
Příloha č. 1 

 

MÍSTNÍ ŘÁD SKLADU 
(Název společnosti) 

 
Místní řád skladu je zpracován v souladu s ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – zásady pro 

tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním 

pohonem - provoz, údržba, opravy a technické kontroly a předpisy souvisejícími, nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., které řeší zásady a základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, 

technických zařízení při provozu skladů a používáním pojízdných zařízení. 

Nedílnou součástí plnění těchto úkolů je zajišťování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany a hygieny. 

Sklad je posuzován jako prostor určený ke skladování materiálu Mirelon za použití 

skladovacích košů a skladovací mobilní techniky s omezeným přístupem osob. 

Sklad je situován jako samostatně stojící budova v areálu společnosti. 

 
 

1. ODPOVĚDNÁ OSOBA 

 

Za bezpečný provoz, prohlídky, údržbu skladu a opravy skladovacích zón, zařízení 

a prostředků odpovídá: 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

2. ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ 

 

2.1. Manipulace při příjmu, skladování a výdeji ve skladu 

Tento sklad slouží pro ukládání svitků Mirelonu umístěných v ohradových paletách (koších). 

Veškeré manipulace se skladovacími koši ve skladu budou prováděny pouze VZV. 

Umisťování svitků do košů se provádí přímo ve výrobě, odkud se přepraví naložené palety do 

skladu. Ze skladu se palety vrací k druhotné výrobě, nebo na expedici. 

Jednotlivé druhy a barvy svitků se stohují odděleně do řad nebo bloků. 

Jiný příjem a výdej, nakládka a vykládka vozidel se tímto řádem neřeší. 

 

2.2. Tvorba manipulačních jednotek 

Manipulační jednotky jsou tvořeny koši (prázdnými/plnými), které se umisťují ve skladě na 

označená místa. 

Světlá výška skladu musí být taková, aby mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní 

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

200 mm. Stohování košů se provádí pouze na čtyři patra. 

Každá jednotka musí mít uvedenou nosnost. Nosnost nesmí být překračována. 

Nesmí být manipulováno s více jak jednou paletou (košem). 

Skladovací plocha musí být udržována v čistotě (bez skvrn, děr, vody apod.). 

Uličky mezi paletami, přístup k nim a únikové cesty z prostor skladu musí být neustále volné 

a průchodné. 

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

trvanlivě a čitelně bezpečnostní tabulkou „Nosnost buňky a sloupce“ a nesmí být překročena. 



Poškozené palety nebo jejich části, které ohrožují bezpečnost, nesmí být používány. 

O poškození musí být informována odpovědná osoba. 

Při ruční manipulaci se skladovaným materiálem musí být dodrženy maximální povolené 

hmotnostní limity pro manipulaci, a to muži do 50 kg a ženy do 15 kg. 

 

2.3. Obsluha skladovacích zařízení a prostředků 

Vysokozdvižný vozík smí řídit jen osoba s oprávněním umožňující řídit daný typ vozíku 

a osoba, která byla prokazatelně seznámena s daným typem vozíku. 

Řidič se musí prokázat průkazem obsluhy motorových/manipulačních vozíků, 1x za rok se 

podrobit lékařské kontrole zdravotní způsobilostí. Řidič je rovněž povinen 1x za rok 

absolvovat povinné školení řízení VZV vozíků a bezpečnostních předpisů. 

 

2.4. Pohyb dopravních prostředků 

Vozíky se musí ve skladu pohybovat obezřetně, s ohledem na velikost košů, stabilitu vozíků, 

rychlost jízdy, pojízdný podklad/podlahu. Řidiči věnují zvýšenou pozornost chodcům 

a přiměřeně, s ohledem na převážený náklad chodcům umožní průchod. 

 

2.5. Pohyb osob 

Vstupní dveře skladů označit bezpečnostní tabulkou „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ a „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“. Ve skladu 

musí všechny osoby nosit OOPP zejména ochrannou přilbu. Osoby jsou povinny dbát 

zvýšené opatrnosti a sledovat pohyb vozíků. Osoby umožní průjezd vozíkům s ohledem na 

rozměry košů a vlastní bezpečnost. 

 

2.6. Používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení 

Osvětlení skladu musí být zajištěno o minimální intenzitě 150 luxů. Osvětlení nesmí být 

zdrojem oslnění řidičů a nesmí mít stroboskopický efekt. 

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

vody apod.) Koše se stohují do označených částí/míst skladu. Uličky, cesty a komunikace 

musí vždy zůstat volné. Na uličkách a komunikacích se nesmí odkládat předměty nebo na ně 

zasahovat stohovanými paletami. 

 

2.7. Poškození, poruchy, nehody skladovacích zařízení a prostředků. 

Palety nebo jejich části, jejichž technický stav ohrožuje bezpečnost, nesmějí být používány. 

Při zjištění poškození palety musí být tato vyřazena z užívání a odstraněna ze skladu. Návrat 

palety je možný až po řádné opravě nebo po výměně za nepoškozenou. 

Před každým použitím vozíku nebo palety musí být provedena kontrola stavu. Rozsah 

kontroly je stanoven MPBP a návodem o použití. Poškozený/nefunkční vozík nesmí být 

opravován ve skladu. Opravy se provádí jen na místech k tomu určených. 

Každá porucha vozíku nebo poškození palety musí být nahlášena odpovědné osobě. 

Každá i sebemenší nehoda při skladování musí být nahlášena odpovědné osobě. 

 

2.8. Parkování 

Parkování vozíků se provádí na vymezeném místě, které je určeno současně pro nabíjení 

akumulátorů. Během přestávky a po skončení pracovní doby musí být vozíky odstaveny na 

svém parkovacím místě. 

Zaparkovaný vozík musí mít odpojeny pracovní obvody a zataženou parkovací brzdu. Před 

opuštěním vozíku musí být vyjmut ze spínací skříňky klíček ovládání. 

 

2.9. Nabíjení akumulátorů 



Běžnou údržbu akumulátorů (kontrola hladiny elektrolytu, měření hustoty elektrolytu 

dolévání vody, manipulaci s aku včetně výměny a nabíjení) provádí řidič motorového vozíku. 

V provozu nesmí být používáno prasklého akumulátoru. 

Při provádění kontroly akumulátoru musí pracovníci používat předepsané osobní ochranné 

pracovní prostředky.  

Při zapojování akumulátorů musí být použity dielektrické rukavice na ochranu před úrazem 

elektrickým proudem. 

Po dobu manipulace s akumulátory se nesmí kouřit, pít a jíst. 

Po skončení práce je pracovník povinen umýt si ruce. 

 

2.10. Klimatické podmínky 

Pracovní prostředí ve skladě (teplota, chlad, hluk, prašnost, větrání) musí odpovídat době, po 

kterou budou zaměstnanci v příslušném prostoru skladu se zřetelem na skladovaný sortiment 

a výrobky. 

 

 

3. STANOVENÍ TERMÍNU PROHLÍDEK A KONTROL SKLADOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍ A PROSTŘEDKŮ 

 

3.1. Organizace kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců. 

Prohlídky a kontroly skladovacích prostor provádí odpovědná osoba průběžně při každém 

použití skladu. 

Osoba odpovědná za sklad provede min. 1 x ročně kontrolu skladovacích ploch se zaměřením 

na rovinatost a neporušenost podlah. 

Osoba odpovědná za sklad provede min. 1 x za měsíc kontrolu ustavení palet (košů) ve 

skladě, zda nejsou poškozeny, přetíženy apod.  

Osoba odpovědná za sklad provede dle potřeby, minimálně však 1 x měsíčně údržbu 

skladovacích zařízení a prostředků. 

O kontrole se pořídí písemný záznam do inspekční knihy. 

Vozíky musí min 1 x za rok projít technickou kontrolu. O technickém stavu vozíků se vede 

záznam. 

Zaměstnanci, kteří se mohou vyskytovat ve skladu, musí být před zařazením na toto 

pracoviště a následně periodicky, minimálně l x za rok, prokazatelně seznámeni s příslušnými 

předpisy pro skladování a tímto skladovacím řádem. Součástí řádu je MPBP. 

Za řádné seznámení s příslušnými předpisy, skolení o bezpečnosti odpovídá pověřená osoba. 

 

 

4. PROVEDENÍ KOMUNIKACÍ A JEJICH OSVĚTLENÍ, ÚKLID A ÚDRŽBA, 

VYBAVENÍ OOPP 

 

4.1. Komunikace 

Skladové prostory a veškeré spojovací komunikace musí být udržovány v čistém stavu. 

Spojovací komunikace, které slouží současně, jako únikové cesty musí být stále přístupné 

(volné) a nesmí být používány ke skladování. 

Pohyb vozíků/motorových vozíků a pěších osob musí být vymezen ohraničujícími pruhy, 

barevně odlišnými od povrchu komunikace (bílé nebo žluté pruhy šířky 130-150mm). 

Označení skladovacích zón (bílé nebo žluté pruhy šířky100-125mm). 

Šířky cest a uliček se řídí normou ČSN 26 9010. 

 

4.2. Uličky pro pěší 



Šířka uličky musí být 750mm, aby vyhovovala obousměrné chůzi osob bez přenášení břemen. 

 

4.3. Uličky pro pojíždění vozíků 

Manipulační uličky pro pojíždění vozíků musí být vyznačeny v celém objektu skladu.  

Šířka uličky s jedním jízdním pruhem je stanovena jako největší šířka projíždějícího vozíku 

nebo nákladu zvětšené o 200mm na každou stranu. 

Ve skladu se používají ohradové palety (koše) o rozměrech 4000x1300x2000mm. 

 

4.4. Podhledy a hrany 

Snížené podhledy, hrany nakládacích ramp, a zúžené profily musí být označeny 

bezpečnostním černožlutým šrafováním, šířka pruhu 150 mm, sklon pruhu 45°. 

 

4.5. Osvětlení komunikací a skladových ploch 

Osvětlení skladu musí být zajištěno o minimální intenzitě 150 luxů. 

Osvětlení musí být provedeno do prostředí s nebezpečím výbuchu. (Ex) 

Osvětlení musí být udržováno v řádném stavu, provozuschopné s namontovanými kryty. 

Čištění osvětlovacích těles se provádí jedenkrát za 2 roky. 

Zaměstnanci externí údržby zajišťují demontáž a montáž krytů – vlastní čištění osvětlovacích 

těles mohou provést pracovníci skladů. Čištění oken popř. světlíků se provádí 1 x za 2 roky. 

 

4.6. Údržba komunikací 

Úklid komunikací, včetně všech skladových prostor, musí být prováděn pravidelně 1 x týdně. 

Rozsypané nebo rozlité zboží se uklízí okamžitě. 

Úklid skladovacích prostor se provádí min. 1 x měsíčně. 

 

4.7. Nosnost užitných ploch 

Nosnost podlahy musí být viditelně vyznačena při vstupu do skladu. Celkové zatížení podlah 

skladu sleduje vedoucí skladu. Vyznačená nosnost podlahy musí odpovídat povolené nosnosti 

v projektové dokumentaci skladu. 

 

 

5. VYHRAZENÍ PROVOZNÍCH A NEPROVOZNÍCH PLOCH SKLADU 

Podrobné členění ploch skladu řeší norma ČSN 26 9017 – SKLADOVÁNÍ – Názvosloví 

ploch a prostorů. 

Vyobrazení ploch skladu viz Schématický půdorysný plán skladu. 

 

6. VYBAVENÍ A MÍSTA POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK 

 

6.1. Protipožární prevence 

S požárním nebezpečím na pracovišti (ve skladě) se zaměstnanci seznámí konkrétně v rámci 

školení o požární ochraně. Zaměstnanci jsou povinni se tohoto školení zúčastnit. 

Ve skladu je zvýšené nebezpečí požáru hořlavých hmot. 

Pro každou práci nebo činnost s otevřeným ohněm, plamenem, při svařování apod., musí být 

vystaven samostatný písemný příkaz. 

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen ihned vyhlásit požární poplach a poskytnout účinnou 

osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru. 

Činnost při požáru se řídí POŽÁRNÍMI POPLACHOVÝMI SMĚRNICEMI. Činnost prvního 

represivního zásahu provádí preventivní požární hlídka. Případnou evakuaci řídí vedoucí 

požární hlídky. 

Každý požár musí být ohlášen vedoucímu skladu a jednateli společnosti. 



 

6.2. Věcné prostředky požární ochrany 

Pracoviště skladu je vybaveno přenosnými hasicími přístroji. Přenosné hasicí přístroje se 

nachází na označených místech, vždy po dvou kusech, v přední a zadní části skladu. 

U hlavního vstupu je hydrant. Toto zařízení lze poznat podle plechových skříněk označených 

červeně s velkým bílým písmenem H uprostřed. V této skříňce je přístup k ventilu hydrantu, 

na který je napojena hadice o délce 20m a proudnice. Hydranty jsou připraveny k okamžitému 

použití. V potrubí je stálá tlaková voda. 

Ke všem hasicím přístrojům a hydrantům musí být stále volný přístup. Tyto prostředky musí 

být chráněny před poškozením a zneužitím. 

Každé použití těchto prostředků musí být ohlášeno příslušnému vedoucímu. 

 

 

7. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

 

7.1. Povinnosti pracovníků skladu 

Pracovníci skladu jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zásobách 

a ostatním hmotném i nehmotném majetku společnosti. 

Hrozí-li škoda, musí na ni zaměstnanec upozornit svého bezprostředně nadřízeného a podle 

povahy události sám v nutném rozsahu škodě zabránit a zamezit jejímu rozšiřování. 

 

7.2. Rozsah platnosti 

Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. 

 

7.3. Doba platnosti 

Dokument nabývá platnosti dnem vydání. 

 

 

 

V.………………………………………………..dne……………..……………... 

 

 

Zpracoval: …………………..………………………………………………… 

Schválil: …………………………………………………………………….. 

  



8. SCHÉMATICKÝ PŮDORYSNÝ PLÁN SKLADU S VYZNAČENÍM 

UŽITELNÝCH PLOCH A POHYBU OSOB  

 

 

 
Obr. č. 1 Schématický plán skladu 

 

 

9. SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

Nařízení vlády č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické 

kontroly 

ČSN 26 8812 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

  



Příloha č. 2 

 

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ 

PŘEDPIS 
 

Provozní řád, údržba a kontrola vysokozdvižných vozíků 

 
 

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

3. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

4. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

5. ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 

6. ČSN ISO 9186-1 (01 8004) Grafické značky - Zkušební metody pro posouzení 

srozumitelnosti a pochopitelnosti 

7. ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

8. ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

9. ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví 

10. ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 

11. a skladování 

12. ČSN EN ISO 14124-1 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 

1: Zásady 

13. ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie 

14. ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace 

15. ČSN ISO 15870 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Značky na provozních 

ovládačích a dalších displejích 

 

 

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tento provozní řád pro provoz, údržbu a kontrolu vysokozdvižných vozíků, zpracovaný 

ve smyslu požadavku § 3 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 2, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a 

souvisejících právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, se vydává za účelem zabezpečení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vozíků, 

ochrany osob a majetku. 

 

1.2. Provozní řád se týká práce s vysokozdvižnými vozíky ve skladech a na pozemcích 

společnosti Mirel Trading a.s., netýká se tedy provozu ručních paletových vozíků 



s nůžkovým mechanizmem, ruční plošinových manipulačních vozíků, ručních 

stohovacích vozíků apod. Požadavky na přídavná zařízení pevná nebo odnímatelná, 

která mohou být na vozíku instalována, nejsou do tohoto řádu zahrnuty. 

 

1.3. Základní povinností příslušných vedoucích zaměstnanců, obsluhy vozíků a popř. dalších 

zaměstnanců je seznámit se s tímto řádem. 

 

 

2. POUŽÍVÁNÍ VYSOKO ZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ OBECNĚ 

 

2.1. Manipulační vozíky je možno používat jen pro účely, pro které jsou konstruovány a 

určeny výrobcem a pro které byla schválena jejich technická způsobilost uvedená v 

technické dokumentaci. Technická dokumentace zahrnuje provozní a průvodní 

dokumentaci. Podmínky provozu musí být dodrženy a nesmí být překročena nosnost 

vozíku. 

 

 

3. POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

 

3.1. Provozovatel manipulačního vozíku musí zajistit písemné určení osob odpovědných za 

technický stav a provoz manipulačního vozíku (příloha č. 1), stanovení požadavků na 

jejich kvalifikaci, povinnosti a odpovědnosti a určit obsluhu manipulačního vozíku. 

Určené osoby musí být odborně, tělesně a duševně způsobilé, řidiči se musí prokázat 

platným průkazem obsluhy manipulačního vozíku a lékařským osvědčením. 

 

3.2. Prokazatelně seznámit určené zaměstnance, každého z hlediska jeho funkce 

a odpovědnosti, s bezpečnostními předpisy pro manipulační vozíky, konstrukcí vozíků 

včetně přídavných zařízení potřebných pro výkon práce. 

 

3.3. Udržovat bezpečný technický stav manipulačních vozíků včetně pravidelných kontrol, 

údržby a oprav podle návodu k používání a také zajistit odstranění zjištěných závad 

a poruch. 

 

3.4. Dohlížet nad tím, aby se neprováděly žádné úpravy vozíku, které mají vliv na jeho 

provozní vlastnosti nebo bezpečnost provozu, bez schválení výrobcem. 

 

3.5. Zajistit, aby zaměstnanec vykonával pouze práce, jejichž výkon odpovídá jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

 

3.6. Vytvářet podmínky pro bezpečnou přepravu a manipulaci s břemeny. 

 

3.7. Zajistit vyhovující stav užívaných komunikací a dopravních cest. 

 

3.8. Provádět kontrolu dodržování provozních pravidel a pokynů. 

 

3.9. Přidělit potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky a kontrolovat jejich používání. 

3.10. Rozsah přidělených osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků obsluze stanoví směrnice pro poskytování OOPP v souladu 

s návodem k používání. 

 



3.11. Kontrolovat předepsané označení a průběžně odstraňovat jejich poškození. 

 

3.12. Zajistit údržbu a nabíjení akumulátorových baterií podle pokynů výrobce, platných 

předpisů a mimo skladové prostory. 

 

 

4. TECHNICKÝ STAV VOZÍKŮ 

 

4.1. Každý vozík musí být výrobcem vybaven návodem k používání v českém jazyce, který 

musí obsahovat minimálně následující informace: 

 

a) všeobecné povinnosti  

b) instrukce o vhodnosti vozíku pro použití 

c) informace pro práci s vozíkem 

d) zakázané použití 

e) instrukce pro opravy a údržby vozíku 

f) pokyny pro přepravu, uvedení do provozu, skladování a likvidaci 

 

4.2. K zajištěné spolehlivého technického stavu vozíku a bezpečnosti práce musí být 

prováděny tyto činnosti: 

 

a) kontrola před zahájením provozu 

b) provozní údržba 

c) technická kontrola 

d) odstranění závad 

 

 

5. ZNAČENÍ VOZÍKŮ A OVLADAČŮ 

 

5.1. Vozíky musí být čitelně a trvale označeny názvem a adresou výrobce nebo jím 

zmocněného zástupce, označením série nebo typu, výrobním číslem a rokem výroby, 

hmotností nezatíženého vozíku včetně integrovaného přídavného zařízení (hmotnost se 

od uvedeného údaje může lišit o ± 10 %), jmenovitou nosností. Jmenovitá nosnost musí 

být pro obsluhu snadno čitelná. 

 

5.2. Funkce ovládačů musí být viditelně a trvanlivě označeny grafickými symboly 

označujícími funkci. Každá značka musí být umístěna na ovládači, který označuje, nebo 

v jeho bezprostřední blízkosti. 

 

5.3. Výstražné značky musí být připevněny na vozíku v bezprostřední blízkosti míst 

nebezpečí, kterých se týkají a musí být udržovány v čitelném stavu. 

 

5.4. Jakékoliv informace uvedené v písemné formě, musí být uvedeny v českém jazyce. 

 

6. PODMÍNKY BEZPEČNÉHO PROVOZU 

 

6.1. Povrch komunikací pro vozíky musí být zpevněný, přiměřeně rovný, bez děr nebo 

překážek. 

 



6.2. Komunikace ve skladě musí být udržovány neustále průjezdné, na podlaze viditelně 

označeny vodorovným značením (např. čárami, barevným odlišením povrchů nebo 

jiným způsobem). 

 

6.3. Pokud jsou vozíky používány též únikové cesty apod., musí se na podlaze vyznačit části 

únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíků, materiálů apod. 

 

6.4. Osvětlení komunikací, skladovacích prostor a jiných prostor pohybu vozíků, musí být 

zajištěno vhodným druhem světla tak, aby obsluha v noci, nebo v prostředí se sníženou 

viditelností, mohla bezpečně užívat vozík. 

 

6.5. Pro provoz vozíků v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu smí být používány 

pouze vozíky schválené do takových prostředí. Vozíky tohoto druhu musí být trvale 

označené schváleným symbolem. Obdobně musí být označeny i prostory a sklady. 

 

6.6. Vysokozdvižné vozíky řízené sedícím řidičem musí být vybaveny ochranným rámem 

nebo opěrnou mříží řidiče. Je zakázáno tuto mříž odstraňovat. 

 

6.7. Zařízení pro nabíjení akumulátorů musí být umístěno mimo prostory skladu. Při nabíjení 

akumulátorů musí být postupováno v souladu s návodem k použití. Výměnu 

akumulátorů může provádět pouze vyškolený a pověřený pracovník. Je nutno vždy dbát 

na správné zapojení akumulátorů. Poškozené a nefunkční baterie musí být vyřazeny 

z užívání a zlikvidovány podle platných předpisů. V prostorech nabíjení akumulátorů je 

zakázáno kouřit a pracovat s otevřeným ohněm. 

 

6.8. Zjevně poškozené vozíky, nefunkční vozíky nebo vozíky vykazující únik provozních 

kapalin musí být ihned z provozu vyřazeny označeny tabulkou „MIMO PROVOZ“ a do 

odstranění závady nesmějí v provozu používány. 

 

6.9. Sloupky, krajní regály a jiná nebezpečná místa v prostoru pohybu vozíků musí být 

opatřena bezpečnostním značením (černožlutým šrafováním). 

 

6.10. Krajní palety a rohy stohů (bloků) se obloží ochrannými nárazníky. 

 

6.11. Žádné osoby nesmějí být zvedány vidlicemi vozíku. 

 

6.12. Na volantové řízení nesmí být dodatečně montovány rukojeti s výjimkou případu, kdy 

proto volanty byly uzpůsobeny. 

 

6.13. Jakákoliv nevhodná manipulace nebo chybné naložení nákladu může vést ke ztrátě 

stability. Některé z podmínek, které mohou ovlivnit stabilitu vozíku, jsou stav podlah a 

podloží, styl a rychlost jízdy, zastavení, zvedání nebo spouštění břemene, jeho nakládání 

a rozumový úsudek řidiče. 

7. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI OBSLUHY 

 

7.1. Používat a obsluhovat vozíky podle návodu k použití. 

 

7.2. Před zahájením provozu provést vizuální kontrolu vozíku, zejména celistvot, úplnost, 

zjevné deformace, stavu nahuštění pneumatik, těsnost a funkci hydraulického agregátu je 



nutné provádět denně před zahájením provozu a nejméně 1 x za 3 měsíce provést 

kontrolu spojovacích částí a svarových spojů a dotažení všech šroubů. 

 

7.3. Manipulační vozík používat až po odstranění závad ohrožujících bezpečnost nebo 

spolehlivost provozu. 

 

7.4. Pro tvorbu manipulačních jednotek nepoužívat poškozené a neoznačené palety (koše). 

 

7.5. Manipulační jednotky kontrolovat před každou manipulací, poškozený koš ihned 

vyřadit. 

 

7.6. Materiál uložený v koši nesmí přesahovat její vnější  půdorysové rozměry a zasahovat 

do nabíracích otvorů koše. 

 

7.7. S poškozenou paletovou jednotkou (košem) manipulovat pouze ve vyjímečných 

případech, při zvýšených bezpečnostních opatřeních a na nejkratší možnou vzdálenost, 

pouze za účelem jeho odstranění nebo opravy. 

 

7.8. Manipulační jednotky vozíkem ukládat dle dispozic na určená skladovací místa zejména 

na plochy skladovacích zón. 

 

7.9. Každá paleta (koš) musí být uskladněna pouze na ploše, která má rovný, pevný a 

trvanlivý povrch, odolný proti otěru. 

 

7.10. Nosnou vidlici vozíků zcela zasunout do nabíracích otvorů palety (koše) rovnoběžně 

s jejich  osou; vidlice musí pevně podpírat paletu (koš) nejméně ve 2/3 její délky nebo 

šířky ve směru nabrání s vyloučením možnosti sklouznutí nebo poškození manipulační 

jednotky. 

 

7.11. Dbát, aby při nasouvání nosná vidlice nenarážela na žádné části palety (koše). 

 

7.12. Zdvihání a spouštění palet (koše) provádět plynule bez trhavých pohybů. 

 

7.13. Materiál v koši pravidelně rozkládat a nestohovat na jednu stranu. 

 

7.14. Manipulační jednotkou nemanipulovat pouze jedním ramenem vidlice. 

 

7.15. Nemanipulovat s více než jednou paletou (košem). 

 

7.16. Plně se věnovat ovládání vozíku, sledovat ostatní  provoz a pracovníky a dodržovat 

bezpečné vzdálenosti tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob konstrukcí. 

 

7.17. Vozík udržovat v  čistém stavu, aby mohly být zjištěny uvolněné nebo poškozené díly. 

 

7.18. Věnovat zvláštní pozornost pracovnímu okolí vozíku, ostatním osobám a pevným nebo 

pohyblivým předmětům v bezprostřední blízkosti, vždy dbát na bezpečnost svou i 

jiných. 

 



7.19. Po ukončení práce odstavit vozík na vyhrazené místo, vypnout akumulátory, popřípadně 

je vypojit a nechat nabít, vozík nesmí zůstat naložen a nesmí zatarasit únikové cesty, 

přístup ke schodištím a prostředkům protipožární ochrany. 

 

 

8. OBSLUHA VOZÍKŮ, ŘIDIČ 

 

8.1. Řidič musí být před prvním použitím vozíku (před přidělením práce) a pravidelně dle 

potřeby, nejméně však 1 x ročně, prokazatelně seznámena s právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně tohoto MPBP. 

Seznámení řidiče s tímto MPBP nenahrazuje jeho účast na vstupním, popř. periodickém 

či odborném školení. 

 

8.2. Je povinen věnovat zvláštní pozornost při jízdě s vozíkem pracovnímu okolí, zejména 

jsou-li v dosahu vozíku jiné osoby a předměty. 

 

8.3. Neprodleně ohlásit každou, byť i malou, nehodu, při níž došlo ke zranění osob nebo 

poškození zařízení. 

 

8.4. Řádně používat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 

8.5. Nesmí dovolit ani přikázat jízdu jiné osobě na vozíku. 

 

8.6. Nesmí zvedat břemeno v bezprostřední blízkosti pohybujících se osob nebo nad nimi. 

 

 

9. ZAKÁZANÉ PRÁCE 

 

9.1. Zastavovat vozík a ponechat bez dozoru na šikmých plochách bez založení klínem. 

 

9.2. Používat vozík na šikmé nebo nahnuté ploše s ohledem na rozměry koše. 

 

9.3. Používat vozík na nedostatečně osvětlených místech. 

 

9.4. Zastavovat vozík náhlým a prudkým bržděním. 

 

9.5. Používat vozík pro přepravu nebo zvedání osob. 

 

9.6. Používat vozík jako zvedák pro automobily. 

 

9.7. Používat vozík a vidlice jako páčidlo při zvedání břemene. 

 

9.8. Zvedat přimrzlé nebo jinak připevněné předměty. 

 

9.9. Překračovat jmenovitou nosnost vozíku. 

 

9.10. Překračovat největší dovolené zatížení skladovacích ploch. 

 



9.11. Nasouvat vidlice do manipulační jednotky, pokud nejsou nabírací otvory pro vidlicovou 

manipulaci na manipulačních jednotkách vytvořeny a umístěny tak, aby umožňovaly 

bezpečnou manipulaci vozíky. 

 

9.12. Nazdvihovat a ustavovat palety nebo koše do žádané polohy pouze jedním ramenem 

vidlice. 

 

9.13. Při manipulaci s paletou nepřekračovat bezpečnou rychlost. 

 

9.14. Na rukojeti volantu není dovoleno dodatečně montovat přídavné zařízení, které jimi 

nebyly vybaveny nebo které nebylo schváleno výrobcem. 

 

 

10. ÚDRŽBA, KONTROLY A OPRAVY 

 

10.1. Kontrolu dodržování základních povinností obsluhy, provádí denně příslušný vedoucí 

zaměstnanec.  

 

10.2. Vozík musí být pravidelně a řádně udržován, kontrolován, revidován a vybaven 

provozní dokumentací. 

 

10.3. Vozík musí být opravován pouze podle pokynů výrobce a nesmí být upravován nebo na 

něj nesmí být montována neschválená přídavná zařízení. 

 

10.4. Rozsah a intervaly provádění servisních kontrol a údržby stanovuje výrobce v návodu 

k používání. 

 

10.5. Základní kontrolu vozíku provádí obsluha denně před započetím práce. 

 

10.6. Každou zjištěnou závadu je obsluha povinna ihned nahlásit příslušnému vedoucímu 

zaměstnanci, který zajistí její odstranění. Do doby odstranění závad je vozík zakázáno 

používat. 

 

10.7. Příslušný vedoucí zaměstnanec zajišťuje provádění kontrol a údržby vozíků pravidelně 

dle potřeby, nejméně však 1 x za měsíc v rozsahu min. stanoveném návod k používání. 

 

10.8. 1x za měsíc se provede mazání pohyblivých částí - ložisek kol, řízení, pohyblivých částí 

teleskopického stožáru, ověřování těsnosti a funkce hydraulického agregátu. 

 

10.9. Případné seřízení či opravy hydraulického agregátu a výměnu opotřebovaných 

pojezdových kol může provádět výhradně výrobce, popř. autorizovaný servis. 

 

10.10.  O výsledku kontroly provede záznam. (příloha č. 2) 

 

 

11. BĚŽNÁ ZKOUŠKA FUNKČNOSTI, KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZÍKU 

 

11.1. Běžná zkouška funkčnosti zahrnuje zejména: 

 

a) prohlídku před zkouškami 



b) dynamické zkoušky 

c) prohlídku po zkouškách 

 

11.2. Prohlídkou před zkouškami musí být u každého vozíku ověřeny brzdy a funkce pro 

ovládání a manipulaci s břemenem. Dále musí být překontrolovány informační štítky na 

vozíku, jejich úplnost a čitelnost. 

 

11.3. Dynamické zkoušky se provádějí s břemenem o jmenovité nosnosti následujícím 

způsobem: 

 

a) nabere se břemeno, 

b) zkontroluje se brzdící účinek (parkovací, pokud je namontována), varovné 

a bezpečností zařízení (je-li k dispozici), 

c) zvolí se funkce „zdvih“ a břemeno se zvedne do maximální výšky zdvihu, 

d) zkontroluje se omezovač rázu a omezovač síly na doraz, 

e) zvolí se funkce „neutrál“ a zkontroluje se její činnost, 

f) břemeno se spustí a ověří se, že spouštěcí zařízení pracuje správně, 

g) zkontroluje se nastavení tlakového přepouštěcího ventilu (pokud je nainstalován). 

 

11.4. Po uskutečnění zkoušek musí být vozík vizuálně prohlédnut, zda není poškozen. 

V případě nesprávné funkce, popř. poškození po provedení zkoušek, musí být vozík 

vyřazen z provozu a opraven. 

 

11.5. Zkouška konstrukce a zkouška parkovací brzdy 

 

11.6. Při zkoušce konstrukce se použije zkušební břemeno o hmotnosti rovnající se 1,33 

násobku jmenovité nosnosti při maximální výšce zdvihu po dobu trvání 15 minut. Vozík 

musí být umístěn na vodorovném zpevněném podkladu, výsledkem zkoušky nesmí být 

žádná viditelná trvalá deformace nebo poškození. 

 

11.7. Při zkoušení parkovací brzdy musí brzda udržet vozík v klidu při jmenovitém zatížení 

v pojezdové poloze na svahu o sklonu 5 % s hladkým pevným povrchem. 

 

11.8. Údržba vozíku 

 

11.9. Údržbu vozíku je nutné provádět s ohledem na provozní podmínky, četnost používání, 

zatěžování a kvalitu prostředí, ve kterém se vozík pohybuje včetně podlah. 

 

11.10. Rozsah údržby u jednotlivých typů vozíků stanoví návod k používání. 

 

11.11. Pravidelně je nutné provádět vizuální kontrolu spojovacích částí a svarových spojů  

a nejméně 1 x za 3 měsíce provést dotažení všech spojů. 

 

11.12. Mazání pohyblivých částí se provádí 1 x měsíčně, v případě provozu ve vlhkém 

prostředí alespoň 1 x týdně. Ložiska kol a ostatní díly nejsou ve standardním provedení 

přizpůsobeny pro trvalý provoz v mokrém prostředí. 

 

11.13. Ověřování těsnosti a funkce hydraulického agregátu je nutné provádět denně před 

zahájením provozu. 

 



11.14. Případné seřízení či opravy hydraulického agregátu a výměnu opotřebovaných 

pojezdových kol může provádět výhradně výrobce, popř. autorizovaný servis. 

  



PŘÍLOHA MBPB č. 1 

 

Jmenování osob odpovědných za technický stav a provoz manipulačních vozíků 

 

 

 

 

Jméno a příjmení pracovníka:…………………………………………………………………... 

 

Datum narození:………………………………………………………………………………… 

 

Pracovní zařazení:………………………………………………………………………………. 

 

Bydliště:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tímto Vás určuji osobou odpovědnou za technický stav a provoz paletových vozíků 

používaných na úseku……………. Vaše práva a povinnosti se řídí tímto Místním provozním 

bezpečnostním předpisem, dále právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

 

 

 

 

 

 

 

V………........................dne………..…………………………………………………………… 

razítko organizace a podpis statutárního zástupce 

 

 

 

Se svým jmenováním souhlasím  …………………………………………………… 

        podpis zaměstnance 

  



PŘÍLOHA MPBP č. 2 

 

Záznam o provedené kontrole vozíku 

Provoz:  V.č. vozíku 

   

Datum: Zjištěné závady: 
Vozík schopen bezp. 

provozu (ANO/NE): 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


