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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci ve skladech 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat hlavní 

zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve skladech 

 
       

 

 

 

 



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve skladech 

Zásady bezpečnosti ve skladech 

- vedení provozovny je povinno zajistit pracovníkům ve skladu bezpečné a 

zdravé prostředí 

- všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pracovní pomůcky 

(oděv, rukavice, obuv) 

- pracoviště musí být vybaveno lékárničkou 

- pracovníci jsou povinni zúčastňovat se školení o bezpečnosti a hygieně práce 

- podlaha ve skladech musí být čistě umytá a dosucha vytřená 

- rozsypané suroviny je potřeba ihned uklidit 

- náčiní a obaly ze surovin se neodkládají na zem ale na určené místo 

Zásady hygieny ve skladech 

Způsob skladování a manipulace s potravinami ve skladech ovlivňuje jejich: 

- jakost 

- trvanlivost 

- zdravotní nezávadnost 

Zásady hygieny ve skladech se týkají těchto oblastí:  

- potraviny 

- pracovníci 

- prostředí 

 Potraviny 

- skladují se pouze nezávadné potraviny 

- je veden přehled o lhůtě spotřeby potravin 

- nejdříve se spotřebují starší potraviny 

 Pracovníci 

- s potravinami smí pracovat pouze osoba, která má průkaz pracovníka 

v potravinářství 

- potravin se co nejméně dotýkat holýma rukama 

- při manipulaci s potravinami používat ochranné pracovní pomůcky (oděv, 

obuv, rukavice) 

 

 



 Prostředí 

- pracoviště musí být vybaveno umyvadlem s tekoucí vodou, tekutým 

mýdlem a jednorázovými ručníky 

- odpady se ukládají na určené místo 

- sklady musí být uzamykatelné 

- je prováděn pravidelný úklid ve skladech 

Úklid skladů - termíny a druh úklidu 

- denní úklid - zahrnuje mytí stolů, regálů, podlah atd. 

- sanitární úklid - je prováděn 1x za měsíc nebo i častěji (za 14 dní,  

za 1 týden) a zahrnuje odmrazení a mytí chladícího zařízení 

- generální úklid - je prováděn 1x nebo 2x ročně a obsahuje malování 

 

Kontrolní otázky: 

1. Jaké znáš zásady bezpečnosti ve skladech? 

2. Jaké znáš zásady hygieny ve skladech? 

3. Jaké znáš druhy úklidů ve skladech a co se při nich dělá? 

 

Zdroje: Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 


