. 

Osadit zařízení pro sledování 

koncentrace CO2 přímo na 

spouštěcí mechanismus již 

instalovaného odsavače. Nebo 

zajistit neustálý chod ventilátoru. 

34. 

V průběhu 

pracovní činnosti 

není sledována 

koncentrace 

CO2. 

Při zvýšení koncentrace a 

případném pádu pracovníka 

hrozí reálná možnost 

expozice nebezpečné 

koncentrace. 

Osadit zařízení pro sledování 

koncentrace CO2 přímo na 

spouštěcí mechanismus již 

instalovaného odsavače. Nebo 

zajistit neustálý chod ventilátoru. 

35. 

V prostorech s 

koncentrací CO2, 

není určena 

dohlížející 

osoba, pro případ 

potřeby 

poskytnutí první 

pomoc 

Nebyla by pracovníkům 

poskytnuta včasná první 

pomoc. 

Osadit zařízení pro sledování 

koncentrace CO2 přímo na 

spouštěcí mechanismus již 

instalovaného odsavače. Nebo 

zajistit neustálý chod ventilátoru. 

36. 

Pracovníci jsou 

ohrožování na 

pracovišti 

chladem 

Špatné prokrvení končetin, 

podchlazení, oznobeniny 

(lehké omrzliny: opakovaná 

expozice pokožky teplotám 

těsně nad bod mrazu do 10 

°C. Poškození kapilárních 

lůžek v pokožce. Zarudnutí a 

svědění) 

vhodné teplé oblečení a používat 

ochranné krémy. Pracovník se 

může jít ohřát do šatny nebo do 

prostor hostince. Poskytnutí 

pracovníkům teplý nápoj. 

37. 

Není 

kontrolována 

bezpečná 

manipulace se 

zařízením. 

Ne ve všech případech se 

oba pracovníci vyskytují na 

jednom pracovišti a 

vykonávají totožnou práci, 

nebo alespoň práci na 

sousedních stanovištích, aby 

se mohli navzájem 

kontrolovat. 

Jestliže se při používání zařízení 

vyskytují úkony, kdy by mohlo 

dojít k chybě, jejíž nápravná 

opatření by znamenaly velké 

finanční výdaje, je vhodné 

vytvořit dostatečně velké 

informační tabulky, co nesmí být 

při výkonu činnosti opomenuto a 

vhodně je umístit. 

38. 

Absence izolace 

na 

hadici/rozlišující 

barvy 

Chladící médium by mohlo 

být považováno za vodu. 

Ovšem pracovníci vědí, o 

jakou kapalinu v potrubí se 

jedná. 

Jelikož se jedná o hadice vedoucí 

do duplikátního pláště, je jistě, že 

pracovníci nebudou kapalinu 

považovat za vodu. 
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Tab. 20 Analýza a návrh opatření rizik v prostoru myčky sudů a chodby 

Prostor stanoviště poloautomatické myčky sudů a chodby 

č. Zdroj rizika Následek Opatření 

39. Mokrá podlaha Uklouznutí pracovníka. 

Umístit na pracoviště stěrku a v 

případě nahromadění vody setřít 

do kanálku. 

40. 
Nerovnost 

podlahy 

Změna úrovní podlah nemusí 

být snadno rozpoznána. 

Ztráta stability s následkem 

pádu. 

Opatřit místo změny úrovní 

pruhem barvy odlišné od barvy 

podlahy, která bude jasně 

rozeznatelná. 

41. 

Odložené 

předměty na 

podlaze 

Zakopnutí a následný pád. 

Při pádu pracovníka na 

předměty na zemi - 

rozsáhlejší zranění. 

Určit plochy pro odkládání 

materiálu a zároveň určit plochy 

pro komunikaci, kde nesmí být 

žádné předměty odkládány. 

42. 
Změna úrovní 

podlah. 

Změna úrovní podlah nemusí 

být snadno rozpoznána, 

pracovník může ztratit 

stabilitu, jenž by vyústila v 

pád. 

Opatřit místo změny úrovní 

pruhem barvy odlišné od barvy 

podlahy, která bude jasně 

rozeznatelná. 

43. 
Nezajištění 

volného okraje. 
Pád pracovníků 

Blízko prostoru se skladují sudy, 

čímž je znesnadněn přístup na 

toto místo. Určit plochu podél 

hrany pouze pro skladování 

materiálu, ale zajisti, aby 

pracovníci na komunikaci nebyli 

ohrožováni padajícími předměty. 

44. 

Opaření/popálení 

pracovníka 

zařízením/párou 

o vysoké teplotě 

Popálení, opaření. 

Není zapotřebí trvalé obsluhy 

zařízení a obsluha se v těchto 

místech ani nezdržuje. Místo 

bych pouze opatřila značkou, že 

se jedná o horký povrch. 

45. 

Kompresor 

napojený na 

myčku sudů je 

zdrojem hluku. 

Poškození sluchu, narušení 

pracovní pohody, která může 

vyústit v to, že pracovník 

dělá chyby, bolest hlavy. 

Přemístit kompresor do stavebně 

odděleného objektu nebo 

místnosti, opatřit konstrukcí, 

která by zajistila snížení expozice 

hluku vhodným opláštěním a 

zároveň by zajišťovala přívod 

vzduchu, pořízení jiného 

kompresoru. 

46. 
Nevhodná 

poloha ruky. 

Zátěž šlach rukou, při časté 

manipulaci syndrom 

karpalního tunelu. 

Umývá se malé množství sudů, 

rozdělit mytí sudů rovnoměrně 

mezi oba pracovníky. 

47. 
Duševní pohodu 

na pracovišti 

Poškození sluchu, narušení 

pracovní pohody, která může 

Přemístit kompresor do stavebně 

odděleného objektu nebo 

místnosti, opatřit konstrukcí, 
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negativně 

ovlivňuje hluk. 

vyústit v to, že pracovník 

dělá chyby, bolest hlavy. 

která by zajistila snížení expozice 

hluku vhodným opláštěním a 

zároveň by zajišťovala přívod 

vzduchu, pořízení jiného 

kompresoru. 

48. 

Na únikové cestě 

jsou umístěny 

předměty. 

V případě rychlé evakuace 

by předměty mohly být 

zdrojem zakopnutí s 

následkem znesnadnění nebo 

znemožnění včasné 

evakuace. 

Vymezit plochy, kde mohou být 

předměty skladovány a kde ne. 

49. 

Vrata v chodbě 

jsou otvíravá 

proti směru 

úniku. 

Při jejich zavření a případě 

rychlé evakuace by se mohly 

dobu evakuace prodloužit, 

nebo by se mohly stát 

zdrojem nárazu pracovníka a 

znesnadněním nebo 

znemožněním evakuace. 

Bývají stále otevřená. Mely by 

být ovšem zaaretovány v krajní 

poloze. 

50. 
Vrata nemají 

panikové kování. 

Znesnadnění rychlé 

evakuace, prodloužení doby 

evakuace. 

Neočekává se únik velkého 

množství lidí. Dveře lze zevnitř 

otevřít, i kdyby byly zamčeny. 

51. 

Poloautomatická 

myčka má ostré 

hrany. 

Naražení, poranění. 

Kolem myčky bývají rozmístěné 

sudy, takže pracovníci musejí 

přijít k myčce cíleně. Ostré hrany 

mohou být zakryty pěnovými 

trubkami. 

52. 

Při údržbě a 

opravách není 

zařízení 

označeno, že se 

na něm pracuje. 

Při nežádoucím zapojení 

druhou osobou zasažení 

pracovníka elektrickým 

proudem. 

V případě oprav a údržby 

zařízení, po odpojení od 

elektrického proudu, se umístí 

cedulka na rozvodnou skříň s 

informací o probíhajících 

opravách a nezbytnosti odpojení. 
 

Tab. 21 Analýza a návrh opatření rizik v prostoru varny 

Nebezpečné chemické látky a směsi 

č. Zdroj rizika Následek Opatření 

53. 

Na pracovišti se 

nenacházejí 

bezpečnostní 

listy 

používaných 

látek a směsí. 

Nesprávné zacházení s 

látkou, možnost zasažení 

pracovníka. 

Vybavení pracoviště 

bezpečnostními listy. 

54. 

Nekontroluje se, 

zda pracovníci 

používají 

Použití nevhodných OOPP. 
Je na zodpovědnosti pracovníka, 

zda bude chránit své zdraví. 



44 

 

předepsaná 

OOPP. 

55. 

Unikání 

sanitačního 

prostředku ze 

zařízení. 

Může dráždit dýchací cesty, 

opaření pracovníka. 

Je otázkou, když by se těsnící 

guma vyměnila, zda by nedošlo 

po čase k stejné situaci. 

Pracovníci se v době sanitace 

nemusí vyskytovat v prostoru 

varny, zajistit, že po čas sanitace 

budou mít práci na jiných 

pracovištích. 

56. 
Absence 

některých OOPP. 

Může být zasažen obličej 

pracovníka, protože ho 

chrání pouze ochranné brýle 

a respirátor, látka bude 

ulpívat na oblečení. 

Dokoupení potřebných OOPP. 

57. 
Nevhodné 

OOPP. 

Může být zasažen obličej 

pracovníka nebo jeho část, 

látka/směs bude ulpívat na 

oblečení. 

Dokoupení potřebných OOPP. 

58. 

Netěsně 

uzavíratelný obal 

hydroxidu 

sodného. 

Možné rozsypání, vlivem 

vlhkosti tvoření hroud, při 

skladování za přístupu 

vzduchu přeměna v jinou 

látku - ztráta vlastností. 

Opatřit pytel těsnící 

uzavíratelnou sponou. 

59. 

Společné 

skladování 

kyseliny dusičné 

a persterilu. 

Skladování oxidačního 

činidla s hořlavou látkou - 

při vzniku požáru jeho 

rozšíření. 

Zajistit, aby látky a směsi byly 

vždy těsně uzavřeny a nedošlo k 

jejich rozlití. Skladovat v 

zavíratelných nádobách. 

60. 

Společné 

skladování 

kyseliny dusičné 

a hydroxidu 

sodného. 

Společně se látky neutralizují 

- ztráta vlastností. 

Zajistit, aby látky a směsi byly 

vždy těsně uzavřeny a nedošlo k 

jejich rozlití. Skladovat v 

zavíratelných nádobách. 

61. 

Společné 

skladování 

ANTI-GERM 

CLEAN A-N30 

a hydroxidu 

sodného. 

Společně se látky neutralizují 

- ztráta vlastností. 

Zajistit, aby látky a směsi byly 

vždy těsně uzavřeny a nedošlo k 

jejich rozlití. Skladovat v 

zavíratelných nádobách. 

 

Z pohledu možných následků působení zdrojů rizik na zaměstnance byly vytipovány 

následující rizika s vysokou prioritou: 

 Pád osob z výšky z důvodu absence zábradlí v části nakládky a vykládky 

zařízení pro dopravu materiálu ve vyvýšeném patře varny. 
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 Hluk, jenž je často přítomen pracovním prostředí a nejen že velmi ovlivňuje 

pracovní pohodu, ale také může trvale poškodit zdraví. 

 Fyzická zátěž. Pořízením vhodných pracovních pomůcek, přístrojů či 

zařízení, které nemusí být příliš drahé, v kombinaci s dodržováním zásad pro 

manipulaci s břemeny může být předcházeno zdravotních obtíží, 

způsobených. 

 Plíseň v ležáckém sklepě a částečně na varně. Jelikož se vlhkost v prostoru 

varny vyskytuje díky páře unikající při otevírání vík zařízení, kvůli kontrole 

nad procesem výroby. A vlhkost v ležáckém sklepě kvůli absenci izolace 

starého objektu, je pravděpodobné, že se zde plíseň na stěnách bude 

objevovat opakovaně, proto by bylo vhodné udělat odběry a provést test na 

biologické činitele. 

 Chlad se vyskytuje takřka na všech pracovištích obzvláště v zimních 

měsících. 

Výše uvedené rizikové faktory pracovních podmínek je potřeba objektivizovat a 

zpracovat kategorizaci prací. 
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8 Závěr 

Cílem práce bylo provést vstupní posouzení rizik, která by mohla mít negativní vliv 

na životy a zdraví pracovníků v nově otevřeném pivovaru a navrhnout plán jejich ošetření. 

Pro sestavení plánu posouzení a hodnocení rizik jsem vycházela především z ČSN ISO 

31000 Management rizik – Principy a směrnice a z Návodu pro hodnocení rizik při práci: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pro sběr informací o provoze, jsem se zúčastnila procesu výroby piva. Během 

návštěvy bylo konzultováno s pracovníky možná rizika, příčiny rizik a fungování strojů a 

zařízení. Dále jsem se informovala v podobných provozovnách o základních rizicích, 

vyskytujících se v pivovarnictví. Tyto zkušenosti z praxe byly aplikovány v nejvyšší možné 

míře v této práci. Zaměstnavatel nemá k dispozici průvodní dokumentaci od výrobních a 

pomocných zařízení, informace o problematice strojů a zařízení byly získány z ČSN EN ISO 

12100, pro potřeby sestavení kontrolního seznamu. Pro sestavení kontrolního seznamu 

vyhledávající rizika v pracovním prostředí, bylo čerpáno ze seznamů sestavených britskou 

organizací bezpečnosti práce Health and Safety Executive. Jako vstupní informace pro 

sestavení kontrolního seznamu pro oblast chemických látek a směsí byly použity 

bezpečnostní listy používaných sanitačních prostředků. 

Z důvodu absence historických údajů o výskytu rizik a pracovních úrazů, jsem se 

rozhodla nepoužít metodu, která by zohledňovala pravděpodobnost výskytu rizika. 

Identifikované zdroje rizik jsem popsala, určila možné následky a uvedla ke všem zdrojům 

rizik návrh pro opatření.  

Z toho důvodu byla vytipována nejzávažnější rizika. Ta byla vybrána dle toho, v jaké 

nejhorší míře ovlivňují lidské zdraví a která se na pracovišti vyskytují v největší míře. 

V příloze uvádím kompletní kontrolní seznam. 
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