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Příloha 1 

Návrh pro vypracování Místního řádu skladu [13] 

                               

Smyslem tohoto předpisu, který se považuje za organizační zajištění bezpečnosti 

skladovaného provozu, se stanoví povinnosti a úkoly zaměstnancům nejen při normálním 

provozu skladu, ale i pro případ vzniku mimořádných situací. 

Součástí místního řádu skladu bude příloha schématického půdorysného plánu skladu 

s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob, 

způsob použití prostředků pro zdvihání a manipulaci s těžkými břemeny v návaznosti  

na nákladní výtah apod. 

Odpovědná osoba za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacího zařízení 

a prostředků. 

Organizační a technická opatření pro bezpečný provoz skladu při: 

manipulaci při příjmu, skladování a výdeji 

tvorbě manipulačních jednotek 

obsluze skladovacích zařízení a prostředků 

pohybu dopravních prostředků 

pohybu osob 

používání komunikací, cest, uliček včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení 

poškození, poruchy, nehody a havárie skladovacích zařízení, prostředků. 

Stanovení termínu prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků 

Vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu 

Vybavení a místa použití ochranných pomůcek 

Organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců. 
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Příloha 2 Kódované signály MPBP pro dopravu [5]  

 

Kódované signály 

 

Význam Popis Vyobrazení 

A. Všeobecné signály 

START 

Pozor 

Začátek povelu 

 

Obě paže jsou rozpaženy, dlaně 

obráceny kupředu 

 

STŮJ 

Přerušení 

Konec řízeného pohybu 

 

Pravá paže směřuje vzhůru, s dlaní 

obrácenou dopředu 

 

KONEC operace 

 
Obě paže složeny ve výši prsou 

 

B. Svislé přemisťování 

NAHORU 

Pravá paže směřuje vzhůru s dlaní 

obrácenou dopředu a pomalu krouží 

 

 

STOP 

Přerušení 

Konec řízeného pohybu 

Pravá paže směřuje dolů s dlaní 

obrácenou k tělu a pomalu krouží 

 

 

SVISLÁ 

VZDÁLENOST 

Ruce udávají příslušnou vzdálenost 

 

 

C. Vodorovné přemísťování 

POHYB VPŘED 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 

obrácenými vzhůru a předloktí se 

pomalu pohybuje směrem k tělu 
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POHYB VZAD 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 

obrácenými dolů a předloktí se 

pomalu pohybuje směrem od těla 

 

VPRAVO 

od signalisty 

Pravá paže je vodorovně upažena 

s dlaní obrácenou dolů a pohybuje se 

pomalými pohyby vpravo 

 

VLEVO 

od signalisty 

Levá paže je vodorovně upažena 

s dlaní obrácenou dolů a pohybuje se 

pomalými pohyby vlevo 

 

VODOROVNÁ 

VZDÁLENOST 
Ruce udávají příslušnou vzdálenost 

 

D. Nebezpečí 

STOP  
Nouzové zastavení 

Obě paže směřují vzhůru s dlaněmi 

obrácenými kupředu 

 

RYCHLE Všechny pohyby rychleji 
 
 

 

POMALU Všechny pohyby pomaleji 
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Přílohy 3 Použití tabulek k výpočtu metodou BOMECH [2] – List 1 
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Přílohy 3 Použití tabulek k výpočtu metodou BOMECH [2] – List 2 
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Přílohy 3 Použití tabulek k výpočtu metodou BOMECH [2] – List 3 
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Přílohy 3 Použití tabulek k výpočtu metodou BOMECH [2] – List 4 
 

 
  



8 
 

Přílohy 3 Použití tabulek k výpočtu metodou BOMECH [2] – List 5 

 

 


