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1 ÚVOD 
 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, 

s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

V rámci prevence je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k prevenci rizik. Při pracovním procesu se mohou vyskytovat rizika 

různého typu, jsou často odlišné a záleţí na druhu práce.  

 Aktuálním tématem v dnešní době je bezpečnost práce při provozování silniční 

motorové dopravy. V současnosti je o tuto problematiku zvětšující se zájem. Je to 

způsobeno zejména otevřeností ekonomiky a vývojovými tendencemi zahraničního 

obchodu na území Evropské unie a s tím spojené rostoucí přepravě zboţí. 

 Mezi důleţité účastníky silničního provozu patří profesionální řidiči nákladních 

motorových vozidel. Často slyšíme negativní reakce na řidiče nákladních motorových 

vozidel, řidiči osobních automobilů si však neuvědomují, ţe nákladní automobil je větší, 

těţší a má především jiné jízdní vlastnosti. Řidiči nákladních vozidel jsou mnohdy 

přetěţováni, je na ně vyvíjen nátlak kvůli včasnému dopravení nákladu do místa určení, 

i přesto, ţe musí dodrţovat doby řízení a bezpečnostní přestávky.   

 

Cílem mé práce je vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu 

nákladními vozidly konkrétní společnosti, týkající se nákladní motorové dopravy, 

ve kterém budou stanoveny pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování 

dopravy. 

V této práci nebude řešena problematika dopravního značení v areálu firmy 

(protoţe firma nemá vlastní areál). V práci bude řešena problematika parkování vozidel, 

značení vozidel, odborné způsobilosti řidičů, školení řidičů, vykládky a nakládky, otáčení a 

couvání, údrţby, pouţívání OOPP a stanovena odpovědnost jednotlivých zaměstnanců 

podle druhů činností a kvalifikace tak, aby se omezilo riziko vzniku pracovních úrazu nebo 

nehod při práci profesionálních řidičů. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŢE 
 

BŘEZINA, J.: Přehled předpisu v silniční nákladní dopravě, Informatika v dopravě, 

2012. ISBN 978-80-7329-330-7 

Tato publikace mi poskytla orientaci se v platných předpisech a seznámila 

s nejpodstatnějšími pasáţemi jednotlivých předpisů týkajících se provozování nákladní 

motorové dopravy. Příručka je koncipována jako materiál ke školení, lze ji však vyuţít 

jako podklad ke zkoušce z odborné způsobilosti, a zejména v běţné denní praxi při 

provozování silniční nákladní dopravy. 

 

BUĎA, J.: Jak předcházet bezpečnostním rizikům v silniční dopravě, Buiness Mecia CZ 

s.r.o., 2009. s. 47 

Tato publikace se zaměřuje na vyhledávání rizik vyskytujících se při provozování 

dopravy dopravními prostředky, při jejich údrţbě a opravách. V publikaci jsou podrobně 

popsány příčiny vzniku rizik při nakládce, vykládce, přepravě a stanovené opatření k jejich 

odstraňování. Zásady bezpečné práce uváděné v této publikaci vycházejí z ustanovení 

obecně platných právních předpisu a ze zkušeností získaných při zjišťování příčin 

skutečných pracovních úrazů. Táto publikace mi poslouţila jako návod ke zpracování 

místního bezpečnostního předpisu, jelikoţ  jsou v ní uvedené zásady, které by měli řidiči 

dodrţovat, podloţené dlouholetou praxí a nejen ustanoveními právních předpisů. 

 

ŠMÍDOVÁ, M.: Doprava 2007 – 2009. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 332 

 Tato publikace poskytuje přehled právních předpisů pro všechny oblasti dopravy. 

Věnuje se jak tuzemské, tak i mezinárodní dopravě, včetně dopravy nebezpečných látek. 

V této publikaci je uveden praktický příklad vytvoření místního provozního 

bezpečnostního předpisu. Po prostudováním, jsem si vytvořil představu, jak mám správně 

postupovat při vytváření vlastního bezpečnostního předpisu pro konkrétní společnost.   
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3  LEGISLATIVA V DOPRAVĚ 
 

V této kapitole se budu zabývat zákony legislativy v oblasti spojené s dopravou a 

přepravou, na základě kterých bude vypracován místní provozní bezpečnostní předpis. 

3.1 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.     
 

Toto nařízení vlády č. 168/2002 Sb. stanoví poţadavky na způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

a) Místním provozním bezpečnostním předpisem předpis upravující pracovní 

a technologické postupy při provozování dopravy, 

b) Normovou hodnotu konkrétní technický poţadavek obsaţený v příslušné české 

technické normě. 

 

Podle §3 organizuje zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky 

práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními předpisy, návodem od 

výrobce pro provoz a pouţívání dopravních prostředků a místním provozním 

bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, v němţ se stanoví pracovní a 

technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy a také bezpečnost jednotlivých 

pracovních operací. 

 

Toto nařízení obsahuje 4 přílohy. Pro tuto práci je důleţitá zejména Příloha 1., která 

popisuje další poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které má 

povinnost zaměstnavatel zajistit při provozování silniční dopravy. Druhá, třetí a čtvrtá 

příloha se zabývá popisem poţadavků na způsob organizace práce při provozování 

vnitrozemské plavby, letecké dopravy, dráhy, dráţní dopravy a dráhy průmyslové. 
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V příloze 1. Nařízení vlády, je zaměstnavatel povinen zajistit způsob organizace práce 

a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a 

údrţbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichţ se pouţívají dopravní 

prostředky tak, aby byly  

a) určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a 

určen zaměstnanec, který koordinuje a řídí tuto činnost, 

b) vydány pokyny pro nakládku a vykládku zvláště těţkých nebo rozměrných nákladů, 

a aby při připojování nebo odpojování dopravních prostředků bylo zajištěno 

dostatek zaměstnanců pro tyto činnosti včetně určení způsobu dorozumívání ještě 

před zahájením prací, 

c) pracoviště mimo pozemní komunikace vyznačeno v případě potřeby výstraţnými 

tabulkami, dopravními značkami. Nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí 

zřícení nebo zasypání dopravního prostředku. Nebezpečná místa v terénu musí být 

v případě sníţené viditelnosti opatřena světly, odrazovými deskami nebo 

odrazkami, 

d) v případě, ţe to vyţadují okolnosti, byl zaměstnanec pohybující se na pracovišti 

mimo pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami. 

 

Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec z hlediska bezpečnosti práce 

neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě a také nevjíţděl na místa, kde 

povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný, pouţíval na výstup a sestup na 

loţnou plochu ţebřík, nebo jiné vhodné zařízení. Dále zajistil, aby při otáčení nebo couvání 

dopravního prostředku byla pomoc dalšího zaměstnance, vyţadují-li to okolnosti. Aby 

zaměstnanec prováděl kontrolu spojení a zajištění závěsného zařízení dopravního 

prostředku a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu. A dále 

zajistil, aby zaměstnanci při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na 
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pozemních komunikacích, při vstupu na komunikaci pouţili výstraţné vesty s vysokou 

viditelností vyhovující normám. 

Zaměstnavatel musí zajistit u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého 

se nevztahuje zvláštní právní předpis
1
, aby nepřekročil dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. 

Za dobu řízení se povaţuje i přerušení řízení na dobu kratší 15 minut. Po uplynutí doby 

řízení, musí následovat bezpečnostní přestávka v trvání min. 30 minut, nenásleduje-li 

nepřetrţitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetrţitý odpočinek v týdnu. 

Bezpečnostní přestávka můţe být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut. Tyto 

bezpečnostní přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby. Během 

bezpečnostních přestávek nevykonává zaměstnanec ţádnou činnost vyplývající z jeho 

pracovních povinností, vyjma dozoru na vozidlo a náklad. Zaměstnanec vede v listinné 

formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a 

čerpání bezpečnostních přestávek. [5]    

3.2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích   
 

Tento zákon, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zpracovává příslušné předpisy Evropské unie
2
, na podmínky 

ČR. 

 práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích
3
,  

 pravidla provozu na pozemích komunikacích,  

                                                           
1 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/200 

Sb., zákona č. 150/2000 Sb. a zákona č. 361/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se 

zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele 

v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES 

3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
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 úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,   

 řidičská oprávnění a řidičské průkazy, 

 působnost a pravomoc orgánů státní správy, Policie ČR, ve věcech provozu na 

pozemních komunikacích. 

Vymezení základních pojmů 

Účastník provozu na pozemních komunikacích je kaţdý, kdo se přímým 

způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. 

Provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba 

zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem. 

Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a 

trolejbus. 

Jízdní souprava je souprava sloţená z jednoho nebo více motorových vozidel a 

jednoho nebo více přípojných vozidel. [6] 

3.3 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě   

 

Zákon o silniční dopravě, má k dnešnímu dni 20 změn a řeší následující okruhy:  

 podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné 

pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, působnost orgánů státní správy na 

tomto úseku, 

 povinnosti podnikatele v dopravě,  

 státní správa a státní odborný dozor v silniční dopravě,  

 přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě,  
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 provozování mezinárodní silniční dopravy s výjimkou dopravy prováděné 

ozbrojenými silami,   

 zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické 

osoby – provozovatele vozidla, pokud není prováděna za úplatu. 

Vymezení základních pojmů 

Silniční doprava je souhrn činností, jimiţ se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí vozidly, 

jakoţ i přemísťování vozidel samých. 

Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská 

činnost, k níţ je osoba provozující silniční dopravu oprávněna dle zvláštních předpisů a při 

které nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehoţ předmětem je přeprava osob, zvířat 

nebo věcí. 

Vnitrostátní silniční doprava je taková doprava, při níţ místo výchozí a místo cílové a 

celá dopravní cesta leţí na území jednoho státu. 

Mezinárodní silniční doprava je doprava, při níţ místo výchozí a místo cílové leţí na 

území dvou různých států, nebo leţí na území jednoho státu, ale část jízdy se uskuteční na 

území jiného státu. 

Provozovatel silniční dopravy (dále jen „dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba, 

která provozuje silniční dopravu podle tohoto zákona.  

Kombinovaná doprava je systém přepravy zboţí v jedné a téţe přepravní jednotce 

(výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru, ve velkém kontejneru) nebo silničním 

vozidle, které při jedné jízdě vyuţije vodní nebo ţelezniční dopravu. [7] 

3.4 Vyhláška č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě    

 

Výše uvedená vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, se zabývá těmito 

okruhy:  
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 způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku,  

 způsob označení vozidel, 

 přeprava nebezpečných věcí,  

 bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí,  

 odborná způsobilost vztahující se k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby 

včetně obsahu a rozsahu zkoušky a způsobu jejich skládání,  

 přidělování zahraničních vstupních povolení. [8]   

3.5 Nařízení ES č. 561/2006, týkající se silniční dopravy   
 

Toto nařízení, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti a o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 

3820/85, stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů, 

zajišťujících silniční přepravu zboţí a cestujících, za účelem harmonizace podmínek 

hospodářské soutěţe mezi druhy pozemní dopravy, zejména v silniční dopravě a zlepšení 

pracovních podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Účelem tohoto 

nařízení je rovněţ lepší monitorování a prosazování jednotlivými členskými státy 

a zlepšení pracovní praxe v silniční dopravě. [3] 

3.6 Dohoda ADR – Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí  
 

Tato dohoda obsahuje přílohu A a B.  

Příloha A 

Obsahuje všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů. 
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 Vyjmenování nebezpečných věcí, ustanovení o pouţívání obalů a cisteren, 

postupy při odesílání, poţadavky na konstrukci a zkoušení obalů, 

ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace 

 

Příloha B 

Obsahuje ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě 

 Poţadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady, 

poţadavky na konstrukci a schvalování vozidel.[9] 

 

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

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

a základní zásady těchto vztahů, zejména: 

 Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

 uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

 spravedlivé odměňování zaměstnance, 

 řádný výkon práce zaměstnance v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, 

 rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

 

Z oblasti dopravy je stěţejní část čtvrtá a pátá, která se zabývá pracovní dobou 

a dobou odpočinku a bezpečností a ochranou zdraví při práci. [10] 

3.8 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP  

 

Kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, řeší následující okruhy:  
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 Povinnost zaměstnavatele  je zajistit pracoviště tak, aby pracovní podmínky pro 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídali 

bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí a pracoviště,  

 povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky, značení a zavést signály, 

které poskytují informace o moţném ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 

seznámit je s nimi,  

 povinnost zaměstnavatele organizovat práci a stanovit pracovní postupy v souladu s 

bezpečným chováním na pracovišti. [11]  

 

3.9 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., o poskytování OOPP  

 

Tímto nařízením se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. [12]   

 

3.10   Další přědpisy týkajíci se dopravy 

 

 Nařízení vlády č.101/2005 Sb., stanovuje podrobnější poţadavky na pracoviště 

a pracovní prostředí. [13] 

 Nařízení EHS 281/85 o zaznamovém zařízení v silniční dopravě. [14] 

 Vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. [15] 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4 POPIS FIRMY  

4.1 Historie společnosti 

 

Společnost Kreizltransporte s.r.o vznikla v roku 2004 zaloţena jednatelem 

Jaroslavem Krejzlem. Sídlo firmy se nachází na ulici Těšínské 385/306 Ostravě 

Radvanicích 716 00. Momentálně zaměstnává 10 profesionálních řidičů a technického 

vedoucího-dispečera, který koordinuje práci řidičů a je přímým podřízeným jednatele 

společnosti. 

4.2 Činnost firmy  
 

 Nákladní autodoprava nabízí kompletní sluţby v oblasti přepravy těţkých a 

nadrozměrných nákladů v České republice i zahraničí. Vozový park této firmy tvoří 10 

nákladních automobilů značky DAF. Firma si zakládá na moderním vozovém parku, 

poradenstvím a poskytuje svým zákazníkům sluţby na míru. S přepravou nadměrných 

nákladů má bohaté zkušenosti. Firma klade důraz na to, aby vţdy zboţí dorazilo včas, 

v pořádku a bez komplikací. 
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5 MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS  
 

Zaměstnavatel organizuje práci při provozování dopravy dopravními prostředky v souladu 

s: 

 NV 168/2002 Sb. 

 Dopravními předpisy 

 Návodem výrobce dopravního prostředků 

 MPBP - Místním provozním bezpečnostním předpisem 

 

5.1 Cíl předpisu 
 

Tento předpis stanovuje úkoly, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky dle NV 168/2002Sb. Cílem tohoto místního 

provozního bezpečnostního předpisu (dále jen „MPBP“) je zabezpečit jednotný postup 

plnění úkolů BOZP upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy 

dopravními prostředky. Předpisem stanovené zásady bezpečné práce platí pro zaměstnance 

firmy Kreizltransporte s.r.o i pro zaměstnance ostatních organizací, které provádějí 

obsluhu, údrţbu, nakládku-vykládku, opravy a prohlídky motorových vozidel v prostorách 

areálu firmy a musí se pohybovat po místních a účelových komunikacích.  

5.2 Obsah MPBP  
 

Místní provozní bezpečnostní předpis musí podle poţadavku NV č.168/2000 Sb., 

obsahovat: 

Pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy. 

Bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na: 

 zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, 

 moţné ohroţení zaměstnanců povětrnostní situací, 
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 na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. 

5.3 Seznámení s předpisem 
 

Zaměstnavatel s tímto předpisem v rámci školení bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (dále jen BOZP) zaměstnance seznámí v rozsahu odpovídajícímu jejich náplni. 

Zaměstnanci firmy Kreizltransporte s.r.o podpisem stvrzují, ţe byli s předpisem 

seznámeni, porozuměli mu a jsou povinni se tímto předpisem řídit. Zmíněná povinnost 

platí i pro osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdrţují na jeho pracovištích. 

5.4 Vymezení, koho se předpis týká 
 

Tento předpis se týká všech profesionálních řidičů firmy Kreizltransporte s.r.o, kteří 

pouţívají k plnění své pracovní činnosti motorová vozidla. Dále se týká vedoucích 

pracovníku tj. majitele firmy a vedoucího technického pracovníka dispečera pro dopravu, 

který řídí a koordinuje práci zaměstnanců firmy.  

5.5 Provozování a značení vozidel  

5.5.1 Provozování  vozidel 

Společnost Kreizltransporte s.r.o vyuţívá ke své přepravní činnosti 15 nákladních 

motorových vozidel s hmotností vyšší 3,5 t. Všechny vozidla jsou značky DAF, se kterou 

má majitel společnosti uzavřenou smlouvu.  

5.5.2 Značení vozidel  

 Podnikatel v silniční dopravě je povinen označit nákladní vozidla, tahače o 

celkové hmotnosti vyšší neţ 3,5 tuny, které pouţívá k podnikání, svým obchodním 

jménem (obr.č. 1.) Označení silničního motorového vozidla obchodním jménem dopravce 

musí být provedeno nesmazatelně přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce 

připevněné k vozidlu. Magnetické, pneumatické nebo jiné rychle snímatelné uchycení 

štítku není dovoleno.  
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Obrázek 1: Označení vozidla obchodním jménem firmy 

 

 

 Nápis musí být zřetelně viditelný a čitelný o výšce písmen nejméně 30 mm. 

Označení musí být umístněno na obou dveřích kabiny řidiče nebo v přední polovině obou 

bočních stran karoserie. Pokud velikosti písma nápisu je větší neţ 300 mm, můţe být nápis 

umístněn kdekoliv na bočních stranách karoserie. 

 Provozovatel dopravy je povinen provozovat dopravu vlastním jménem. Z toho 

důvodu je nutné, aby vozidlo např. v pronájmu (pokud má být označeno obchodním 

jménem) bylo označeno obchodním jménem dopravce, nikoli obchodním jménem drţitele 

vozidla.[1] 

5.6 Pracoviště řidiče  

5.6.1 Kabina jako pracoviště řidiče 

Kabina řidiče musí splňovat dané předpisy o technické způsobilosti vozidel. Protoţe 

prostor řidiče je pracovištěm relativně malým, musí v ní být udrţován především pořádek: 

 V zorném poli řidiče nesmí byt umístněny předměty, které by omezovaly jeho 

výhled z vozidla, např. okrasné a upomínkové předměty (vlaječky, nálepky apod.), 
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 v kabině se nesmí povalovat nebo být volně uloţeny předměty, které by mohly 

během jízdy ohrozit řidiče nebo ostatní osoby či sníţit ovladatelnost vozidla.  

Jsou to např. přenosné televizory, kávovary, přísavné ventilátory, láhve s nápoji a 

některé další předměty, které mívají řidiči v kabinách nebo prostoru řidiče. Tyto předměty 

jsou často nestabilní nebo nevhodně umístěné, mohou se za jízdy uvolnit, převrátit a 

ohrozit řidiče. Nevhodně umístněné či odloţené láhve s nápoji, prázdné láhve nebo jiné 

kusy nářadí (např. kladiva, příruční zvedáky, dřevěné špalíky) se mohou za jízdy dostat na 

podlahu kabiny, vzpříčit se pod pedály, a tím znemoţnit jejích ovládání.[2] 

5.7 Převzetí vozidla a dokladu 

5.7.1 Přidělování vozidel 

Na kaţdé vozidlo je přidělen kmenový řidič při vzniku pracovního poměru. 

V případě, ţe je na vozidlo přidělen jiný neţ kmenový řidič, převzetí vozidla se uskuteční 

za přítomnosti technika v areálu firmy Kreizltransporte s.r.o. V případě, ţe dochází 

k převzetí vozidla mimo areál a dochází k převzetí vozidla mezi řidiči, je o tomto převzetí 

sepsán předávací protokol o předání vozidla/návěsu.  

V obou případech je za převzetí zodpovědný řidič, který vozidlo přebírá včetně 

veškerých dokladů potřebných pro další jízdu – viz další body. Pokud přebírající řidič zjistí 

jakoukoliv závadu při převzetí vozidla, je povinen ji hned oznámit nadřízenému formou 

SMS ze sluţebního mobilního telefonu a po nahlášení zapsat do záznamu o provozu 

vozidla nákladní dopravy (dále jen ZPVND) i se jménem nadřízeného, kterému byly 

závady nahlášeny. V případě, ţe tak neučiní, má se za to, ţe vozidlo bylo předáno bez 

závad. Do ZPVND je řidič povinen vyplnit všechny potřebné údaje a v průběhu cesty je 

průběţně doplňovat. Po ukončení jízdy provede pouze dokončení. 

5.7.2 Platné osobní doklady 

Řidič je povinen mít u sebe tyto platné doklady: 

1) Platný cestovní doklad 

2) Platný řidičský průkaz 
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3) Platné školení řidičů – profesní průkaz 

4) Doklad o zdravotním pojištění v zahraničí 

5) Doklad od lékaře 

5.7.3 Doklady k vozidlu 

1) Kreditní karty na naftu  

2) Protokol o technické způsobilosti vozidla 

3) OTP – osvědčení o technickém průkazu 

4) Osvědčení o měření emisí 

5) Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zelená karta 

6) Eurolicence 

7) Dostatečný počet koleček do tachografu 

8) Doklad potvrzující volno nebo kolečka tachografu dle AETR 

9) Osvědčení o hlučnosti – Larmarmes (platnost 2 roky) 

10) Ověření tachografu (platnost 2 roky) 

11) Kniha o převzetí a kontrole přípojného vozidla 

12) PREMID jednotka pro elektronické placení mýtného v CZ 

13) GO BOX pro platbu mýtného v Rakousku 

14) TOOL COLLECT pro platbu mýtného v Německu 

15) Ebox – nahrazuje kartu Caplis pro dálnice ve Francii 

16) Kreditní karta VIA CARD umoţňující platbu dálnic a přepravu v Itálii – není-li 

řidič vybaven Tellepass 
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17) Plná moc – pověření organizace pro zastupování firmy v celních reţimech tranzitu 

18) Povolení pro příslušnou zemi (pokud je vyţadováno) 

19) Zplnomocnění pro pouţívání sluţebního vozidla v zahraničí 

20) Minimálně 4 ks nákladních listů CMR 

21) Doklad CEMT/CM (2001)9/Final 

22) CEMT/CM(95)4/Final a CEMT/CM(96)5/Final 

23) Evropský zápis o dopravní nehodě (viz. příloha č.4) 

24) Formulář E101 ČSSZ 

Ne všechny výše uvedené doklady se týkají vnitrostátní dopravy. Pro vnitrostátní 

dopravu musí řidič mít u sebe doklady uvedené v bodech 1 aţ 12. 

5.8 Kontrola vozidla před a po jízdě 
 

Aby nedocházelo k ohroţení řidičů během jejich pracovní doby, je důleţité 

dodrţovat  pokyny BOZP stanovené zaměstnavatelem pro kontrolu vozidla před, během a 

po jízdě. 

5.8.1 Kontrola před jízdou 

Před výjezdem z firmy Kreizltransporte s.r.o k pracovní cestě, je řidič povinen vykonat 

tyto úkony: 

1) Zjistit a popřípadě doplnit stav náplně provozních kapalin (oleje v motoru, 

brzdové kapaliny, servořízení, pohonných hmot a provést kontrolu úniku oleje 

pod převodovkou, rozvodovkou a nápravami). 

2) Zjistit stav a doplnit chladicí kapalinu. 
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3) Zjistit funkci kontrolních přístrojů a signálního zařízení ukazatele teploty motoru, 

tlaku oleje, tlaku vzduchu u brzdové soustavy, rychlost plnění vzduchojemu a 

stálost tlaku vzduchu, nabíjení akumulátoru, akustického signálního zařízení 

poklesu tlaku v brzdové soustavě, kontrolky směrových ukazatelů, dálkových 

světel a mlhovek. 

4) Zkontrolovat stav a huštění pneumatik (dle potřeby dohustit) a upevnění kol 

(včetně záloţních kol). 

5) Zjistit vnější stav vozidla a jeho úplnost, zejména zda není poškozeno, neunikají-li 

provozní hmoty, včetně úniku tlakového vzduchu. 

6) Zkontrolovat čistotu oken, světlometů, koncových směrových světel, státní 

poznávací značky a odrazových skel. 

7) Před výjezdem provést přezkoušení činnosti provozní pomocné parkovací brzdy. 

Přezkoušení provést při dodrţení pravidel silničního provozu rozjezdem a 

intenzivním zabrzděním, při tomto úkonu sledovat pokles tlaku vzduchu při 

brzdění. 

8) Zkontrolovat funkci osvětlení. 

9) Zkontrolovat stav a ověřit funkci přípojného zařízení, správné zapojení brzdových 

hadic a elektrické přípojky přívěsu a zajištění závěsného zařízení (zajišťovací čep, 

západka, pojistka apod.) 

10) Zkontrolovat platnost lékárničky a všech hasicích přístrojů na vozidle. 

11) Stav a úplnost povinné výbavy vozidla včetně výstraţných vest. 
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5.8.2 Kontrola během jízdy (během stání) 

V průběhu přepravy (během stání) provádí řidič na vozidle následující úkony: 

1) Sleduje kontrolní a signální přístroje, chod a teplotu motoru, tlak oleje a funkci 

mazání motoru, hlučnost motoru a převodových ústrojí, činnost řízení a brzd a 

tlak vzduchu ve vzduchojemu. 

2) Teplotu bubnů a nábojů kol. 

3) Těsnost agregátu, potrubí a spojovacích hadic. 

4) Stav upevnění kol, stav pneumatik. 

5) Stav mechanismů nebo speciální nadstavby, upevnění plachty, uloţení nákladu a 

zajištění proti pohybu. 

6) Připojení a zajištění návěsu. 

5.8.3 Kontrola po jízdě 

Dochází-li ke střídání řidičů na vozidle, provádějí kontrolu vozidla při předávání řidiči 

společně. Pokud řidič zjistí na vozidle závadu je povinen o tom informovat nadřízenou 

osobu-dispečera a domluvit se na dalším postupu její odstranění. 

1) Doplnění provozní náplně – olej v motoru a v ostatních komponentech, brzdovou 

kapalinu, kapalinu do ostřikovače. Nafta se ponechá v minimálním mnoţství a 

doplní se dle přidělených dispozic k jízdě. 

2) Vnější mokré mytí a vnitřní suché čistění vozidla. 

3) Kontrola vnějšího technického stavu vozidla a jeho úplnost a neporušenost. 

4) Kontrola stavu pneumatik a upevnění kol, včetně záloţních kol. 

5) Provede kontrolu těsnosti brzdového ústrojí, stavu vnějších mechanických částí 

brzdového ústrojí a jejich upevnění. 

6) Provede odkalení brzdové soustavy. 
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7) Kontrolu osvětlení. 

8) Kontrolu činnosti řízení, zjistit funkci volantu. 

9) Vypne odpojovač baterie. 

10) Zkontroluje uzamčení palivové nádrţe. 

5.9 Prostory související s provozem vozidel 
 

Parkování vozidel má firma smluvně zajištěné v areálu Báňské záchranné sluţby 

(obr. č. 2), na kterém jsou červeně vyznačeny parkovací plochy společnosti 

Kreizltransporte s.r.o v Ostravě Radvanicích, na ulici Lihovarská. Zde jsou řidiči povinni 

respektovat dopravní značení v areálu. Tyto prostory slouţí také pro účely k drobným 

opravám, které mohou řidiči vykonávat. Jedná se zejména o drobné opravy, např. výměna 

pojistek, ţárovek apod. Při těchto opravách jsou řidiči povinni se řídit návodem pro opravy 

stanoveným výrobcem vozidla. Prostory pro vykládku a nakládku určuje zákazník, který si 

u firmy objednal přepravu nákladu. O úklid komunikací v zimním období se stará majitel 

objektu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 2: Parkovací plochy firmy v areálu Báňské záchranné sluţby 
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5.10   Odborná kvalifikace řidičů 
 

Nově přijatí řidiči jsou jednatelem společnosti ve spolupráci s dispečerem 

zaškoleni a seznámeni s veškerými provozními záleţitostmi včetně obsluhy nákladních 

vozidel a příslušenství k nim a předpisy BOZP. Návody k obsluze jednotlivých typů 

vozidel a příslušenství jsou na poţádání k nahlédnutí u technického pracovníka. Doklady o 

zaškolení jsou vedeny na presenčních listinách, které jsou zaloţeny v dokumentaci BOZP 

u jednatele společnosti. Školení je prováděno dle samostatného dokumentu „Osnovy 

školení bezpečnosti a hygieny práce“. Způsob ověřování znalostí řidičů z problematiky 

BOZP je prováděn formou testu viz. příloha č.3 tohoto předpisu. 

Aby mohl zaměstnavatel nařídit nebo dovolit řízení vozidla svému zaměstnanci, 

musí zaměstnanec splnit základní kvalifikační předpoklad k řízení motorového vozidla, a 

to být drţitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění podle zákona č.361/2000 Sb. 

5.10.1 Skupiny řidičských oprávnění  

Osobní automobily 

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení: 

 motorových vozidel, jejichţ maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, 

s nejvýše 8 místy k sezení kromě řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být 

připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. 

 Traktoru a pracovních strojů samojízdných, jejichţ maximální přípustná hmotnost 

nepřevyšuje 3500 kg 

 Jízdních souprav sloţených z motorového vozidla podle předchozích dvou bodů a 

přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje  

3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 

pohotovostní hmotnost motorového vozidla. 
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Pokud je k motorovému vozidlu připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné 

hmotnosti 750 kg a maximální přípustná hmotnost soupravy převyšuje 3500 kg, je třeba 

k řízení takovéto jízdní soupravy řidičské oprávnění skupiny B+E. [2] 

Nákladní automobily 

Řidičské oprávnění skupiny C, C1, C+E, C1+E  

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou 

vozidel pro přepravu osob s více neţ 8 místy k sezení (kromě místa řidiče), jejichţ 

maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg. 

Řidičské oprávnění podskupiny C1 je maximální přípustná hmotnost vozidla 

omezena do 7500 kg. K těmto motorovým vozidlům smí být připojeno přípojné vozidlo, 

jehoţ maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

Převyšuje–li maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla 750 kg, opravňuje 

k řízení takové jízdní soupravy řidičské oprávnění skupiny C+E (popř. podskupiny C1+E, 

kdy však maximální přípustná hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12000 kg a maximální 

přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost 

motorového vozidla). 

5.10.2 Školení řidičů 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, je upraveno zákonem č.247/2000 Sb., o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.  

Tohoto školení je povinen se zúčastnit řidič, který: 

 Je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý 

pobyt. 

 Je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky 

přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce. 

 Je občanem jiného neţ členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 

pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území 
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České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehoţ řízení opravňuje řidičské 

oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo 

řidičská oprávnění uznávané jako rovnocenné. 

Školení řidičů v rámci zdokonalování jejich odborné způsobilosti je rozděleno na 

vstupní a pravidelné. 

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou 

z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení 

znalostí: 

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k 

silniční dopravě, 

c) bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla, 

d) poskytování sluţeb a logistiky, 

e) hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu, 

f) sociálně-právní prostředí v silniční dopravě, 

g) zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, 

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Závěrečnou zkoušku provádí Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

prostřednictvím zkušebního komisaře. Zkouška se provádí písemnou formou. Jedná se o 

písemný test, ve kterém se ověřují znalosti ze všech oblastí výuky. Test se skládá z 80-ti 

náhodně vybraných otázek, rozdělených do 8 okruhů. Kaţdá otázka má 3 odpovědi, 

z nichţ jedna je správná.  

K úspěšnému absolvování musí řidič odpovědět minimálně na 7 otázek z kaţdého 

okruhu správně, v čase nejvýše 90 minut. Jestliţe řidič při zkoušce neuspěl, muţe zkoušku 

opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška muţe být provedena nejdříve 5 pracovních 

dnů ode dne konání předchozí zkoušky.  

Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce 

z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při opakované zkoušce, 

je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu. Řidičům, kteří úspěšně 



24 

 

vykonali zkoušku, vydá Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého 

nebo přechodného pobytu řidiče, na písemnou ţádost průkaz profesní způsobilosti řidiče 

(obr.č. 3). Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Profesní průkaz řidiče 

 

Po získání průkazu profesní způsobilosti je řidič povinen se zúčastňovat 

pravidelných školení v celkovém rozsahu 35 hod. po dobu 5ti let. Školení je rozděleno do 

ročních kurz; v rozsahu 7 hod a slouţí k prohlubování znalostí získaných při vstupním 

školení. Je vedeno formou výuky.[2] 

5.10.3 Zdravotní způsobilost řidičů  

Dobrý zdravotní stav řidiče je důleţitý z hlediska bezpečnosti jak řidiče 

samostatného, tak i ostatních účastníku provozu. Nároky na smyslové schopnosti řidiče se 

s rostoucím provozem neustále zvyšují a celkově dobrý zdravotní stav řidičů se stává stále 

důleţitějším faktorem. Řidič se musí umět rychle vyhodnocovat priority své činnosti za 

volantem a bezchybně jednat v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Dobrý zrak a sluch i bezchybná činnost mozku jsou předpokladem takového jednání. 

 

 



25 

 

Momentální zdravotní stav řidiče muţe negativně ovlivnit: 

 Poţiti alkoholického nápoje nebo uţití návykové látky. 

 Léky sniţující pozornost řidiče. 

 Chřipka, nachlazení, únava a nevyspání. 

 

Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování 

způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o 

zdravotní způsobilosti. [2] 

Poţívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, léků, které mohou ovlivnit 

či sníţit schopnost řízení vozidla v pracovní době nebo v době před nástupem do 

zaměstnání je zakázáno všem zaměstnancům. V takovém případě můţe být schopnost 

k řízení vozidla sníţena.  

Vedení společnosti opravňuje nadřízené k namátkovým kontrolám zaměstnanců 

na provedení dechové zkoušky. Při zjištění alkoholu nebude pracovník připuštěn na 

pracoviště a je proti němu postupováno v souladu se „Zákoníkem práce“. Obdobně to platí 

i pro poţívání drog a psychotropních látek. Při poţívání léků je nutno dbát na to, aby 

nesniţovaly práceschopnost, pozornost a je nutno dodrţovat pokyny na obalu a rady 

lékaře. Pokud pracovník musí uţívat léky, které sniţují jeho práceschopnost, je povinen o 

tomto uvědomit přímého nadřízeného – dispečera. Při porušení tohoto ustanovení se bude 

postupovat dle ustanovení „Zákoníku práce“. 

Řidič nákladní dopravy musí být odborně a zdravotně způsobilý pracovník, který je 

schopen plnit úkoly mu přidělené firmy Kreizltransporte s.r.o. Řidič je povinen sledovat 

platnost svých vlastních jednotlivých odborných školení i lékařských prohlídek a upozornit 

nadřízeného v dostatečném časovém předstihu – minimálně 1 měsíc před skončením 

platnosti. 
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Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat: 

 řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností 

uţívá zvláštního výstraţního světla modré barvy případně doplněného o zvláštní 

zvukové výstraţné znamení, 

 řidič, který řídi motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhoţ je řízení 

motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, 

 řidič, u něhoţ je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné 

činnosti prováděné podle ţivnostenského zákona, 

 drţitelem řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, 

D1, D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo 

podskupiny řidičského oprávnění, 

 drţitel osvědčení pro učitele pro výcvik v řízení motorových vozidel. 

 

Vstupní lékařské prohlídce jsou povinni se řidiči podrobit: 

 před zahájením výkonu činností, 

 kaţdé dva roky do dovršení věku 50 let., 

 po dovršení 50 let kaţdoročně. 

 

Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o ní vydává posuzující lékař (tj. registrující 

praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče). Po provedení pravidelné lékařské 

prohlídky vydá posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti, který musí mít písemnou 

formou (Příloha č. 1). 

V posudku musí být uvedeno, ţe řidič je budˇ způsobilý, způsobilý s podmínkou, nebo 

nezpůsobilý. Je-li způsobilý s podmínkou nebo nezpůsobilý, oznámí tuto skutečnost 

řidičům v pracovněprávním vztahu zaměstnavateli. Řidič se musí podrobit pravidelné 

lékařské prohlídce nejpozději den před ukončením platného posudku o zdravotní 

způsobilosti. [2]  
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5.11   Pokyny pro vykládku a nakládku 
 

Dispozice na nakládku obdrţí řidič z dispečinku telefonicky, SMS, faxem, 

nakládacím příkazem nebo na ZPVND. Všechny tyto způsoby jsou pro řidiče závazné a je 

povinen se jimi řídit. Ve firmě řidič kontaktuje uvedenou osobu. S touto osobou projedná, 

co má nakládat a kde má vozidlo přistavit. Pokud je na ZPVND nebo nákladním listu 

vyspecifikována zásilka přesně podle tonáţe, rozměrů, druhů, typů, je povinen řidič toto 

dodrţet. Pokud vzniknou nejasnosti, kontaktuje řidič neprodleně dispečera.  

Vykazuje-li řidič při nakládce, vykládce či jiné činnosti s vozidlem čekání, je 

moţné ho uznat do denního výkonu aţ po schválení nadřízeným pracovníkem nebo 

písemným potvrzením samotného zákazníka. Řidič nesmí opustit místo nakládky při 

nesrovnalostech bez svolení dispečera. Řidič přistaví vozidlo na nakládku (připraví jej 

podle pokynů pracovníků expedice odesílací firmy). 

V tabulce č.1 jsou uvedena rizika při nakládce a vykládce a identifikované 

nebezpečí a opatření k jejich odstranění.  
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Tabulka 1: Rizika při nakládce a vykládce 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

AUTODOPRAVA-RIZIKA PŘI NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A PŘEPRAVĚ 

NEBEZPEČÍ KDO A ČÍM JE OHROŢEN OPATŘENÍ KE SNÍŢENÍ 

Havárie vozidel 

 

Účastníci silničního provozu, ohroţeni 

 Sesypání nákladu z vozidla na 

komunikaci 

 Uvolněním nákladu a jeho pádu 

 Omezením výhledu řidiče 

v důsledku nevhodně uloţeného 

nákladu 

 Zranění řidiče nevhodně 

uloţeným nákladem 

 Přetíţení vozidla 

 Neoznačením nebezpečně 

přesahujícího nákladu 

 Přepravou nebezpečného 

materiálu 

 Náklad na vozidlo ukládat tak, 

aby nemohlo dojít k jeho 

sesypání. 

 Náklad ukládat na loţnou plochu 

vozidla rovnoměrně. 

 Před jízdou a podle potřeby i 

v průběhu přepravy, 

zkontrolovat uloţení nákladu a 

jeho bezpečné zajištění. 

 Náklad na vozidlo ukládat tak, 

aby neomezoval výhled řidiče. 

 Náklad na vozidlo ukládat tak, 

aby nemohl přivodit zranění 

řidiče. 

 Nepřetěţovat vozidlo nad 

výrobcem stanovené parametry. 

 Nebezpečně přesahující náklad 

na vozidle označit předepsaným 

způsobem. 

 K přepravě nebezpečného 

materiálu pouţívat jen vozidla 

povoleného typu. 

 Zamezit přepravě nebezpečného 

materiálu, který je zakázáno 

přepravovat. 

 

Samovolné 

rozjetí vozidla 

 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, 

 ohroţeni zraněním v důsledku 

samovolného rozjetí 

nezajištěného vozidla. 

 Zajistit vozidlo proti jeho 

náhodnému rozjetí zabrzděním 

ruční brzdou resp. jinými 

prostředky. 

 Návěsy, jednonápravové přívěsy 

a polopřívěsy podepřít. 

Zasaţení bočnicí 

vozidla Účastníci vykládky vozidla, ohroţeni 

zasaţením bočnice při jejím sklápění. 

 Při sklápění bočnic stát mimo 

dráhu jejího sklápění. 

 Při sklápění bočnic vyloučit 

přítomnost osob v nebezpečném 

prostoru. 

Nastupování, 

vystupování na 

vozidlo 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, 

ohroţeni uklouznutím, pádem, při 

nastupování, vystupování, na loţnou 

plochu vozidla. 

Nejsou-li pro výstup na loţnou plochu 

vozidla stupačky, pouţít pro výstup, 

sestup, ţebřík. 
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Zasypání osoby 

 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, 

ohroţeni uklouznutím, pádem, při 

nastupování, vystupování, na loţnou 

plochu vozidla. 

 Nejsou-li pro výstup na loţnou 

plochu vozidla stupačky, pouţít 

pro výstup, sestup, ţebřík. 

Zasypání osoby 

 

Účastníci nakládky, vykládky, na vozidle, 

ohroţeni zasypáním nákladem uloţeným 

na korbě vozidla. 

 Náklad na korbu vozidla ukládat 

tak, aby nemohlo dojít k jeho 

sesypání. 

 Nezdrţovat se na korbě vozidla 

v nebezpečném prostoru v němţ 

můţe dojít k sesypání nákladu. 

Zamoření 

nebezpečnou 

látkou 

 

Všechny osoby z oblasti zamoření, 

ohroţené zamořením ovzduší, podzemních 

vod. 

 Zabránit rozšíření nebezpečné 

látky do okolí pomocí sanace. 

 Provést evakuaci občanů ze 

zamořené oblasti. 

Zasaţení, pád  

břemene 

 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, 

ohroţeni stísněným manipulačním 

prostorem pro tuto činnost. 

 Zajistit dostatečný manipulační 

prostor pro nakládku a vykládku 

nákladu. 

Nepouţívání 

OOPP 

 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, 

ohroţeni zraněním v důsledku nepouţívání 

přidělených OOPP. 

 Vybavit zaměstnance 

předepsanými OOPP, 

prokazatelně – proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance 

s pouţíváním přidělených  

OOPP. 

 Při práci pouţívat přidělené 

OOPP. Průběţně provádět 

kontrolu pouţívání OOPP. 

 

Dodrţování bezpečnostních pokynu při nakládce a vykládce vozidel je důleţitým 

předpokladem minimalizace rizik v dopravě. Přestoţe jsou řidiči pravidelně proškolováni a 

upozorňováni na moţné rizika ohroţení zdraví při výkonu jejich práce, mnohdy 

nerespektují pouţívání OOPP a pracovních postupu. Na (obr.č. 4) je zaznamenán řidič, 

který provedl kurtování kontejneru na návěsu, přičemţ při své činnosti na návěsu 

nepouţíval osobní ochranné pracovní prostředek proti pádu z výšky. 
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Obrázek 4:  Nepouţívání OOPP 

Důsledkem nejčastějších chyb muţe být ohroţena jak bezpečnost osob při nakládce a 

vykládce (chybné pracovní postupy), tak bezpečnost osob při jízdě s naloţeným vozidlem. 

1.  Nakládání provádí zejména zaměstnanci zákazníka. Řidič dohlíţí na nakládku a 

vykládku a dává pokyny tak, aby břemeno bylo na vozidle uloţeno tak, aby 

neohrozilo bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nedbá-li pokynů řidiče a 

dojde-li k závadě v naloţení, je řidič oprávněn ţádat sloţení nákladu nebo jeho 

částí anebo úpravu na vozidle.  

2. Pokud řidič při nakládce / vykládce vozidla opustí kabinu, musí na to být předem 

upozorněna osoba provádějící manipulaci s materiálem, která určí bezpečné 

stanoviště popř. bezpečnou odstupovou vzdálenost od místa manipulace. 

V případě, ţe takové stanoviště nebo odstupová vzdálenost není určena, bude řidič 

volit stanoviště tak, aby byl po celou dobu manipulace v zorném úhlu osoby 

provádějící manipulaci při dodrţení minimální vzdálenosti 3 m od místa 

manipulace.   
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3.  Řidič vozidla je povinen se před jízdou přesvědčit, ţe je náklad správně uloţen, 

upevněn a označen a jak je vyuţita loţná plocha; nesmí připustit, aby vozidlo bylo 

přetíţeno. 

4.  Řidič musí při nakládce a vykládce vozidlo zabezpečit proti neţádoucímu pohybu. 

5. Za řádné uloţení a bezpečné zajištění přepravovaného nákladu odpovídá  řidič 

motorového vozidla. 

6. Řidič je povinen při otevírání bočnic a zadního čela zajistit, aby nikdo nemohl být 

jimi nebo uvolněným nákladem zasaţen. 

7. Potřebuje - li řidič nebo další člen nakládky a vykládky vystoupit na loţnou plochu 

vozidla nebo z ní sestoupit, musí k tomuto úkonu pouţít bezpečný ţebřík nebo jiné 

odpovídající zařízení. 

8. Je zakázáno pohybovat se na loţné ploše, pokud zde zároveň probíhá strojní 

manipulace s materiálem (jeřáb, manipulační vozík apod.) 

9. Je zakázáno seskakovat z loţné plochy vozidla. 

10. Provádí - li osádka vozidla nakládání ruční manipulací, nesmí být překročeny 

stanovené hmotnostní limity pro  občasnou manipulaci u muţů 50 kg, při častém 

zvedání a přenášení 30 kg. Kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen 

za pracovní dobu nesmí překročit 10 000 kg. 

Pro dopravu, nakládku a vykládku zvlášť těţkých nebo rozměrných nákladu, musí 

zaměstnavatel vydat organizační pokyny a stanovit technologické postupy. Řidič je 

povinen tyto postupy dodrţovat. Doprava těchto nákladu se z pravidla zabezpečuje dvěma 

řidiči. 
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5.11.1 Výstup na loţnou plochu, pachtování, práce na vozidle ve výšce 

Řidič nebo jiný zaměstnanec musí pouţít při výstupu na loţnou plochu dopravního 

prostředku, při sestupu z ní a při pachtování řebřík nebo jiné vhodné zařízení, pojízdné 

schody, lešení nebo rampu. 

Vystupovat na vozidlo nebo z něj sestupovat je třeba vţdy čelem k vozidlu, a to 

buď za pouţití instalovaných stupaček a madel, nebo vhodného řebříku. 

 

Pro bezpečné pouţívání řebříku (výstup na loţnou plochu, pachtování, převazování 

nákladu) je pro stanovení bezpečnostních poţadavku moţno vyjít z ustanovení Přílohy 

k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve kterém se mj. stanoví: 

 Po řebříku můţou být vynášená (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. 

 Po řebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více neţ jedna 

osoba. 

 Řebřík musí být umístněn tak aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

pouţití. 

U řebříku se pravidelně provádějí kontroly a případné zkoušky v souladu 

s poţadavky návodu na pouţívání dodaného výrobcem. Řebřík, který vyhovuje takovým 

poţadavkům, musí zaměstnavatel řidiči přidělit! 

Moderní vozidla bývají vybavena shrnovacími plachtami a výstupy na vozidlo jsou 

řešeny schůdky v konstrukci vozidla, čímţ se odstraňují rizika spojená s pouţíváním 

řebříku nebo vylézáním na loţnou plochu šplháním po vozidle a seskakováním z loţné 

plochy. [2] 

Pokud je třeba pracovat na vozidle ve výšce, např. na jeho nástavbě, musí 

zaměstnavatel přijmout technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 

zachycení. Na (obr.č. 5) je  znázorněno zajištění řidiče proti pádu z loţné plochy návěsu 

pouţitím postroje, za který je řidič zachycen na laně jeřábu. 
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Obrázek 5: Zajištění řidiče pomocí OOPP 

 

5.11.2 Manipulace se zboţím na paletách  

Velmi často se v současné době při nakládce a vykládce provádí manipulace se 

zboţím loţeným na prostých paletách. Při manipulaci s paletami je třeba vycházet ze zásad 

stanovených v ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování. Paleta se zboţím na ni uloţeným tvoří manipulační paletovou 

jednotku. 

 

Hlavní zásady pro manipulaci s paletovou jednotkou pro řidiče: 

 Manipulační jednotky musejí být vytvořeny tak, aby při přepravě nebyla 

ohroţována bezpečnost osob a aby zachovávaly svůj tvar při manipulaci a přepravě. 

 Pro tvorbu manipulačních jednotek se nesmí pouţít poškozené a neznačené palety. 

 S poškozenou manipulační jednotkou je moţné manipulovat pouze při zvýšených 

bezpečnostních opatřeních za účelem její opravy nebo rozebrání. 

 Manipulace manipulačních jednotek smykem, taţením, tlačením(zejména na loţné 

ploše vozidel) je zakázaná, pokud pro to nejsou konstrukčně uzpůsobeny (tento 

zákaz je velmi často porušován!) 
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 Pokud výška uloţeného materiálu přesahuje výšku 2000 mm a materiál není nad 

touto výškou bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru 

osob, musí osoby pouţít ochrannou přilbu. [2] 

 

5.12   Manévrovaní s vozidlem 
 

Otáčení, couvání, připojování a odpojování závěsného zařízení za dopravní 

prostředek patří mezi nejrizikovější operace, které řidič při své práci vykonává a je nutné 

striktně dodrţovat zásady BOZP aby zbytečně nedošlo k ohroţení zdraví osob nebo 

majetku. 

5.12.1 Otáčení a couvání 

Řidič musí zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí další způsobilé a náleţitě 

poučené osoby, vyţadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo 

pozemní komunikace. Řidič se s vozidlem neotáčí a necouvá, nevyhovuje – li tomu povaha 

terénu. Zaměstnavatel také můţe řidiči přidělit dalšího řidiče nebo závozníka k vozidlu 

podle náročnosti přepravy. Při otáčení a couvání se navádějící osoba pohybuje v zorném 

poli řidiče, řidič sám kontroluje boční prostory za pomoci zpětných zrcátek. Je 

pochopitelné, ţe řidič v kaţdém případě zastaví, jakmile ztratí navádějící osobu z dohledu. 

Není-li couvání zajištěno pomocí další osoby, je vhodné, aby řidič zdůraznil začátek 

couvání zvukovým výstraţným znamením v případe, kdy nemá dostatečný zpětný výhled 

z vozidla. 

5.12.2 Dorozumívání osob 

 Pokud to okolnosti vyţadují, aby zaměstnanec byl nápomocen při pojíţdění  

vozidla (zejména couvání), musí předem dohodnout znamení o zahájení a ukončení 

couvání s řidičem vozidla. 
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 Při couvání vozidla se nesmí stát v ose mezi vozidlem a místem, ke kterému se 

couvá. Vţdy se musí stát bokem, mimo osu vozidla, aby řidič viděl na ukazující 

osobu. 

 Začátek couvání zdůrazní řidič výstraţným zvukovým signálem. 

 Pro dorozumívání  se pouţijí potřebné hlasové signály a kódované signály uvedené 

v Příloze č.2 tohoto předpisu. (NV č.11/2002 Sb.). 

5.12.3 Připojování a odpojování závěsného zařízení za dopravní prostředek  

Připojování a odpojování vozidel musí řidič provádět podle návodu výrobce. Řidič 

je povinen provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního 

prostředků při připojování dopravního prostředku, při odpojování je povinen zajistit před 

odpojením dopravní prostředky proti samovolnému pohybu a provést kontrolu odpojení. 

Hlavní zásady pro bezpečné připojování a odpojování jsou: 

 Při připojování a odpojování vozidel nesmí být v nich nebo na nich ţádné osoby. 

Při nárazu vozidel by mohlo dojít k pádu osob nebo k jinému úrazu. 

 Připojovaná a odpojovaná vozidla musí být zabrzděna a zajištěna proti 

samovolnému pohybu, návěsy musí být podepřené podpěrami.  

 Při připojování (resp. Odpojování) vozidel musí být taţné vozidlo vţdy řízeno 

z místa obsluhy. Řidič musí najíţdějící taţné vozidlo přesně a bezpečně ovládat, 

proto musí být zásadně na místě řidiče. 

 Připojovaným vozidlem se nesmí najíţdět na taţné vozidlo (s výjimkou přívěsu za 

osobní automobily). 

 Osoba navádějící řidiče nesmí vstoupit mezi připojovaná vozidla, jestliţe závěs 

taţného vozidla je vzdálen od oka přívěsu více neţ 0,25 m. Teprve aţ couvající 

taţné vozidlo zastaví ve vzdálenosti, kdy je závěs pro přívěs blíţe neţ 0,25 m od 

oka oje přívěsu, smí obsluha vstoupit mezi stojící vozidla, navést oj přívěsu 

k závěsu pro přívěs a dát smluvené znamení řidiči. 

 Řidič smí dokončit couvání na doraz závěsného zařízení pouze na smluvené 

znamení. 
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 Po spojení vozidel je řidič povinen zkontrolovat spojení a zajištění závěsného 

zařízení (a také správnou činnost brzd a činnost osvětlení).   

Před odpojením vozidel je řidič povinen vozidla zabrzdit a zajistit proti samovolnému 

pohybu (manipulační práce při vlastním odpojování a zajišťování odpojeného vozidla 

provádí obyčejně závozník nebo druhý řidič. Je ale na řidiči, který jako poslední řídil 

soupravu, aby provedené práce zkontroloval, protoţe právě on sám je odpovědný za jejich 

správné provedení). [2] 

5.13   Odstraňování poruch během jízdy 
 

Opravy, které je nutno provést v průběhu přepravy, je řidič povinen zkonzultovat 

s technickým pracovníkem - dispečerem a pouze s jeho souhlasem je moţno tyto opravy 

zajistit. O provedení opravy rozhodne technik. Při poruše na dálnici, zajistit odtah jen na 

nejbliţší parkoviště, pak se informovat telefonicky o dalším postupu. 

 

 Pokud řidič musí vystoupit při opravě vozidla, úpravě nákladu nebo nehodě musí 

dbát zvýšené opatrnosti. Před vstupem na vozovku musí řidič pouţít výstraţnou vestu 

s reflexními pruhy nebo reflexní šle (obr. č. 6) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 6:  Reflexní vesta, reflexní šle 
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 Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstraţným 

trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku uţít po dobu nouzového stání, například při 

přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro 

náhlou nevolnost, jestliţe takové vozidlo tvoří překáţku provozu na pozemních 

komunikacích. 

 Trojúhelník musí umístnit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíţdějící řidiče 

včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za 

vozidlem. V obci muţe být tato vzdálenost, vyţadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové 

vozidlo vybaveno výstraţným světelným zařízením, musí ho řidič uţit nejméně po dobu, 

neţ výstraţný trojúhelník umístní na vozovce.  

V případě nutnosti provedení opravy vozidla na komunikaci společnosti je nutno: 

 Zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu. 

 Zvednuté vozidlo nebo jeho části zabezpečit proti pádu. 

 Nezahajovat opravu vozidla, pokud není jeho zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti 

sklopení. 

 Nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí 

neţádoucí pohyb vozidla. 

 Neopravovat naloţené vozidlo, pokud by jeho náklad mohl ohrozit pracovníky. [2] 

  

5.13.1 Dopravní nehoda 

Dojde-li k nehodě, je řidič povinen postarat se o to, aby následky byly omezeny na 

nejmenší míru. Zejména musí: neprodleně zastavit vozidlo; učinit vhodná opatření, aby 

nebyla ohroţena bezpečnost silničního provozu na místě nehody; vyţadují-li to okolnosti, 

je oprávněn zastavovat jiná vozidla; označit místo nehody výstraţným trojúhelníkem; 

zajistit místo dopravní nehody třetí osobou; zajistit svědky dopravní nehody; umoţnit 

obnovení silničního provozu, zejména dopravních prostředků osobní veřejné silniční 

dopravy. Při pohybu na komunikaci je povinen pouţít výstraţnou vestu. 
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Řidič je povinen poskytnout podle svých schopností a moţností první pomoc 

zraněným osobám; vyţaduje-li to povaha zranění nebo ţádá-li to zraněná osoba, dopravit 

zraněného do nejbliţšího zdravotního střediska a prokázat tam svoji totoţnost. Na místo 

dopravní nehody je povinen přivolat lékaře (sanitní sluţbu). Do vyšetření příčiny dopravní 

nehody (na místě samém) a pokud předpokládá, ţe bude pokračovat v jízdě, nesmí řidič 

poţívat alkoholické nápoje. 

Ve všech případech je řidič povinen neprodleně ohlásit dopravní nehodu 

nejbliţšímu oddělení Policie. Na místě dopravní nehody je povinen setrvat aţ do příchodu 

příslušníka Policie nebo se na místo nehody musí neprodleně vrátit. O dopravní nehodě je 

řidič povinen neprodleně vyrozumět dispečera. V případě, ţe Policie odmítne provést 

šetření a zápis o nehodě, je řidič povinen informovat dispečera. Bez jeho svolení nesmí 

opustit místo nehody. Poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení při dopravní 

nehodě musí vţdy řidič ohlásit nejbliţšímu oddělení Policie. 

O kaţdé dopravní nehodě je řidič povinen vţdy vyhotovit záznam, v němţ musí 

uvést všechna data týkající se druhých účastníků dopravní nehody. Při dopravní nehodě 

v zahraničí řidič nesmí podepsat dokument, pokud nerozumí jeho textu. Musí si vyţádat 

součinnost vedoucího pracovníka. U nezaviněné dopravní nehody je důleţité zjistit 

pojišťovnu, u které je pojištěn druhý účastník nehody. Po návratu do firmy 

Kreizltransporte s.r.o, musí řidič neprodleně podat hlášení o druhu a rozsahu případného 

poškození, o kaţdé dopravní nehodě svému nadřízenému pracovníkovi, pověřenému 

šetřením dopravních nehod a spolupracovat při sepsání zprávy o dopravní nehodě. Vedoucí 

pracovník zajišťuje optimální způsob odtahu nebo odvozu porouchaných nebo jinak 

nepojízdných vozidel. Řidič je povinen napomáhat ve výběru nejvýhodnějších sluţeb, 

(jeřáby, odtahová sluţba, parkovné). Při kontrole vozidla je řidič povinen si ihned vyţádat 

všechny potřebné doklady (tedy nejen doklad o udělené pokutě, ale záznam o provedené 

kontrole, případně rozsah závad). 

Při dopravní nehodě v zahraničí postupuje dle příslušných předpisů dané země, 

pokud jsou tyto odchylné od pravidel silničního provozu v ČR. 

 

 

 



39 

 

5.14   Zákazy odstavování dopravních prostředku  
 

Řidič nesmí odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska 

bezpečnosti práce (kde vozidlo překáţí nebo je ohroţeno práci konanou v jeho blízkosti), 

zejména v ochranném pásmu inţenýrských sítí. 

S takovými místy, pokud se jedná o prostory zaměstnavatele nebo o prostory 

zaměstnavatelem provozované (skládky, lomy, pískovny), musí zaměstnavatel řidiče 

seznámit. Těmito místy můţou být i kryty nebo poklopy vodovodních nebo kanalizačních 

sítí a ochranná pásma plynových a elektrických zařízení. 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soupravy podle zákona č. 458/2000 

Sb.(energetický zákon) je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení  určený 

k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně ţivota, zdraví a majetku osob. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany. 

U napětí nad 1kV a do 35 kV včetně 

 Pro vodiče bez izolace 7 m 

 Pro vodiče s izolací základní 2 m 

 Pro závěsná kabelová vedení 1 m 

 

U napětí na 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 

U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

U napětí nad 400 kV 30 m, 

U závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

U zařízení vlastní telekomunikační sítě drţitele licence 1 m. 
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V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické 

stanice, je zakázáno: 

 Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a 

jiná podobná zařízení, jakoţ i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

 Provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit ţivot, zdraví či majetek osob, 

 Provádět činnosti, které by znemoţňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a 

přejíţdět vedení mechanizmy o celkově hmotnosti vyšší neţ 6 t. [2] 

5.15   Opravy a údrţba vozidel 

 

Opravy vozidel ve společnosti Kreizltransporte s.r.o jsou zajišťovány autorizovaným 

servisem DAF- TRUCK TRADE s.r.o. Řidiči smějí provádět jenom drobné opravy, které 

se týkají výměny pojistek, ţárovek, pneumatik. Musí dbát bezpečnostním pokynům 

stanoveným výrobcem vozidla. 

Zaměstnanci provádějící kontrolu, údrţbu a opravy vozidel: 

 postupují dle návodu výrobce, 

 vozidlo zabezpečí proti samovolnému pohybu, 

 provádí případnou kontrolu spodku vozidla jen při vypnutém motoru, pokud 

výrobce nestanovil jinak, 

 zvednuté vozidlo nebo jeho části zabezpečí proti pádu, 

 pouţijí při huštění pneumatik kol nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným 

závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem bezpečný kryt nebo zařízení, 
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které plní obdobnou funkci, uvolňovat pneumatiku přihušťováním je zakázáno, 

 pokud k těmto pracím pouţívají pracovní jámu tak je zakázáno ji přeskakovat 

a překračovat, při přistavování a odjezdu vozidla se v ní nesmí nikdo zdrţovat, 

nepouţívaná pracovní jáma se zabezpečí kryty v úrovni okolní podlahy, 

 pří mytí vozidel a mechanismů platí zákaz mytí na místech, kde by mohlo dojít 

k ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod, 

 dobíjení akumulátorů mohou provádět jen v odvětrávané místnosti a musí 

dodrţovat pokyny z návodu výrobce dodaného k nabíječce, do akumulátorů mohou 

dolévat jen destilovanou vodu, 

5.16  Montáţ a demontáţ pneumatik a jejich huštění 

 

Montáţ a demontáţ pneumatik patří k nejrizikovějším úkonům, při kterých muţe 

dojít v případě nesprávného postupu k ohrození zdraví řidiče nákladních motorových 

vozidel.  

Z důleţitých bezpečnostních poţadavků  je třeba zdůraznit: 

 Dodrţovat pravidla a pracovní postupy pro různé typy kol. 

 Pro montáţ a demontáţ pouţívat jen vhodné nástroje, které jsou v dobrém stavu 

(montáţní páky bez ostrých hran). 

 Tlaky a síly na montáţní páku volit úměrně k potřebám momentu síly. 

 Práci provádět na suchém a čistém místě. 

 Ráfky, které mají postranní kruh a závěrný pojistný kruh, musí být v řádném 

technickém stavu (odpovídat rozměrům ráfku, je třeba, aby závěrný pojistný kruh 

přesně zapadal do dráţky, která nesmí být poškozená). 

 Po ukončení montáţe vţdy zkontrolovat, zapadne-li závěrný pojistný kruh dobře do 

ráfku a je-li po celém obvodu stejně vzdálen od okraje ráfku. 

 Demontáţ pneumatik nebo výměnu vnějších obvodových šroubu u dělených disku 

zásadně neprovádět bez úplného vypuštění vzduchu z pneumatiky. Při stiţené 
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demontáţi po sejmutí závěrného pojistného kruhu nikdy neuvolňovat pneumatiku 

jejím přihušťováním.  

Při huštění pneumatik by se provádějící osoba neměla na pneumatiku zbytečně 

naklánět ani na ni sedat. Kromě zaměstnance, který pneumatiku hustí, by neměla být 

v blízkosti huštěné pneumatiky ţádná jiná osoba. Na pracovišti při huštění pneumatik je 

třeba dbát na pořádek, a to včetně úklidu prachu. Dojde-li totiţ k roztrţení pneumatiky, 

vzniká silný tlakový ráz, který nese s sebou prach a drobné předměty, které mohou zranit 

příslušného pracovníka a případně jiné, blíţe se nalézající osoby.[3] 

Seznam rizik při údrţbě, kontrole a opravách jsou popsané v tabulce č.2 tohoto 

předpisu a jsou v ní identifikovaná nebezpečí a stanovena opatření k jejich odstranění. 

Tabulka č. 2: Rizika při údrţbě, kontrole a opravách vozidel 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

AUTODOPRAVA – RIZIKA PŘI ÚDRŢBĚ, KONTROLE A OPRAVÁCH VOZIDEL 

NEBEZPEČÍ KDO A ČÍM JE OHROŢEN OPATŘENÉ KE SNÉŢENÍ 

NEBEZPEČÍ 

Sjetí, pád, vozidla 

z rampy, do montáţní 

jámy 

 

Zaměstnanci zúčastnění na 

údrţbě, kontrole a opravách 

vozidel, ohroţeni přejetím, 

přimáčknutím, pádem vozidla na 

zaměstnance. 

 Zajistit vozidlo proti jeho 

náhodnému rozjetí zabrzděním 

ruční brzdou resp. jinými 

prostředky. 

 Rampu opatřit bočními lištami, 

je-li neprůjezdná, musí být 

opatřena zaráţkami. 

 Zajistit, aby se při přistavování, 

odjíţdění, vozidla nad  

montáţní jámu, v ní nikdo 

nezdrţoval. 

Pád osoby do 

montáţní jámy 

 

Zaměstnanci zúčastnění na 

údrţbě, kontrole a opravách 

vozidel, ohroţeni pádem do 

montáţní jámy. 

 Po ukončení práce montáţní 

jámu spolehlivě zakrýt. 

 Nezakrytou montáţní jámu 

nepřeskakovat. 

Zasaţení vozidlem, 

částí vozidla, 

přípravkem 

Zaměstnanci zúčastnění na 

údrţbě, kontrole a opravách 

vozidel, ohroţeni pádem zvednuté 

korby vozidla. 

 Před započetím práce 

zabezpečit korbu vozidla proti 

pádu. 

 Před započetím práce 

zkontrolovat zajištění korby 

vozidla. 
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Zachycení pohyblivou 

částí vozidla 

Zaměstnanci zúčastnění na 

údrţbě, kontrole a opravách 

vozidel, ohroţeni zachycením 

některou z pohyblivých částí 

vozidla. 

 Práce na spodku vozidla 

provádět,  jen není-li jeho 

motor v chodu, pokud výrobce 

neurčí jinak. 

Výbuch 

 

Zaměstnanci provádějící údrţbu, 

kontrolu, opravu vozidla a osoby 

nacházející se v jejich  blízkosti, 

ohroţeni 

- výbuchem plynu v plynovém 

zařízení vozidla, 

- výbuchem plynu 

nahromaděného v montáţní 

jámě, 

výbuchem, vznícením, 

pouţívaných látek 

 Při opravě vozidla uzavřít 

všechny jeho přívodní ventily 

plynového zařízení. 

 Seznámit se s havarijním 

plánem objektu, ve kterém je 

oprava prováděna. 

 V montáţní jámě, ani ve 

vzdálenosti 1,5 m od ní 

nezacházet s otevřeným ohněm, 

nekouřit. 

 V montáţní jámě nepouţívat 

omamné a jedovaté plynné 

látky. 

 Neukládat v montáţní jámě 

plynové nebo tlakové nádoby 

obsahující jedovaté látky. 

Při údrţbě, kontrole, opravě vozidla 

nepouţívat otevřený oheň 

Nepouţívání OOPP 

 

Zaměstnanci provádějící údrţbu, 

kontrolu, opravu vozidla a osoby 

nacházející se v jejich  blízkosti, 

ohroţeni zraněním v důsledku 

nepouţívání přidělených OOPP. 

 Vybavit zaměstnance 

předepsanými OOPP, 

prokazatelně – proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance 

s pouţíváním přidělených  

OOPP. 

 Při práci pouţívat přidělené 

OOPP. 

 Průběţně provádět kontrolu 

pouţívání OOPP. 

 

Seznam rizik při údrţbě, kontrole a opravách jsou popsané v tabulce č.2 tohoto 

předpisu a jsou v ní identifikovaná nebezpečí a stanovena opatření k jejich odstranění. 

5.17   Doba řízení a odpočinku 

 

 Pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajištujících 

silniční přepravu zboţí a cestujících za účelem harmonizace podmínek hospodářské 

soutěţe mezi druhy pozemní dopravy, zejména silniční dopravě, zlepšení pracovních 

podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích stanovuje Nařízení (ES) 

č.561/2006.  
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Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 

Dobou řízení – doba trvání činnosti řízení. 

Přestávkou v řízení – doba, během níţ, nesmí řidič řídit ani vykonávat ţádnou  jinou práci 

a která je určená výhradně k jeho zotavení. 

Denní dobou řízení – celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a 

začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou 

odpočinku. 

Odpočinkem – doba, během níţ řidič vykonává soukromé činnosti a nakládá volně se svým 

časem. 

Pohotovost – dobou, během níţ muţe být řidič povolán do práce. 

 

Pokyny pro dobu řízení a odpočinku: 

 

Denní doba řízení – nesmí překročit 9 hod, nejvýše 2krát týdně muţe být prodlouţena na 

10 hod. 

 

Týdenní doba řízení – nesmí přesáhnou 56 hod.,v následujícím týdnu 34 hod. 

Celková doba řízení za dva týdny nesmí překročit 90 hod. Po 4,5 hod. řízení musí mít řidič 

nepřerušenou přestávku nejméně 45 min. Tuto přestávku si muţe řidič rozdělit na dvě 

přestávky v délce nejméně 15 min (1 část), 30 min (2část). 

 

Denní doba odpočinku - je doba, která slouţí k odpočinku řidiče a musí být čerpána 

kaţdých 24 hod. trvá 11 hodin. Čerpání doby odpočinku si řidiči mohou rozdělit na dva 

úseky, kdy první musí být alespoň v délce 3 hodin a druhý v délce 9 hod. 

 

Týdenní dobu odpočinku- nastupují řidiči vţdy nejpozději po 6 dobách řízení 

provedených během 6 dnů. Tato doba trvá 45 hodin. Muţe být zkrácená na nejméně 24 

hodin, ale nejpozději ve třetím týdnu od tohoto zkrácení nahrazena o počet hodin, o který 

bylo toto zkrácení provedeno. [1] 
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5.17.1 Způsob vedení denní evidence o době řízení 

 Evidence doby řízení je zajištěna záznamovým zařízením (tachografem), záznam 

řidiči předávají technikovi, který provádí kontrolu. Údaje ze záznamu o provozu vozidla a 

ze záznamového zařízení jsou uchovávány nejméně po dobu 12 měsíců po jejich 

zaznamenání u technika. 

5.17.2 Co musí záznam o pracovním reţimu řidiče obsahovat 

 Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku uvedl. 

V případě analogového tachografu (obr. č. 7): 

1. Jméno a příjmení řidiče vozidla, 

2. Místo a datum zaloţení záznamového listu, 

3. Místo a datum vyjmutí záznamového listu, 

4. Registrační číslo vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po 

dobu pouţívání záznamového listu, 

5. Stav počítadla kilometru v době vloţení záznamového listu do analogového 

tachografu, 

6. Stav počítadla kilometru v době vyjmutí záznamového listu do analogového 

tachografu, 

7. Dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly 

zaznamenány automaticky, 

8. Důvody prodlouţené doby řízení  
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            Obrázek č. 7: Analogový, ručně popsaný tachografový kotouč 

 

Údaje v bodech 1, 2, 3, 4 a 5 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy.  Údaje 

podle bodu 3, 6, aţ 8 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po ukončení jízdy.  

 

U digitálního tachografu (obr.č. 8): 

 Před jízdou řidič ručně zadá symbol země, kde začíná jeho pracovní doba 

(případně ostatní údaje, pokud je přístroj nezaznamenal automaticky), 

 Po skončení jízdy řidič ručně zadá symbol země, kde jeho pracovní doby končí, 

ostatní údaje, pokud je přístroj nezaznamenal automaticky, a v případě poruchy 

tachografu ručně uvede dále údaje podle bodu 1 – 4, 7 – 8. 

 

V případě vedení záznamu ručně (obr.č. 9): 

1. evidenční číslo záznamu, 

2. jméno a příjmení řidiče vozidla, 

3. registrační číslo vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu pouţívání 

záznamového listu, 

4. místo, datum a stav počítadla kilometru na počátku záznamu, 

5. místo, datum a stav počítadla kilometru na konci záznamu, 
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6. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku kaţdého řidiče zvlášť, 

7. důvody prodlouţené doby řízení. 

 

                          Obrázek 9: Záznam o době řízení motorového vozidla 

 

 Údaje v bodech 1 aţ 4 záznamu musí být vyplněny před zahájením jízdy. 

Záznamem o době řízení a bezpečnostních přestávkách u vozidel povinně vybavených 

kontrolním záznamovým zařízením (analogovým nebo digitálním tachografem) se rozumí 

výhradně výstup z tohoto zařízení. 

5.17.3 Zavedení digitálních tachografu 

Nedostatky při pouţívání analogových tachografu a z toho vyplývající problémy 

s bezpečností silničního provozu si vynutili zavedení digitálních tachografu. 

 

Systém digitálního tachografu se skládá ze: 

 Záznamového zařízení ve vozidle (přístroj, čidlo snímání impulsu s kabelem). 
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 Systém výroby a výdeje karet opravňujících k práci s tachografem a uloţenými 

daty, 

 Příslušenství (technické a programové pro stahování dat). 

Vozidla mohou být vybavena těmito schválenými výrobními značkami digitálních 

tachografu: VDO Siemens, Stoneridge, Actia. Přístroj ve vozidle obsahuje řídicí a 

paměťovou část, řídící hodiny, čtecí zařízení na dvě čipové karty, displej, tiskárnu, tlačítka 

pro ovládání přístroje a konektor pro stahování dat.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Digitální tachograf s kartou řidiče 

 

Data řidičů jsou do přístroje načtena z čipových karet, data týkající se řízení vozidla 

jsou do přístroje načítána z elektronické řidiči jednotky vozidla během jízdy. 

Karta řidiče 

Je paměťová a jsou na ni ukládány údaje o vozidle a jeho pouţití, údaje o aktivitách 

řidiče, hlášení o závadách a chybách tachografu, údaje o provedených kontrolách, místo a 

čas vloţení a vyjmutí karty do a z přístroje. Karta je platná po dobu 5 let a ukládají se na ni 

data za nejméně posledních 28 dnů. Řidič odpovídá za správné fungování a pouţívání této 

paměťové karty, je oprávněn vlastnit a pouţívat pouze jednu kartu řidiče, která je vydána 

na jeho jméno. O sloučení řidičského průkazu a karty řidiče do jednoho průkazu je ve fázi 

začátku návrhu přípravy legislativy a předpokládaný záměr by měl být od roku 2018. 
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Obrázek 10: Vzor karty řidiče 

V případě poškození nebo nefunkčnosti musí řidič do 7 dnů kartu odevzdat 

příslušnému úřadu a poţádat o vydání nové karty, kterou úřad vydá do 5 pracovních dnů. 

Při ztracení nebo odcizení karty musí být navíc ţádost doloţená protokolem příslušného 

úřadu státu, kde k odcizení došlo. V těchto případech musí řidič na konci své jízdy 

vytisknout všechny údaje o časových úsecích zapsaných přístrojem. Na vytištěný záznam 

dopíše číslo karty, své jméno a záznam podepíše. Pokud je nefunkční přístroj řidič vede 

záznamy ručně např. V diagramu na rubu záznamového pásku z tiskárny přístroje.  

Podniková karta 

Obsahuje identifikační údaje firmy a umoţňuje firmě stahování dat, prohlíţení dat na 

displeji přístroje nebo jejich vytištění. Firma muţe vlastnit více karet a pouţívat je do 

všech svých vozidel. 
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5.18  POSKYTOVÁNÍ OOPP 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat její zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat technické poţadavky na osobní ochranné prostředky. 

Při samotném řízení vozidla pracuje řidič v poměrně čistém prostředí a kromě rizika 

dopravní nehody mu zpravidla ţádná rizika nehrozí. K minimalizaci tohoto rizika postačí, 

aby řidič řídil vozidlo v bezpečné obuvi, a hrozí–li mu riziko oslnění,  musí pouţít 

ochranné brýle proti oslnění. Za bezpečnou obuv se povaţuje obuv s pevnou patou, která 

řidiči nemůţe spadnout z nohy nebo se samovolně vyzout. Řidiči nesmí zejména v letním 

období nosit na nohách při výkonu své práce pantofle, dřeváky a jinou podobnou obuv. 

Hrozí jim nebezpečí pádu volné obuvi pod pedál a ztíţení ovládání vozidla, nehledě na 

další riziko při sestupování z vozidla po schůdkách, kdy muţe dojít k špatnému došlápnutí, 

sesmeknutí nohy řidiče a např. k pohmoţdění kotníku.  

V době, kde řidič vozidlo neřídí a plní jiné pracovní úkoly, pohybuje se pěšky po 

staveništích a skládkách, fyzicky provádí nakládku nebo vykládku vozidla, údrţbu nebo 

opravu vozidla, opravuje poruchu na pozemní komunikaci, musí pouţít další ochranné 

prostředky podle konkrétního rizika (odpovídající pracovní obuv, oděv, pracovní rukavice, 

výstraţnou vestu a další potřebné ochranné prostředky zajištující BOZP). [2] 

V tabulce č. 3 jsou vyjmenované druhy OOPP, které je povinen zaměstnavatel 

přidělit řidiči nákladního motorového vozidla vzhledem k vyhodnocení rizik, které působí 

na řidiče nákladních motorových automobilu při vykonávání jeho pracovních povinností. 

Při poškození OOPP nebo sníţení funkčnosti jejich ochrany musí řidič informovat 

zaměstnavatele, který je povinen vyměnit poškozené OOPP za nové plně funkční, tak aby 

se předešlo riziku vzniku pracovního úrazu.  
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Tabulka č. 3: OOPP řidiče nákladního motorového vozidla 

Druh OOPP Doba pouţitelnosti/měsíc Počet kusou 

pracovní oděv/montérky 12 1x za 1 rok 

pracovní obuv 24 1x za 2 roky 

rukavice koţené prstové 6 2x za 1 rok 

výstraţná vesta 12 1x za 1 rok 

ochranné brýle proti oslnění 48 1x za 4 roky 

ochrannou přilbu 12 1x za rok 

plášť do deště 12 1x za rok 

 

5.18.1 Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky je zaměstnavatel povinen poskytovat 

zaměstnancům na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu. Dle NV č. 495/2001 Sb., je 

práce řidiče nákladního motorového vozidla zařazena do kategorie Práce nečistá, je 

zaměstnavatel povinen přidělit mycí, čistící a dezinfekční prostředky podle přílohy 4 

tohoto nařízení. Doporučené mnoţství těchto prostředku je uvedeno v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Doporučené mnoţství mycích, čistících a dezinfekčních prostředku 

Mýdlo 100g/ měsíc 

Čistící pasta 600g/ měsíc 

Ručník 2x za rok 

 

Za správné dodrţování, kontrolu, přidělování OOPP, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředku je zodpovědný jednatel firmy Kreizltransporte s.r.o. 
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5.19  Závěrečné ustanovení 
 

Tento místní provozní bezpečnostní předpis platí pro všechny zaměstnance 

společnosti jakoţ i pro osoby, které se s vědomím zaměstnavatele ve společnosti zdrţují a 

byli s ním seznámeni. 

Bezprostředně po vydání tohoto místního provozního bezpečnostního předpisu musí 

být s jeho obsahem v potřebném rozsahu seznámeni všichni pracovníci společnosti. 

Zodpovědnost za splnění tohoto poţadavku mají vedoucí pracovníci na všech stupních 

řízení. 

Tento předpis musí být neprodleně po svém vydání prokazatelným způsobem předán 

i zástupcům jiných firem, jejichţ pracovníci s vědomím zaměstnavatele ve společnosti 

pracují. Zodpovědnost za splnění tohoto poţadavku má: …………………………..… 

Zástupci cizích firem zajistí, aby jejich zaměstnanci byli s tímto místním provozním 

bezpečnostním předpisem v potřebném rozsahu seznámeni a aby jeho ustanovení plnili.  

Místní provozní bezpečnostní předpis nabývá účinnosti dnem …………………………….. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

6 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu 

nákladními vozidly konkrétní společnosti v rámci nákladní automobilové dopravy. 

V úvodu práce, a to v kapitole třetí, jsou stručně popsány stěţejní legislativní 

zákony, nařízení vlády a prováděcí vyhlášky, ze kterých se při vypracování bezpečnostního 

předpisu vychází a kterými se musí řídit kaţdá společnost, která se zabývá nákladní 

automobilovou dopravou. 

V kapitole páté je jiţ samotný bezpečnostní předpis pro konkrétní firmu zcela 

rozepsán. V úvodu předpisu jsou stanoveny vymezení, na koho se tento bezpečnostní 

předpis vztahuje. Jsou zde popsány povinnosti zaměstnavatele, které musí plnit při 

označování motorových vozidel. Dále jsou uvedeny povinnosti řidičů v případě provádění 

kontrol vozidla před, během a po jízdě. Jsou vypsány úkony řidičů, které jsou povinni 

vykonat před, během a po jízdě tak, aby nedocházelo k jejich ohroţení během pracovní 

doby a při tom byly dodrţovány pokyny BOZP stanovené zaměstnavatelem.  

Řidič nákladního automobilu, musí splňovat poţadavky na odbornou způsobilost. 

V další části předpisu jsou uvedeny poţadavky na řidičská oprávnění, popsané podmínky, 

které musí řidič splňovat k získání profesního průkazu. V předpisu se klade také důraz na 

zdravotní způsobilost, která je z hlediska bezpečnosti jak řidiče, tak i ostatních účastníků 

provozu, velmi důleţitá. Jsou zde popsaný povinnosti řidiče zúčastňovat se vstupních, 

pravidelných lékařských prohlídek a dodrţovat zákazy poţívání jakýchkoliv látek (alkohol, 

drogy, léky), které by mohli negativně ovlivnit či sníţit schopnosti řízení nákladního 

motorového vozidla.  

Důleţitou části předpisu byla kapitola věnována vykládce a nakládce vozidel. V 

této kapitole jsou uvedeny pokyny a pracovní postupy pro řidiče, které musí dodrţovat, tak 

aby rizika vzniku pracovních úrazů byly minimalizovány. Je uvedená tabulka se seznamem 

rizik, které působí na řidiče při nakládce a vykládce, identifikováno nebezpečí a jsou 

navrţené opatření k jejich odstranění. Další část předpisu je věnována manévrování 

s vozidlem, jde zejména o otáčení a couvání, připojování a odpojování. Všechny tyto 
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operace patří mezi nejrizikovější, které řidič při své práci vykonává. Je důleţité se řídit 

stanovenými bezpečnostními postupy uvedenými v tomto předpisu pro bezpečné otáčení a 

couvání, pokyny dorozumívání osob při připojování a odpojování tak, aby zbytečně 

nedocházelo k ohroţení osob a majetku. 

 V závěru předpisu je vysvětlena problematika opravy, údrţby vozidel, kde jsou 

stanoveny bezpečnostní postupy při montáţi a demontáţi pneumatik, přehled rizik 

působících na řidiče při opravách a stanovené opatření k odstraňování rizik. Dále se věnuje 

předpis popisem doby řízení a odpočinku řidičů, kde jsou stanoveny způsoby vedení 

evidence o době řízení a pokyny pro dobu řízení a odpočinku. 

Poslední kapitola předpisu se věnuje problematice OOPP a jsou zde stanoveny 

povinnosti zaměstnavatele přidělovat řidičům vhodné OOPP na základě vyhodnocení rizik 

působících při jejich činnostech. 

Přínos diplomové práce spočívá v komplexním řešení problematiky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci při provozování nákladní automobilové dopravy. Vznikl jednotný 

dokument pro konkrétní společnost s přesnými pravidly pro celý průběh pracovního dne 

řidiče od prvotní kontroly vozidla aţ po řádné ukončení činnosti a předání vozidla. 

Dokument bude slouţit jako předloha k pravidelnému školení řidičů a hlavně jako nástroj 

preventivní ochrany zdraví řidičů. Současně bude docílena trvalá přítomnost důleţitých 

informací na jednom místě v dosahu řidičů tak, aby bylo moţné tyto informace čerpat 

kdykoliv v případě potřeby.     
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