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ANOTACE 

SCHLINGER, R.: Návrh bezpečné manipulace a přepravy nadměrných břemen.  

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem bezpečných pracovních postupů pro přepravu 

a manipulaci břemen, pomocí vysokozdvižných vozíků ve vybrané firmě. V úvodní části je podrobně 

popsána problematika týkající se přepravy břemen a materiálů na pracovištích firmy, kde dochází při 

různých pracovních činnostech a na pracovištích k nebezpečným situacím při vlastní přepravě břemen.   

V navržených bezpečných pracovních postupech pro přepravu a manipulaci s břemeny pomocí 

vysokozdvižných vozíků, budou aplikovány požadavky technických předpisů a norem, které řeší 

bezpečnou manipulaci a skladování ve firmě v návaznosti na konkrétní pracovní podmínky a pracovní 

činnosti, které se ve firmě vyskytují. Tyto budou sloužit ve firmě jako dokument pro školení 

zaměstnanců. 

 

Klíčová slova: vysokozdvižný vozík, břemena, stohování,  

SUMMARY 

Schlinger, R.: Proposal of safe handling and transport of oversized loads. 

This bachelor thesis deals with the proposal for the safe transportation and handling of 

oversized loads with forklifts. In the first part of the thesis is devoted to their own kinds and types 

of forklifts for various operations. In same nein are also compared different types of drive motors 

forklifts. Another section is devoted to standards, decrees and instructions for use of forklifts. Here 

are described variants, options and prohibitions for using the forklifts. The work also provides 

guidelines for the creation, safe handling and storage. The last part is described in detail issues 

relating to the transportation of oversize material, which occurs due to dangerous situations when 

transporting these products. In this final section describes the proposals that lead to improved safety 

in handling excessive loads and the health of others. 

Keywords: excessive weights, stacking, forklifts 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CNG (Compressed Natural Gas) stlačený zemní plyn 

ČD České dráhy jsou národní železniční společnost v České republice 

ČSN je chráněné označení českých technických norem  

EN je zkratka pro Evropskou normu 

ISO (International Organization for Standardization) Mezinárodní organizace pro 

normalizaci  

LPG (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových 

plynů 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

VZV vysokozdvižný vozík 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

MPBP místní bezpečnostní a provozní předpis 
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ÚVOD 
 

Tato práce se týká posouzení pracovní činnosti, týkající se manipulace s břemeny 

pomocí vysokozdvižných vozíků ve vybrané firmě. Pro manipulaci s břemeny lze využít 

rovněž regálových nakládačů, zdvihadel a různých typů vysokozdvižných vozíků, pro 

pracovní činnosti, jak jsou přesně výrobcem určeny ve výrobní dokumentaci. Technické 

požadavky a bezpečná pravidla, týkající se manipulace s těmito technickými zařízeními 

jsou striktně popsaná v  nařízeních vlády, normách, či návodech k obsluze daných 

výrobcem. Přes všechna pravidla, která jsou v těchto dokumentech podrobně popsána, a 

která by se měla dodržovat jak provozovateli, tak obsluhou těchto zařízení, nastávají při 

jejich používání situace, které vyvolávají nebezpečné incidenty, s následky na zdraví 

a životě osob, které s těmito zařízeními přicházejí do kontaktu.  

Těmto nehodám by se dalo předejít mj. také ustanovením bezpečných pracovních 

postupů, pro provoz vysokozdvižných vozíků, s kterými by měli být pracovníci seznámeni 

a jejichž dodržování by se mělo zároveň kontrolovat vedoucími pracovníky.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení současných pracovních postupů, při 

provozování vysokozdvižných vozíků v prostorách skladu a hal ve vybrané firmě 

a navrhnout zlepšení, případně nové bezpečné pracovní postupy, týkající se provozu 

vysokozdvižných vozíků včetně manipulace s břemeny. 
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1 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

 

Společnost, ve které budou posuzovány stávající bezpečné pracovní postupy, 

používá ke své každodenní pracovní činnosti, vysokozdvižné vozíky nejenom při práci 

ve skladech, kde je materiál uskladněn, ale tyto vozíky jsou využívány také k odvážení 

a nakládání břemen na ložné plochy nákladních automobilů a železničních vagonů.  

Firma, která mi umožnila zhodnotit jejich úroveň BOZP v oblasti používání VZV, vyrábí 

viskózovou buničinu pro textilní průmysl.  

Tato firma si zároveň nepřeje být v této bakalářské práci jmenována.  

 

Viskózová buničina se ve firmě vyrábí ze smrkového dříví. Vařením dříví, které je 

nasekáno na štěpky, se ve varné kyselině s hořečnatou zásadou uvolní doprovodné látky 

(lignin, hemicelulózy), které se převedou do roztoku. Nerozpustnou částí je surová 

nebělená buničina. Ta se pak pere a třídí, aby se zbavila zbytků výluhu po várce, suků 

a většiny nečistot. Následuje další, hlubší odstranění ligninu a hemicelulóz procesem 

zušlechťování a kyslíkovou delignifikací. Finální bělost buničiny je dosažena použitím 

ozónu a peroxidu vodíku. Po vytřídění posledních i těch nejmenších nečistot se buničina 

vysuší na danou vlhkost a ve formě listů o rozměrech 60 x 80 cm se v manipulačních 

jednotkách, obsahujících 8 balíků po 2000 kg, uskladní ve skladech. Expedice probíhá 

pomocí vysokozdvižných vozíků nakládkou na silniční, či železniční vozidla.  

 

2 LEGISLATIVA 

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce stanoví práva a povinnosti zaměstnavatele 

a zaměstnanců, dále požadavky na vyhledávání pracovních rizik zaměstnavatelem, jejich 

odstraňovaní a zbytková rizika, která již nelze odstranit řešit použitím dalších 

bezpečnostních opatření např. použitím OOPP. [8] 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy se zaobírá NV 309/2006 Sb. Zde je mimo jiné stanoveno, 

že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
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a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 

budou používány. [9] 

Bezpečný provoz při použití vysokozdvižných vozíků se zaobírá NV 378/2001 

Sb., které se vztahuje na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví 

zvláštní právní předpis jinak. Stanovuje minimálními požadavky na bezpečný provoz 

a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku, ochranné zařízení, další požadavky 

na bezpečný provoz a používání pro zdvihání břemen a zaměstnanců, pro bezpečný provoz 

zdvihání a přemisťování zavěšených břemen, pro plynulou dopravu nákladů, pro používání 

pojízdných zařízení, či pro používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. [10] 

Stanovením způsobu organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

se zaobírá NV 168/2002 Sb. Zde jsou popsány co je zaměstnavatel povinen zajistit: způsob 

organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, 

opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž 

se používají dopravní prostředky; nepřekročení maximální doby řízení; zabezpečil 

bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, 

zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace; aby zaměstnanec 

neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce; 

použití výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot 

u zaměstnance při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních 

komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit. [11] 

 Provoz, údržba, opravy a technické kontroly manipulačních vozíků řeší norma 

ČSN 26 8805 a ČSN ISO 3691 +Amd 1 Bezpečnostní předpisy. Podle těchto ČSN se musí 

vést písemné záznamy o provozu vozíků, ze kterých lze odvodit správné nakládání 

s vozíky a to dle návodu použití. Jedná se kupříkladu o prostředí, ve kterém se vozík 

používá, o jeho závady a prováděné údržby, opravy a kontroly technického stavu. Norma 

také odkazuje na nutné označení vozíků. Všeobecné použití manipulačních vozíků se týká 

především možnostmi využití vozíků, které jsou stanoveny výrobcem, a její technická 

způsobilost je v technické dokumentaci pro dané prostředí určená. [13] [14] 
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Hlavním vodítkem správné manipulace s vysokozdvižným vozíkem je návod 

k použití zpracován rovněž výrobcem, nebo dodavatelem. Tento manuál podrobně popisuje 

veškeré technické pokyny, bezpečnostní předpisy, ovládání jednotlivých zařízení, kontroly, 

údržby, prohlídky a všeobecné pokyny pro obsluhu vysokozdvižného vozíku.  

 

3 VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY 

Vysokozdvižný vozík je mobilní technické zařízení, které dokáže pomoci 

v mnoha problémech spojených s manipulací materiálu. Pohon vozíku může být buď se 

spalovacím, nebo elektrický motorem. Mezi spalovací motory se řadí jak benzínové, 

dieselové, tak i pohony plynové tj. propan nebo CNG, který se však využívá k pohonu 

spíše výjimečně. Přenos síly od motoru na pohyb vidlic je hydraulický. [20] [22] 

Vysokozdvižné vozíky se otáčejí s velmi malým poloměrem. Zpravidla je prostor 

pro otočení o málo větší než délka vozíku. Řídící náprava je vždy zadní. Vysokozdvižné 

vozíky nemusí být jen čtyřkolové, ale vyrábějí se i verze tříkolové. Tyto vozíky mají řídící 

kolo jako to samostatné a umístěné na zadní nápravě. Nosnost vozíků je různá od stovek 

kilogramů až po několik tun, také maximální výšky zdvihu jsou různé. Na trhu 

s vysokozdvižnými vozíky se nachází celé řada výrobců. Mezi ty nejznámější zahraniční 

značky vysokozdvižných vozíků patří Linde, Yale, Still, Toyota, Nissan, Hyundai, 

Balcancar či Jungheinrich. Jako jediný domácí výrobce vysokozdvižných vozíku je firma 

Desta (zkratka symbolizuje: D = Design, E = Efektivita, S = stabilita, T = Tradice, A = 

Aktivita). [20] [22] 

Nejjednodušší dělení vysokozdvižných vozíků je na plošinové, vidlicové a 

nízkozdvižné, vysokozdvižné. Během let bylo zapotřebí na různé práce více variant vozíků 

a sortiment se zvýšil i dováženými vozíky ze zahraničí. Tím vznikl problém, jak zařadit 

některé speciální vozíky například portálový vychystávací, s proměnným vyložením a jiné. 

[22] 

Jaký si vybrat vozík je dáno především dvěma faktory. Jsou to technické 

parametry využívané v daném provozu a ekonomické možnosti tj. cena vysokozdvižného 

vozíku. Firmy se snaží najít optimální řešení těchto parametrů. Ekonomická stránka 

uživatelů dále sleduje i spotřebu pohonných látek. Prakticky lze říct, že ideální 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propan
http://cs.wikipedia.org/wiki/CNG
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1prava
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vysokozdvižný vozík musí splňovat podmínky provozu, musí mít dobrý výkon, jeho 

údržba nesmí být náročná, spotřeba paliva nízká a samotný vozík musí být levný. [22] 

3.1 Druhy vysokozdvižných vozíků 

PODLE ZPŮSOBU PROVOZU: 

 

 Vozík s pevnou plošinou 

 Tažný a tlačný vozík 

 Tažný vozík 

 Tlačný vozík 

 Zdvižný vozík 

 Stohovací vysokozdvižný vozík 

 Vidlicový vozík s protiváhou 

 Vozík s proměnným vyložením (s výsuvným stožárem nebo vidlicemi) 

 Obkročný vozík 

 Paletový stohovací vozík 

 Plošinový vozík 

 Vozík se zdvižným stanovištěm obsluhy 

 Boční vozík 

 Terénní vozík 

 Vozík s oboustranným stohováním 

 Vozík s třístranným zakládáním 

 Portálový vysokozdvižný vozík 

 Nízkozdvižný vozík 

 Paletový vozík 

 Vozík s plošinou a podstavcem 
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 Portálový nízkozdvižný vozík 

 Vychystávací vozík [22] 

PODLE DRUHU ENERGIE 

 

 Vozík se spalovacím motorem 

 Vozík s benzinovým motorem 

 Vozík s motorem na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) 

 Vozík s kombinovaným motorem (LPG/benzin) 

 Vozík s naftovým motorem 

 Elektrovozíky 

 Akumulátorový vozík 

 Vozík s vnějším zdrojem energie 

 Vozík se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu [22] 

 

PODLE TYPU KOL 

 

 Kola s nafukovacími pneumatikami 

 Kola s plnými obručemi na ráfcích pro nafukovací pneumatiky 

 Kola s plnými obručemi 

 Kola s kovovými obručemi [22] 

 

PODLE ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ 

 

 Vozík ovládaný řidičem 

 Vozík se sedícím řidičem 

 Vozík s řidičem sedícím ve směru jízdy 

 Vozík s řidičem sedícím v jiném směru než ve směru jízdy 

 Vozík se stojícím řidičem 
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 Vozík s řidičem stojícím ve směru jízdy 

 Vozík s řidičem stojícím v jiném směru než ve směru jízdy 

 Vedený vozík 

 Vozík bez řidiče [22] 

PODLE VÝŠKY ZDVIHU 

 

 Vozík bez zdvihu 

 Nízkozdvižný (nestohovací) vozík 

 Vozík se středním zdvihem (stohovací a nestohovací) 

 Vysokozdvižný vozík (stohovací a nestohovací) [22] 

 

PODLE ZPŮSOBU POJEZDU 

 

 Volně pojízdný vozík 

 Vozík jednosměrný 

 Vozík dvousměrný 

 Vozík vícesměnný 

 Vozík nuceně vedený 

 Vozík dvouúčelový [17] 

HLAVNÍ ČÁSTI VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ Z OBRÁZKU č.1 

 

1. podvozek    Obr. 1 Hlavní části vysokozdvižného vozíku [22] 

2. protizávaží 

3. hnaná náprava 

4. řízená náprava 

5. stožár 

6. zdvihací deska 

7. vidlice 

8. volant 

9. ochranný rám [22] 
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PARAMETRY PRO VÝBĚR VOZÍKU 

 

 typ pohonu 

 nosnost (v závislosti na hmotnosti břemene a výšce zdvihu) 

 výška zdvihu vozíku 

 vyložení těžiště břemene (rozměry břemene) 

 průjezdní a manipulační výška vozíku 

 šířka pracovní uličky (manipulační prostor) 

 vlastnosti povrchu provozu (hala, asfalt, štěrk nebo hrubý terén) [22] 

3.2 Výhody a nevýhody různých druhů vysokozdvižných 

vozíků 

Pro pohon vysokozdvižných vozíků lze využít všech konvenčně využívaných 

zdrojů energie. Motory vozíků jsou vybavovány jak spalovacími tak i elektrickými 

pohony. Díky zvyšujícím se cenám ropy a ekologickým nárokům se v poslední době 

využívají také hybridní motory. [18] 

3.2.1 Elektrické vysokozdvižné vozíky 

Elektrický pohon u vysokozdvižných vozíků se z pravidla používá do nosnosti 

5 tun. Pro svůj bezemisní chod se tyto vozíky hodí do provozu s důrazem kladeným 

na čistotu práce. Další výhoda těchto vozíků je takřka bezhlučný provoz. A díky těmto 

vlastnostem se mohou tyto vozíky využívat v uzavřených prostorech, či skladech. Jako 

výhody lze brát lepší manévrovatelnost a to hlavně u tříkolových verzí, vyšší životnost 

motorů, nižší náklady na provoz vozíků a jednoduchou konstrukci. [18] 

Hlavní nevýhodou je vyšší pořizovací cena, vysoká cena nabíjecí stanice a nové 

baterie. Dále nižší výkon motorů vede ke snížení produktivity práce v nepřetržitých 

provozech. Vozíky také vyžadují kvalitnější pojezdové plochy, což může být problém 

u komunikací vystavených teplotním změnám a vyššímu zatížení ostatní technikou. [18] 
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3.2.2 Plynové vysokozdvižné vozíky 

Vysokozdvižné vozíky poháněné LPG jsou z pravidla používány do nosnosti 

7 tun. Tyto vozíky lze využít jak pro práce venkovní, tak i ve větraných uzavřených 

prostorách. Jako hlavní výhodu oproti vozíkům poháněných elektromotorem je stabilní, 

neklesající výkon během prováděné činnosti za určitou dobu. Také pořizovací cena 

je oproti ostatním typům vozíků výrazně nižší a to převážně u vyšších nosností. Provoz 

plynových vozíků je ekologický, má univerzální použití a je bezpečný. [18] 

Asi největší nevýhoda je stanice na LPG. Nedisponuje-li zaměstnavatel touto 

stanicí, je nutné vytvořit zásoby plynových lahví. Možné problémy mohou nastat při 

využití jiného plynu pro provoz než je propan pro technické využití. [18] 

3.2.3 Dieselové vysokozdvižné vozíky 

Dieselové motory jsou nejčastěji používané pohony u strojů pro přepravu 

materiálů a těžké práce v mnoha oborech. Výhoda pohonu těchto vozíků je především 

ve stálém, neklesajícím výkonu během vykonávané práce a dále vysoká nosnost vozíků. 

Nelze opomenout také i údržbu a opravy, které jsou jednoduší a finančně méně náročné. 

[18] 

Nevýhoda dieselových vysokozdvižných vozíků je především v možnosti využití. 

Kvůli výfukovým zplodinám lze využít vozíky pouze v otevřených prostorách, 

či krátkodobě v dobře odvětraných místnostech. Pohonné hmoty těchto vozíků jsou vůči 

ostatním typům nejdražší a nejméně šetrné k životnímu prostředí. Také se tyto vozíky 

projevují větší hlučností a nečistotou vůči okolí. Vozíky s vyšší hmotností musí splnit 

emisní limity Euro III B a to vede ke zvýšení pořizovací ceny vozíků. [18] 

Vysokozdvižné vozíky jsou nezastupitelné ve všech oblastech manipulace 

s materiálem. Vzhledem k svému využití a rozšíření v mnoha odvětví nese práce vozíky 

určitá rizika spojená s pracovním prostředím. 
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4 ROZBOR ÚRAZOVOSTI PŘI PROVOZU 

MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Práce s vysokozdvižnými vozíky bývá spojována i s pracovními úrazy a to jak 

smrtelnými, tak i s vážnými poraněními řidiče nebo ostatních zaměstnanců. Svědčí o tom 

i statistika, jak níže uvedeno.  

Příčinou pracovních úrazů bývá nejčastěji porušování bezpečnostních předpisů 

a návodu výrobce ze strany řidiče motorových vozíků, týkající se: 

-  přetěžování vozíku,  

- špatné vyvážení nákladu,  

- nedostatečný výhled,  

- špatná práce při manipulaci s vozíkem, atd.,  

- ale i externí podmínky (nástrahy okolí), které nemalou měrou ovlivňují 

práci s vysokozdvižným vozíkem. [2] 

Rozbor celkové úrazovosti v České republice u manipulačních motorových 

vozíků podle jednotlivých druhů, viz graf 1: 

Graf 1: Celkové úrazovosti u manipulačních motorových vozíků 

 

Rozbor příčin pracovní úrazovosti u motorových manipulačních vozíků podle 

nehodové události v ČR je uveden v následujícím grafu 2: 
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Graf 2: Příčiny pracovních úrazovosti u motorových manipulačních vozíků 

 

 

 

 

 

 

Dalšími rozbory příčin úrazů bylo zjištěno: 

Graf 3: Rozbory příčin úrazu 

 

 

Rozbor smrtelných úrazů vykazovaných u motorových vozíků dle jednotlivých 

druhů pohonů: 

Graf 4: Smrtelné úrazy dle typu pohonů 
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Rozbor smrtelných úrazů podle způsobu provozu motorových vozíků:  

Graf 5: Smrtelné úrazy motorových vozíků 

 

Analýzou příčin smrtelných pracovních úrazů při práci s vysokozdvižnými 

vozíky bylo zjištěno: 

Graf 6: Příčiny smrtelných pracovních úrazů u VZV 

 

 

 

 

 

 

 

5 ZHODNOCENÍ ÚRAZOVOSTI PŘI PRÁCI 

S VYSOKOZDVIŽNÝMI VOZÍKY VE VYBRANÉ FIRMĚ  

V letech 2011 až 2015 došlo díky nedbalosti zaměstnanců vybrané firmy, 

či zaměstnanců cizích firem při práci s vysokozdvižnými vozíky k různým bezpečnostním 

incidentům, viz. graf 7. Jednalo se o incidenty vzniklé vlivem: 

-  špatné komunikace dvou a více pracovníků při nakládce manipulačních 

jednotek na nákladní vozidla, vedoucí k pádu vysokozdvižného vozíku 

z rampy, či nakládaného vozidla 
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- špatný výhled před vysokozdvižný vozík při manipulaci s atypickým 

břemenem, vedoucí k zachycení dalšího pracovníka nákladem vozíku 

- nepozornost zaměstnanců, vedoucí ke vstupu pracovníka do dráhy 

vysokozdvižného vozíku  

- nepozornost obsluhy vozíku při pohybu kolem, či práci na vysokozdvižném 

vozíku 

- špatný stav komunikace vymezené pro pohyb vysokozdvižných vozíků 

Graf 7: Graf úrazovosti při práci s vysokozdvižným vozíkem v letech 2011 až 2015 

ve firmě 

 

 

 

 

 

 

6 POPIS PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Závěrečná práce je zpracovaná na podmínky konkrétního podniku, který nedal 

souhlas k publikování.  

Tato firma využívá pro manipulaci, respektive pro expedici svých produktů 

vysokozdvižné plynové vozíky. Expedovaným materiálem je buničina. Uskladnění 

se provádí v jednotkách, které jsou 2 vrstvé, do výšky 5,30 metrů. Manipulace 

s materiálem probíhá ve skladu a přilehlých nájezdových rampách, které jsou znázorněny 

v příloze č.3. V těchto objektech se často pohybují různé osoby.  

Materiál je uskladněn na podlaze skladu a plochy určené pro uskladnění jsou 

vymezeny bílými čárami s přiřazenými čísly.  

Nakládka materiálu pro expedici na dopravní prostředky probíhá na rampách 

skladu. Expedovanou manipulační jednotku tvoří 4 vrstvy balíků, jejichž výška 

se pohybuje od 1,68 do 1,94 metrů. Při nakládce na dopravní prostředek dochází ke špatné 

komunikaci mezi obsluhou vysokozdvižného vozíku a řidiči nákladních aut. [6] 
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6.1 Práce vysokozdvižných vozíků ve skladu 

Sklad o rozměrech cca. 115 na 54 metrů je situován u železniční přípojky. Výška 

skladu je 12 metrů. Povrch podlahy skladu tvoří beton s betonovou mazaninou, který 

na více zatěžovaných místech se mírně drolí a má praskliny. Samotný sklad je 

temperovaný na vhodné podmínky pro skladování buničiny. [6] 

Na betonové podlaze jsou viditelně bílou čárou oddělena místa pro uskladnění 

materiálu a pro pohyb vysokozdvižných vozíků. Pro lepší orientaci skladníků jsou 

skladovací prostory rozděleny a červeně číselně na zemi označeny, což je patrné z obrázku 

č. 2. Osvětlení skladu je tvořeno řadami sodíkových výbojek nacházejících se nejen nad 

cestami vytvořenými pro vysokozdvižné vozíky, ale i nad stohy naskladněného materiálu. 

Ve skladu nad vytvořenými křižovatkami cest jsou pod stropem zavěšeny vypouklé zrcadla 

o průměru 80 cm. [6] 

Obr. 2: Pohled na vnitřní rozložení skladu  

 

Z východní strany skladu se nachází rampa pro železniční nakládku materiálu. 

Ze severní strany skladu je situovaná rampa se dvěma na sobě nezávislými místy, 

pro nakládku nákladních vozidel.  
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Technické zázemí pro obsluhu skladu je situováno v severovýchodním rohu skladu, 

tedy mezi nájezdovými rampami pro železniční a automobilovou dopravu. Zde se také 

nachází sklad plynových lahví pro vozíky. Vchod pro obsluhu skladu je zasazen v daném 

rohu mezi rampami na bezpečném místě.  

V severní části skladu se nachází místnost pro údržbu vozíků a místnost pro hasicí 

zařízení. Vchody do skladu jsou situovány po jeho obvodu a to ve vzdálenostech 

a velikostech odpovídajících bezpečné projetí vysokozdvižných vozíků. Zabezpečení 

vchodů proti vstupu nepovolaným osobám do skladu je z železniční rampy tvořeno 

plastovými roletami. Ostatní vjezdy, či vstupy jsou zabezpečeny velkými, plechovými, 

posuvnými vraty. Na těchto vratech jsou vyvěšeny cedule s bezpečnostními tabulkami. [6] 

Určení druhů rizika a míra jejich nebezpečnosti, je stanovena v registru rizik, 

který má za tímto účelem organizace zpracovaný.  

Zjištění: 

Samotný sklad má nebezpečí typu: nebezpečí požáru pevných látek, nebezpečí 

otravy zplodinami hoření, nebezpečí střetu s dopravními prostředky, nebezpečí úrazu 

pohyblivou části strojního zařízení a nebezpečí při manipulaci s předměty a nářadím.  

Ostatní pracoviště skladu, mohou kromě již některých zmiňovaných nebezpečí být 

rizikové díky: nebezpečí požáru plynných látek a par, nebezpečí styku s elektřinou 

ve speciálním prostoru, nebezpečí výbuchu plynu a nebezpečí udušení. [3] 

Problémem z hlediska bezpečnosti ve skladu, je průchod ostatních osob, které 

se pohybují po komunikacích ve skladu. I když na vratech skladu jsou vyvěšeny tabulky, 

upozorňující nejen na hrozící nebezpečí, ale i na samotný „Zákaz vstupu“, dochází občas 

k problému, týkající se průchodu skladem cizími osobami, které ne vždy dodržují pravidlo, 

týkající se pohybu na vyznačených komunikacích. Dále se skladem pohybují rovněž 

osoby, které se starají o údržbu motorových vozíků.  

Za velký problém z hlediska bezpečnosti práce považuji převoz manipulačních 

jednotek, které svým tvarem a velikostí zabraňují bezpečnému výhledu řidiči před vozidlo, 

kdy tak může dojít ke střetu vozíku s osobou, pohybující se skladem. Aby nedocházelo 

k těmto nežádoucím střetům, jsou využívány při provozu zavěšená zrcadla, která jsou 

umístěna nad křižovatkami. Pomocí vypouklých zrcadel mohou řidiči nahlížet do všech 
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stran křižovatek a včas zpozorovat blížící se osobu. V těchto zrcadlech jsou dobře viditelné 

osoby oblečené v reflexních oblecích. Ostatní osoby v klasických pracovních oděvech jsou 

hůře rozpoznatelné a během pohybu vozíku může dojít lehce k jejich přehlédnutí.  

Neřeší to ovšem problém řidiče VZV, který nevidí z kabiny přes břemeno při 

jízdě na komunikaci a na bezprostřední prostor kolem břemene. 

Návrh na technické opatření: 

Organizaci bylo proto doporučeno používání vysokozdvižného vozíku, který má 

posuvnou kabinu, která by umožnila řidiči bezpečný výhled i pokračování jízdy ve směru 

dopředu. 

Bezpečnostní normy pro používání vysokozdvižných vozíků ukládají řidičům 

povinnost couvat v případě, že naložil a manipuloval čelním vysokozdvižným vozíkem 

s břemenem, které brání řidiči ve výhledu ve směru jízdy. Problém potom nastává právě 

v tom, že řidič musí s vozíkem couvat, přičemž ztrácí pro změnu, zase výhled na náklad.  

Zlepšení výhledu a bez couvání, by mohlo být vyřešeno např. použitím VZV 

s výsuvnou kabinou obr. č. 3.  S takovým VZV, který má výsuvnou kabinu, by se odstranil 

problém, kdy náklad brání ve výhledu ve směru jízdy a vyřešil by se také i problém jízdy 

s nadzvednutým břemenem, což řidiči většinou dělají, aby přes břemeno viděli. Tím 

porušují bezpečnostní předpisy, neboť se jedná dle předpisů o zakázanou manipulaci. 

Obr. 3: VZV s výsuvnou kabinou[26] 
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6.2 Práce při nakládání materiálu 

Rampa pro nakládku železničních vagónů je situována na východní straně 

skladu. Přístup na rampu je otevřený ze všech směrů jak ukazuje obrázek č. 4. Okraje 

na rampě jsou označeny žlutočerným šrafováním, které upozorňuje na možné nebezpečí 

pádu do kolejiště. Podlaha rampy je rovná betonová bez zjevného poškození. Osvětlení 

tvoří zářivkové tělesa se dvěma trubicemi, která jsou upevněna pod střechou v rozumných 

odstupech. Toto osvětlení je postačující i v době nakládky vagónů, kdy dochází díky 

samotným vagónům k utlumení přírodního světla. Nad rampou u každého vjezdu do skladu 

jsou u stropu zavěšené vypouklé zrcadla o průměru 80 cm. Zrcadla slouží stejně jako 

ve skladu, pro obsluhu vysokozdvižných vozíků při vyjíždění ze skladu na rampu. Obsluha 

vozíků tak může při výjezdu ze skladu vidět po rampě pohybující se osobu. Také osoba 

pohybující se po rampě může v zrcadlech vidět přibližující se vysokozdvižný vozík. 

Problém je ale stejný jako u samotného skladu. Řidič vozíku díky převáženému břemenu 

velkých rozměrů, které přesahují rozměry vozíku, nevidí před vozík, soustřeďuje 

se na průjezd přes vrata skladu a tím může dojít k přehlédnutí osob pohybujících se 

po rampě.  

Obr. 4: Rampa pro nakládku železničních vagónů  

 

Návrh technického opatření: 

Navrhuji podobné technické opatření, které bylo navrženo ve skladu materiálu, tj. 

používat VZV s pohyblivou kabinou, aby řidič viděl na komunikaci a do prostoru před 
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břemenem a kolem převáženého břemene. Zároveň navrhuji, aby bylo při jízdě s takovými 

břemeny využíváno signalizační zařízení, jak světelné, tak i zvukové. 

Rampa pro nakládku nákladních automobilů je situována na severní straně 

skladu. Na této rampě se nacházejí pouze jedny posuvné plechové vrata, sloužící jako 

vjezd do skladu, mající veškeré označení pro upozornění na možné nebezpečí pohybujících 

se osob po rampě či skladu. Okraje rampy jsou označeny žlutočerným šrafováním 

z důvodu dobré viditelnosti okrajů rampy pro řidiče couvajících vozidel. Podlaha rampy 

je rovná betonová, bez trhlin. V části ramp sloužící k nakládce, jsou zbudovaná zábradlí 

zabezpečující kolem pohybující se pracovníky, jak je patrné z obrázku č. 5. Samotná rampa 

pro nakládku je kovová, elektricky nastavitelná s přepínači poloh umístěnými na sloupech 

rampy.  

 

Obr. 5: Rampy pro nakládku nákladních automobilů  

 

Osvětlení rampy je stejně jako u železniční rampy tvořeno zářivkovými tělesy 

zavěšenými pod střechou. Nad výjezdu ze skladu na rampu je pod stropem zavěšeno duté 

zrcadlo. V této části okolí skladu není problémem pouze pohyb osob a jejich možné 

přehlédnutí obsluhou vozíků, ale i samotná nakládka.  

V posledních letech došlo dvakrát k pádu vozíků během nakládky z rampy. 

Při dokončovacích pracích během nakládky, došlo k popojetí nákladních vozidel a tím 
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vznikla mezi rampou a ložnou plochou vozidla mezera, která měla za následek pád 

vysokozdvižného vozíku z rampy, na zem. Příčinou vzniku této havárie s následným 

zraněním řidiče, byla chyba řidičů nákladních automobilů, kteří si neověřili stav nakládky 

a popojeli s vozidly. [6] 

Návrh na organizační opatření: 

Navrhuji organizační opatření, spočívající ve vytvoření bezpečnostních pravidel, 

které by řidiči obdrželi při vstupu do firmy, týkající se mj. také např. vypnutí motoru 

a zajištění vozidla ruční brzdou během nakládky na ložnou plochu vozidla.   

 

7 BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY PŘI PROVOZU 

MOTOROVÝCH VOZÍKŮ 

     Všeobecné požadavky 

Každý vysokozdvižný vozík musí být trvale opatřen identifikačním štítkem. 

Tento štítek musí být umístěn na viditelném místě a udává stav vozíku při dodání 

od výrobce.  

Jedná se o data typu:  

- jméno výrobce,  

- typové označení,  

- pohotovostní hmotnosti,  

- jmenovitá hmotnost při maximálním zdvihu  

- a u elektrovozíku data o akumulátorové baterii.  

Identifikačním štítkem musí být opatřeny i samotné akumulátorové baterie, 

přídavná zařízení a vozíky pro speciální použití. [13] 

Členění vozíků podle směru pojezdu a ovládače na:  

- čelo a směr jízdy vpřed (čelo vozíku, strany vozíku, směr jízdy) 

- ovládače řízení (vozíky ovládané řidičem, motorové vozíky ručně vedené, 

s neseným řidičem a s otočným ovládacím řízením) 
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- ovládače řízení a brždění (vozíky se sedícím řidičem, se stojícím řidičem, 

ručně vedené vozíky, vysokozdvižné vozíky se zdvižnou vychystávací 

plošinou) 

- ovládače pro manipulaci s břemeny (ovládání pákami, tlačítky, otočné 

ovládače, zvláštní ovládače) [13] 

Důležité pro provoz vozíků je označení: 

 

- nosnosti včetně  

- bezpečnostního značení,  

- diagram nosnosti obr. č. 6, který je uveden také na štítku v místě ovládání 

vozíku tj. na přístrojové desce  

(Diagram nosnosti je jedna z nejdůležitějších věcí na vysokozdvižném vozíku. 

Požadavky na něj jsou uvedeny v ČSN (EN1726-1 a EN 1551). Pro dodržení bezpečné 

manipulace nesmí být překročena nosnost dopravních a manipulačních prostředků. Při 

naložení břemene nesmí dojít k překročení hodnot stanovených diagramem nosnosti. Tento 

diagram je uveden na štítku umístěném na krytu motoru a nesmí být překročeny uvedené 

hodnoty, jinak může dojít k omezení stability vozíku, či ztráty pevnosti ramene vidlic. 

Hodnoty diagramu nosnosti jsou: maximální břemeno, které je možné naložit v kg, výška 

zdvihu v mm, vzdálenost těžiště břemene od kořene vidlice v mm a typové označení 

vozíku s maximální nosností. Musí být dodržována závislost hmotnosti břemene na výšce 

zdvihu a délce vyložení.) [25] 

Obr. 6: Příklad štítku s diagramem nosnosti u vysokozdvižného vozíku firmy 

DESTA [25] 
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Bezpečnostní požadavky u VZV jsou dále kladeny na: 

 

- ochranný rám,  

- ochrannou mříž,  

- světla, blikače, zvukovou signalizaci 

- ruční brzdu 

- bezpečnostní pásy 

- návod pro manipulaci při nabíjení a výměně akumulátorových baterií,  

- kontrastní barva vozíku vůči okolí.  

Všeobecná pravidla při provozu VZV:  

- řídit vozík může pouze proškolená osoba, starší 18 let, která má k řízení 

vozíku oprávnění a je zdravotně způsobila 

- o vozících musí být vedena příslušná evidence 

- o řidičích motorových vozíků musí být vedena příslušná evidence 

- kromě nákladu se nesmí převážet na VZV osoby 

- zajištění vozíku proti zneužití cizí osobou - uzamknutím. 

- provádět pouze do nosnosti, která je uvedena na vozíku a není v rozporu s 

návodem pro obsluhu VZV,  

- při ukládání břemene má být vidlice spuštěna s opatrností,  

- musí být zajištěno bezpečné uložení břemene  

- řidič musí mít neustále volný výhled na cestu, 

-  na křižovatkách a místech, kde je viditelnost zhoršena, je nutné snížit 

rychlost a použít zvukových signálů,  

- jsou-li v blízkosti jiná vozidla nebo osoby, je nutné použít výstražného 

zařízení,  
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- rychlost vozíku musí být přizpůsobena stanovené rychlosti, která je uvedena 

v dopravně provozním řádu firmy a přizpůsobena vnitropodnikovým 

značkám a návěstím na vnitropodnikové komunikaci a okolí,  

- při parkování vozíku se musí vidlice s břemenem spustit, ovládače uvést 

do neutrální polohy, přerušit přívod energie, zabrzdit a zajistit vozík proti 

zneužití jinou osobou. 

- před provozem se musí zkontrolovat provozuschopnost vozíku,  

- zjistí-li se závada na VZV, ihned informovat příslušnou pověřenou osobu,  

- osoby provádějící plnění nádrží LPG musí mít ochranný oděv,  

- před plněním paliva musí být motor zastaven a ruční brzdou zajištěn, 

- preventivní údržba, mazání a prověrky vozíků musí být prováděna dle 

harmonogramu v souladu s doporučením výrobce.  

- údržbu, opravu, seřízení a kontrolu smí provádět pouze pověření pracovníci, 

případně u oprav závažného charakteru, servisní organizace, jak je 

uvedeno v technických podmínkách výrobní dokumentace výrobce.  

- všechny doplňky a konstrukční úpravy mohou být provedeny po schválení 

výrobcem.  

- všechny náhradní díly musí být originální, nebo musí alespoň splňovat 

kvalitu originálu.  

- u vozíků je třeba zajistit revize, v termínech doporučených výrobcem a dle 

požadavků technických předpisů  

- zprávy o revizích a kontrolách musí být archivovány. 

 - dojde-li při revizi k zjištění závady, opotřebení, nebo poškození, jež by 

    mohlo ohrozit bezpečnost, musí být vozík vyřazen z provozu do doby, kdy 

    bude opraven. [13] 
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Další podmínky pro bezpečné polužívání vysokozdvižných vozíků.  

Sklon svahu jak v uzavřeném, tak volném prostranství, by neměl přesáhnout 10%, 

musí být dobrá viditelnost, snadné zatáčení, dobrá průchodnost, v uzavřeném prostoru 

vhodná výška stropu a jasně vyznačená, či stanovená cesta.  

Dopravní cesty v uzavřeném prostoru, kde může dojít k průchodu osob, musí mít 

upravenou šířku komunikace tak, aby došlo k včasné reakci řidiče na hrozící nebezpečí. 

Náklad, který zabraňuje řidiči ve výhledu při pojíždění, musí řešit řidič VZV couváním 

vozíku.  

Při nakládce a vykládce vozidel používat překladových můstků a mostových lávek. 

Tyto můstky musí mít odpovídající nosnost se zřetelným štítkem, jištění proti nežádoucím 

pohybům, protiskluzový povrch, opatření proti přejetí okrajů vozíkem a pro zajištění 

bezpečné manipulace s překladovým můstkem.  

Při pohybu motorových vozíků na korbě silničních vozidel nebo železničních 

vagonů, se musí dbát na zabezpečení nakládaného dopravního prostředku proti 

nežádoucímu pohybu a to zabrzděním, podložením kola, či použitím automatické 

parkovací brzdy ovládané pružinou. Dále se musí prověřit, zda podlaha silničního vozidla 

nemá poškozený povrch a zda podlaha unese celkovou hmotnost vozíku, nákladu a řidiče. 

Musí se zabezpečit zajištění nezavěšeného návěsu proti překlopení při nakládání. 

Je zakázáno otevírat, nebo zavírat dveře železničních vagónů vysokozdvižným vozíkem, 

není-li k této činnosti vybaven. [13] 

Požadavky na řidiče motorových vozíků.  

Povinností provozovatele je stanovit odbornou a zdravotní způsobilost řidiče, 

a minimální věk řidiče VZV. [13] 

 Zásady používání VZV ve skladu včetně požadavků na manipulační jednotky 

Manipulační jednotky jsou vytvářeny jako: 

- přepravní svazky 

- jednotky přepravního balení 

- ložné přepravní plošiny 

- ložné přepravky  
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- ložné ukládací bedny 

- ložné kluzné podložky 

- paletové jednotky [15] 

Během manipulace, přepravy a skladování manipulačních jednotek musí být 

zajištěna bezpečnost osob.  To znamená, že manipulační jednotky musí být vytvořeny tak, 

aby nedošlo k jejich zborcení.  

Jednotky musí být předem uzpůsobeny k předpokládané mechanické manipulaci 

s VZV. Přednostně se doporučuje vidlicové, či závěsné uzpůsobení. Samotné jednotky 

musí být vytvořeny tak, aby během manipulace, přepravy a skladování zachovaly svůj tvar. 

Manipulační jednotky musí rozměrově a hmotnostně odpovídat dané přepravě, 

či skladování.  

Manipulační jednotky nesmí během přepravy, manipulace a skladování poškodit 

dopravní prostředek, musí odolat klimatickým jevům i mechanickému poškození.  

Jednotky vytvořené použitím přepravních prostředků uzpůsobených ke stohování, nesmějí 

zabraňovat jejich stohování, jednotky musí odpovídat požadavkům na bezpečné stohování. 

 V plánu skladu musí být zakreslen v půdorysném schématu způsob skladování, 

šířka komunikací a odstavné a parkovací plochy pro VZV. Tento musí být součástí MPBP. 

Poškozené, nebo neznačené pracovní prostředky nesmí být pro tvorbu 

manipulačních jednotek použity. Nesmí dojít k přetěžování těchto prostředků. Provádění 

fixací zatloukáním hřebíků, skob apod. do přepravovaných prostředků a provádění 

konstrukčních uprav bez souhlasu výrobce je zakázáno. Zakázán je též pohyb po stozích, 

či lezení po manipulačních jednotkách. Stohování poškozených manipulačních jednotek 

je zakázáno. Nebezpečná manipulace manipulačních jednotek, jako je smyk, tlačení, 

nebo tažení je zakázáno. Může-li být ohrožena soudržnost a stabilita stohu díky znečištění 

stykových ploch, musí dojít k jejich očištění. Stohování manipulačních jednotek nesmí 

zamezit přístup k instalovaným prostředkům požární ochrany. 

Nevratné pracovní prostředky použité k vytvoření manipulačních jednotek 

se nesmí po rozebrání dále použít k tvorbě dalších manipulačních jednotek. [15] 

Norma ČSN 26 9030 řeší další bezpečnostní zásady při skladování manipulačních 

jednotek.  
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Stavební provedení skladů, musí odpovídat používané skladovací technice, druhu 

skladovaného materiálu, skladové technologii, skladové manipulaci a zásadám bezpečné 

práce. Světlá výška skladu mezi konstrukcí stropu a samotnou provozní plochu skladu 

dosahuje až 12-ti metrů. Přičemž maximální skladovací výška je omezena na 50 cm pod 

úrovní umělého osvětlení skladu. 

Provozní plochy skladu musí odpovídat používané skladovací technice, 

skladovaným manipulačním jednotkám a zásadám bezpečné práce. Sklon užitných ploch 

a komunikací, skladovacích zón nesmí přesáhnout 0,9%, musí být bez nerovností 

a pravidelně udržovány. Maximální zatížení vnitřních skladovacích ploch je 6400 kg/m
2
. 

Musí být zřetelně vyznačeny plochy skladovacích zón, dopravní cesty, parkoviště 

a překladišť. Zřetelné označení stanovených ploch musí být tvořené viditelnou vodorovnou 

čárou o minimální šířce 100 mm. Minimální rozměry průjezdnosti uliček jsou dány 

největší šířkou využívaných motorových vozíků s břemenem a zvětšeny o kompenzační 

vůli. Nebezpečná místa jako vchody do skladů musí mít označení informačních tabulí 

(Zákaz vstupu nebo průchodu nepovolaným osobám, …), které upozorňují na možné 

nebezpečí. Dále okraje ramp musí mít být označeny černo-žlutým pruhováním. [15] 

Stohováním musí být prováděno v souladu s platnými bezpečnostními požadavky 

pro manipulaci a uskladnění manipulačních jednotek. Stohovací jednotky musí být 

viditelně označeny stohovací nosností a výškou stohu a tyto hodnoty nesmí být 

překročeny. Stohy jsou tvořeny čtyřmi vrstvami balíků ve dvou sloupcích a spáskované 

do manipulačních jednotek. Hmotnost jednotek je max. 2000 kg při maximální výšce 1940 

cm. Jednotlivé stohy musí být navzájem od sebe vzdáleny minimálně 100 mm, což 

je postačující mezera pro manipulaci se stohem. Je zakázáno stohování poškozených 

jednotek, dále jakkoliv zajišťovat stabilitu stohu a to jak podpíráním, provazováním, 

tak vzájemným opíráním jednotek.  

Pro stanovení nejmenší šířky komunikace při manipulaci s materiálem ve skladu, 

stanoví norma ČSN 26 9010 nejmenší šířku komunikace v závislosti na šířce projíždějícího 

VZV s břemenem, zvětšené o bezpečnostní vůli tj. 400 mm, (tj. šířka vozíku + 200+200 

mm). [16]  
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7.1 Návrh místního provozního bezpečnostního předpisu 

Účelem MPBP je stanovit základní podmínky a pokyny pro provoz, organizaci, 

řízení a manipulaci u vysokozdvižných vozíků, které se pohybují po komunikacích 

venkovních, vnitropodnikových, skladech, či ostatních plochách a to díky již zmiňovaným 

normám vládním nařízením a návodu k použití.  

Tento vnitropodnikový předpis je závazný pro všechny zaměstnance přicházející 

s danou problematikou do styku. Nejedná se jen o pracovníky zařazené na funkci řidiče, 

či závozníka manipulačních vozíků, ale také o osoby starající se o opravy, či údržby vozíků 

a dále osoby používající vozík při výkonu pracovní činnosti s paletami. [7] 

Pojmy důležitých pro provoz manipulačních vozíků.  

- provozovatel – fyzická nebo právnická osoba provozující manipulační vozík; nebo 

fyzická osoba, která si manipulační vozík zapůjčila, či pronajala na základě uzavřené 

smlouvy  

- manipulační vozík – mobilní pracovní stroj určený k manipulaci a přepravě nejrůznějších 

břemen. Rozeznáváme manipulační vozíky s vlastním pohonem (motorové vozíky) a bez 

vlastního pohonu (ruční vozíky).  

- oprávnění k řízení manipulačních vozíků – platný doklad pro řízení manipulačních 

vozíků (průkaz řidiče motorových vozíků) 

- zkušební komisař – fyzická osoba s platným oprávněním zajišťující výcvik, školení, nebo 

opakovací školení uchazečů, držitelů oprávnění k řízení (obsluze) motorových vozíků 

na základě smluvního vztahu se vzdělávacím střediskem. 

- obsluha – jakákoliv vyškolená osoba, vlastnící oprávnění k řízení motorového vozíku, 

která je schopna pohybovat, nebo manipulovat s manipulačním vozíkem. 

- závozník – fyzická osoba starší 18-ti let, fyzicky i duševně způsobilá, náležitě poučená 

a přidělená zaměstnavatelem obsluze vozíku jako pomocník. Prokazatelně zaučená 

v manipulaci s břemeny, seznámena v příslušném rozsahu s pravidly o bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a bezpečnostními předpisy pro určené 

pracoviště. 
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- autorizovaný servis – značkový servis autorizovaný výrobcem vozíků k záručním, 

případě i pozáručním servisním a opravárenským úkonům.  

- terénní vozík – čelní motorový vozík se zvýšenou průchodností určený pro práci 

na nezpevněném terénu. [7] 

7.1.1 Označení manipulačních vozíků 

Každý používaný vozík musí být čitelně a trvale označen vodorovným písmem 

a to s těmito minimálními údaji od výrobce, či dodavatele: 

- jméno, adresa výrobce, nebo autorizovaného dodavatele 

- sériové označení, nebo typ vozidla, rok výroby 

- pohotovostní hmotnost vozíku v provozním stavu bez odnímatelných 

přídavných zařízení, ale s vidlicemi nebo s pevným přídavným zařízením 

- jmenovitou a okamžitou nosností v maximální výšce zdvihu a vzdálenosti 

těžiště, kde je to použitelné 

- okamžitou hmotností s veškerým odnímatelným přídavným zařízením při 

výškách zdvihu a vzdáleností těžiště povolených výrobcem 

- jmenovitým výkonem v kW 

- maximální nosnou silou na tažném háku v Newtonech a tažnou silou 

na tažném háku také v Newtonech. 

V rámci vnitropodnikové evidence musí být vozíky označeny na bočních stranách 

názvem, či sídlem provozovatele a evidenčním číslem. [5] [7] 

7.1.2 Organizace dopravy a užívání manipulačních vozíků 

Odpovědnost jmenovitých osob:  

Za provoz, řízení, vedení evidence, zajištění evidence, technické kontroly, zajištění 

školení pro obsluhu, vyhrazení míst pro úschovnu, odstavení a další povinnosti vyplývající 

z předpisů pro provoz a manipulaci vysokozdvižných vozíků, je ustanoven provozovatelem 



 

36 

 

technický pracovník, který vede veškerou dokumentaci, zabezpečuje veškeré školení 

obsluhy a technické kontroly vozíků.  

Účel a využití vozíků 

Prostředí, ve kterém by se vozíky měli pohybovat, musí odpovídat požadavkům 

stanovených výrobcem. Pro pohyb vozíků v uzavřených místnostech, jako jsou sklady, 

vagóny a skříňové vozidla musí být povolen pouze vozíkům s plynovým pohonem, 

nebo s účinným katalyzátorem výfukových plynů. Bez odsouhlasení výrobcem nelze dělat 

žádné změny, či úpravy v konstrukci nebo provedení vozíků. Výbava, výstroj, 

či příslušenství vozíku bez ověření se nesmějí používat, mohou-li ohrozit bezpečnost osob, 

majetku, nebo plynulost provozu na všech komunikacích. Pro manipulaci s paletami 

a ostatním materiálem je nutné použít pouze schválené přídavné zařízení. [7] 

 

7.1.3 Provoz manipulačních vozíků 

Pro bezpečné užití vysokozdvižných vozíků nutno vymezit účelové komunikace. 

Hlavní podnikové komunikace musí být označeny dopravními značkami. Chodníky pro 

chodce podél hlavních komunikací firmy jsou odděleny od komunikace obrubou 

a přechody pro chodce zřetelně označeny a to bílými pruhy typu zebra. Nechráněné 

železniční přejezdy jsou označeny dopravními značkami. [7] 

Účelové podnikové komunikace, venkovní manipulační a ostatní plochy, 

které jsou využívané pro pohyb vysokozdvižných vozíků, musí svým povrchem splňovat 

podmínky pro provoz všech druhů vozidel. Komunikace v halách a skladech musí být 

zpevněné, čisté a na podlaze s vyznačeným světlým pruhem. Zúžené profily, či snížené 

podchodné výšky musí být označeny žluto-černými pruhy. [7] 

Povolená maximální vnitropodniková rychlost je 30 km/h. Dále rychlost vozíku 

musí být snížena na účelových vnitropodnikových komunikacích, manipulačních plochách, 

v halách, skladech a to s přihlédnutím na podmínky provozu. Ty mohou ovlivnit kolem 

pohybující se osoby, viditelnost, šíře komunikace, její stav a přepravovaný náklad. 

Maximální povolenou rychlost může pozměnit také „Místní provozní řád“, který může řídit 

provoz vozíků ve skladech, či jiných objektech. [7] 



 

37 

 

Vnitropodnikové komunikace musí být čištěny a udržovány v stavu vyžadující 

bezpečný provoz vozíků i v zimním období a to posypem, či odklizením sněhu. Tuto 

údržbu zabezpečuji přímo zaměstnavatel. Očista manipulačních ploch je zajištěna plánem 

rajonizace a to jednotlivými provozy, či středisky. Pro bezpečné využití vnitropodnikových 

komunikací je zakázáno skladování materiálu, který by zasahoval do profilu komunikace, 

nebo do vyhrazené manipulační plochy. Tento zákaz se týká také vykládacích 

a nakládacích ramp. [7] 

Při manipulaci s materiálem v prostorách skladů a hal, kde obsluha vozíku nemá 

dostatečný výhled, musí být dodrženy podmínky vymezující pohyb vozidel. Jedná 

se o snížení rychlosti vozíku a to na minimum. Dále při vyjíždění vozíku z objektu 

na vnitropodnikovou komunikaci, nebo venkovní manipulační plochu, či rampu musí 

se řidič přesvědčit o možnosti bezpečného vyjetí. Řidič zastaví vozidlo, použije zvukového 

znamení, popřípadě využije smluvených signálů s poučenou osobou. [1] [5] [7] 

7.1.4 Dodržování bezpečnostních zásad při najíždění vozíku 

nákladové plochy jiných vozidel 

Pří najíždění vozíků na železniční vagón, či na ložnou plochu vozidel je nutné 

dodržovat bezpečnostní zásady: 

- vozidlo musí být přistaveno na předem určené nakládací místo, motor 

vozidla musí být vypnut 

- vozidlo musí být řádně zabrzděno a zajištěno ruční brzdou proti nežádoucím 

pohybům 

- řidič nakládaného vozidla se během nakládky nesmí nacházet v kabině 

vozidla 

- samotná nakládka může započít až po odsouhlasení řidiče vozidla 

- podlaha vozidla musí být řádně zkontrolována pro bezpečnou nakládku 

materiálu 

- při najetí vozíku na vozidlo nesmí být překročena maximální nosnost 

podlahy vozidla 
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- během nakládky musí být zachována stabilita jak vysokozdvižného vozíku, 

tak i nákladního vozidla 

- před nakládkou na železniční vagón z rampy může být práce započata až po 

zajištění vagónu zarážkami a po předání vagónu zástupcem ČD 

- pro najetí vozíku na vagón musí být použito pevného nájezdového můstku, 

jehož maximální zatížení je mnohem větší než hmotnost vozíku 

s nakládaným materiálem 

- nájezdový můstek musí být opatřen bezpečnostní zarážkou zabezpečující 

můstek proti pohybu, či pádu z rampy při přejetí manipulačním vozíkem 

-  nájezdový můstek musí mít protiskluzové bezpečnostní prvky 

- přistavení nájezdového můstku provede obsluha pomocí kleští a po 

ukončení nakládky obsluha uloží můstek na vyhrazené místo [7] 

7.1.5 Kvalifikace a povinnosti obsluhy manipulačních vozíků 

K řízení motorového vozíku mohou být pověřeny jen ty osoby, starší 18 let, které 

mají prokazatelně platné oprávnění k obsluze motorových vozíků. Obsluha s prokazatelně 

platným oprávněním se musí nejpozději do konce 12. měsíce od posledního 

prokazatelného přezkoušení účastnit opakovaného přezkoušení ve stanoveném rozsahu. 

Nestane-li se tak po dobu 3. let obsluha motorového vozíku absolvuje základní školení 

a přezkoušení. Porušuje-li obsluha opakovaně předpisy pro obsluhu vozíku, 

nebo bezpečnostní předpisy, může dojít k odebrání průkazu řidiče provozovatelem vozíku. 

Dále může být odebrán průkaz řidiče z důvodu ztráty fyzické, či psychické způsobilosti. 

Provozovatel vozíku musí zajistit školení a praktické zaučení pro práci s motorovým 

vozíkem. Zaměstnanci obsluhující manipulační vozík musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. [1] [7] 

Povinnosti a odpovědnost provozovatele a obsluhy s platným oprávněním k práci 

s vysokozdvižným vozíkem: 

- obnovovat zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozíků dle 

vnitropodnikových směrnic 
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- obsluha smí řídit pouze takové vozidlo, které má uvedené v „Průkazu řidiče 

motorového vozidla“ 

- obsluha je povinná odmítnout přepravu takového břemene, které svou 

hmotností, rozměrem a uložení neodpovídá bezpečné manipulaci 

- má-li vozík závady ohrožující bezpečnost, spolehlivost provozu, či jeho 

použitím může dojít k poškození zdraví nebo majetku, je obsluha povinná 

odmítnou jízdu s tímto vozíkem 

- obsluha vozíku je povinna manipulovat s motorovým vozíkem tak, 

aby neohrozila bezpečnost ostatních zaměstnanců, nepoškodila 

přepravované břemeno, či dopravní komunikaci 

- obsluha je povinná před každou jízdou zkontrolovat a zabezpečit uložení 

nákladu, tak aby během jízdy nedošlo k pádu, či poškození nákladu 

- před započetím jízdy se musí obsluha přesvědčit o celkovém technickém 

stavu vozíku. Je nutné se zejména přesvědčit o funkci řízení, brzd, nosné 

konstrukce, práci hydraulického zařízení, upevnění vidlic a zkontrolovat 

tlak v pneumatikách podle označení vozíku nebo příslušného návodu. 

- vysokozdvižný vozík může být použit až po odstranění veškerých závad 

a nedostatků ohrožující spolehlivost vozíku a bezpečnost provozu [5] [7] 

7.1.6 Doklady k provozu manipulačních vozíkům 

Za technický stav a bezpečný provoz svěřených manipulačních vozíků odpovídá 

provozovatel vozíků. Provozovateli VZV musí být dodána výrobcem výrobní a provozní 

dokumentace včetně návodu k obsluze, údržbě a další podklady, např. seznam náhradních 

dílů a příslušenství, od výrobce vozíků. S touto dokumentací musí provozovatel seznámit 

také obsluhu VZV a pracovníky, kteří budou provádět údržbu u těchto VZV. [7] 

Provozovat je povinen předepsané doklady archivovat, včetně provozních 

záznamů, návod na používání vozíku od výrobce, nebo dovozce: 

- prohlášení o shodě s příslušnými platnými předpisy 

- vzor označení vozíku, označení typu, či identifikační znak 
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- seznam výbavy a výstroje 

- jsou-li, tak návod na montáž přídavných zařízení 

- seznam autorizovaných servisů pro provedení záručních a pozáručních 

oprav 

- provozní záznamy o kontrolách technického stavu, o provedených údržbách, 

o opravách, o závadách 

- „Průkaz řidiče motorového vozíku“ doklad odborné způsobilosti 

- při provozu mimo areál firmy musí mít řidič řidičské oprávnění dané 

skupiny 

- u provozovatele musí být uloženy doklady o zdravotní způsobilosti řidičů, 

či doklady o odborné způsobilosti obsluhy  

- evidenční list řidiče vozíku viz příloha č. 1 

- evidenční list vozíku viz příloha č. 2 

7.1.7 Údržba a opravy 

Aby byla doložena spolehlivost manipulačních vozíků, tak musí provozovatel 

zajistit provedení pravidelných kontrol na vozíku.  

Obsluha vozíku provádí dle návodu denní kontroly, také údržbu v daném rozsahu 

a případné ošetření vozíku. Tyto činnosti jsou prováděny obsluhou, případně stanovenou 

osobou v rámci firmy, která je provozovatelem vozíků.  

U plynových vozíků se provádí pravidelná vizuální měsíční kontrola těsnosti 

rozvodu plynu a výměna lahví. Přihlédnutím k typu, časového využití, prostředí nasazení 

vozíku a podmínek stanovených výrobcem stanoví provozovatel plán technických kontrol. 

Technické kontroly se provádějí oprávněnou osobou a to nestanoví-li výrobce jinak, 

tak minimálně 1 za 12 měsíců. Tyto technické kontroly se týkají také svěracích čelistí, 

či vidlic a používaných přídavných zařízení. [5] [7] 

Údržba a opravy vozíku se provádějí: 

- dle pokynů z návodu vozíku 



 

41 

 

- dle zjištění z denní kontroly 

- preventivně s přihlédnutím k počtu provozních hodin vozíku 

- na základě výsledků z pravidelných technických kontrol 

- při náhlých poruchách, či poškození 

- denním ošetřením po 8 hodinovém provozu, které zahrnuje: celkové očištění 

vozidla, kontrolu množství chladící kapaliny, těsnosti chladící soustavy, 

doplnění paliva, kontrola množství oleje, kontrola činnosti brzd, kontrola 

pravidelného chodu motoru, funkce mazání, funkce nabíjení, kontrola 

světel a houkačky, kontrola tlaku v pneumatikách a kontrola připevnění 

kol šrouby 

- běžná nebo generální oprava motoru, či vozíku se provádí po odpracování 

určitého počtu provozních hodin uvedených v dokumentaci výrobce 

autorizovaným servisem  

- údržby a opravy smí provádět pouze osoby prokazatelně kvalifikované 

a zaučené a to v souladu s technickou dokumentací 

- rozsah provedených oprav se musí zaznamenat do evidenčních listů obr. č. 6  

Obr. 6: Záznam o opravách na manipulačním vozíku 

 

8 PŘI PRÁCI VE SKLADU 

Řidič vysokozdvižných vozíků musí mít dobrý výhled na cestu a náklad mu nesmí 

bránit ve výhledu! Mnohé firemní požadavky na provoz přikazují, že při špatném výhledu 

z vysokozdvižného vozíku díky atypickému nákladu musí řidič couvat. K tomuto úkonu 

má v kabině vozíku nainstalované zpětné zrcátko. Couvání pomocí zrcátka je možné jen 

v časově omezených případech a na krátkou vzdálenost. [4] 
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8.1 Kamerový systém 

Kamerový systém je vhodný doplněk vysokozdvižného vozíku pro práci 

s břemenem omezující výhled obsluze vozíku. Lze mluvit o dvou různých možnostech 

využití kamerového systému. 

První možnost je využít kameru připevněnou na zadní část karosérie a při couvání 

tím přenést obraz za vozíkem na monitor řidiče. Problém této varianty může nastat při 

zatáčení vozíku. Řidič bude muset volantem točit na druhou stranu, než má v úmyslu 

odbočit. Využití kamerové metody při couvání je vhodné spíše na krátkou vzdálenost. [23] 

Druhá možnost je vyžití kamery pro pojezd vozíku vpřed. Na nosník 

vysokozdvižného vozíku se umístí kamera, která snímá obraz před vozíkem a přenesený 

obraz vidí řidič na svém displeji. Obsluha vozíku tedy nemusí couvat během manipulace 

s břemenem překrývajícím výhled. Metoda je vhodná pro delší popojíždění ve velkých 

skladech. Problémem metody je hluché místo. Kamera nacházející se nad atypickým 

břemenem sice zobrazí obraz před vozíkem, ale nezachytí místo nacházející se těsně před 

daným břemenem. V tomto stínu se může nacházet osoba, kterou nezabere kamera a může 

dojít k bezpečnostnímu incidentu. Aby došlo k bezpečnému využití metody, musela by 

kamera být umístěna asi 30 centimetrů od nosníku. Takto upevněná kamera by ale 

způsobovala komplikace při nakládce a vykládce materiálu. Během těchto dvou úkonů by 

musela být kamera demontována, nebo teleskopicky stažena. [23] 

8.2 Čidla 

Nejedná se o nic jiného, než je monitorování osob pohybujících se v dané budově. 

Sledování pouze pohybu vozíků je zde zbytečné. Našim problémem jsou osoby pohybující 

se po skladě. Kupříkladu v železárnách, či slévárnách se využívá jak detekce pohybujících 

se osob, tak i detekce osob ležících (raněných). V našem případě bude zcela postačující mít 

přehled o pohybujících se osobách a místě jejich výskytu. Mým návrhem je instalovat 

u všech vstupů do skladu čidla, která zaregistrují průchod osob a dají signál obsluze 

vysokozdvižných vozíků o pohybu ve skladu. Dále instalace těchto čidel na vhodném 

místě u křižovatek a to v místě, kdy by došlo k včasnému zaregistrování pohybu a předání 

této informace obsluze vozíků. Vzdálenost mezi čidly a jejich množství lze odvodit 
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s možností záběru čidel a délky sledované komunikace. Výstup informací z čidel by mohl 

být dvojí: nepřímý a přímý. Nepřímý výstup by mohl být na monitoru umístěném 

v prostoru kanceláře obsluhy vozíků. Je vhodné, aby obsluha před započetím práce měla 

přehled o možném pohybu osob ve skladě. Jako přímý výstup informací z čidel lze brát 

vizuální signál (maják), nebo akustický signál (siréna).  Tyto hlásiče by měli být umístěny 

pod stropem haly na takových místech, aby svítící maják byl viditelný buď okem, 

nebo v zavěšeném vypouklém zrcadle. Akustický signál by měl být sice důrazný, 

ale krátký. Neměl by rozptylovat obsluhu vysokozdvižných vozíků. [19] 

8.3 Zrcadla 

Vypouklé zrcadla jsou již ve sledovaném skladě používány a to na exponovaných 

místech, jako jsou křižovatky komunikací. Z praktického hlediska se jedná o levnou 

funkční variantu. Podle těchto zavěšených zrcadel se obsluha vysokozdvižných vozíků řídí 

při pohybu s nákladem bránící výhled před vozidlem.  

Přesto lze najít určitá vylepšení i na tomto systému bezpečnostní varianty. 

Zavěšená vypouklá zrcadla nemají takovou velikost, aby bez větších problémů a delšího 

odpozorování byla zřetelná jakákoliv pohybující se osoba v jejich perimetru. Dle 

zkušeností řidičů vysokozdvižných vozíků je možné zaregistrovat zřetelně v zrcadle 

jakoukoliv osobu, jen když má na sobě oděv reflexní barvy.   

Řidiči vysokozdvižných vozíků cíleně vyhledávají tyto zavěšené zrcadla během 

řízení se špatným výhledem ve směru jízdy. V místech, kde je vzdálenost mezi zrcadly 

delší a řidič při normálním usazení za volantem není schopen sledovat komunikace před 

sebou, je nucen buď k naklonění trupu do stran, nebo uspokojení se z pocitu, že před 

vozidlem není žádná osoba. 

Aby došlo k vylepšení dané situace, tak by mělo dojít k navýšení počtu zrcadel. 

Dále na exponovaných místech, jako jsou křižovatky, by měli být zavěšeny větší zrcadla. 

Tím by došlo k lepší a rychlejší rozpoznatelnosti pohybujících se osob po skladě. No a jako 

doplňující ochranná pomůcka může být reflexní barva obleků pracovníků. Zde by se 

nejednalo jen o kmenové pracovníky firmy, ale i zaměstnance jiných firem, jako jsou třeba 

řidiči kamiónů.  
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8.4 Otočná kabina 

Jednou z možností, jak vždy vidět přes přepravovaný materiál je využít moderních 

vysokozdvižných vozíků s otočnou kabinou.  

Protože u klasických čelních vozíků může vezený náklad bránit výhledu řidiče, 

tak jsou řidiči nuceni couvat na delší vzdálenosti pomocí zpětných zrcátek a to nepřispívá 

k bezpečnosti práce na pracovišti. Moderní vysokozdvižné vozíky dovolují natočení 

kabiny o 30° jak na jednu, tak i na druhou stranu od čelní osy.  Tato možnost pootočení 

kabiny umožňuje dobrý výhled nejen před vozík, ale i za vozík.  Tuto metodu lze využít při 

couvání na kratší vzdálenost. Je-li ale nucen řidič couvat na vzdálenost větší a činnost 

často opakovat, tak takovéto pootočení kabiny není dostatečné. Pro překonání delších tras, 

lze lépe zvolit kabinu vysokozdvižného vozíku s možností otočení až o 180°. Řidič zde 

sedí prakticky vždy po směru cesty a žádný náklad mu nemůže vadit ve výhledu. Jedná se 

o nejpohodlnější možnost jízdy s daným nákladem. Protože se kabina může otáčet do 

různých stupňů, tak ani vykládka zboží na další dopravní prostředek nemusí dělat řidiči 

větší problémy. Jako negativa ve využití tohoto řešení je pořizovací cena, která nepatří 

k těm nižším a samotná přeprava břemene. Během jízdy vysokozdvižným vozíkem 

s otočenou kabinou ztrácí řidič přehled o přepravovaném břemenu. Díky této skutečnosti 

by muselo dojít k zajištění břemene, či jinému zabezpečení. [21] 

9 PŘI NAKLÁDCE MATERIÁLU DO VOZIDEL 

9.1 Vjezd na rampu 

Jak již bylo řečeno u problému skladu, vypouklá zrcadla hlavně při výjezdu ze 

skladu na rampu, můžou upozornit řidiče na přibližující se osoby. Pro lepší orientaci 

a výhled by měli být tyto zrcadla větších průměrů. Při výjezdu ze skladu musí řidič použít 

výstražného zvukového signálu a snížit rychlost jízdy vozíku na bezpečnou úroveň. Dále 

by měla být rampa zabezpečena proti pohybujícím se osobám. Jako postačující se jeví 

přehrazení rampy posuvným plůtkem, nebo zavěšením řetězu mezi stěnou skladu 

a zábradlím, či postavením bezpečnostního kuželu. Toto bezpečnostní hrazení by mělo mít 

ceduli s označením pro upozornění na možné nebezpečí. 
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9.2 Signalizace 

Řešení situace, kdy nepozorností řidiče nakládaného dopravního prostředku, dojde 

k pádu vysokozdvižného vozíku z tohoto prostředku, by neměl být problém. Řidič 

nákladního automobilu musí zajistit dopravní vozidlo proti popojetí a zodpovídá 

za převážený náklad. To znamená, že po přistavení dopravního prostředku k rampě řidič 

zastaví vozidlo, zabezpečí vozidlo proti nežádoucím pohybům, vypne motor a vysedne 

z kabiny vozidla. Tím dojde k odstranění problému s popojížděním vozidla.  

Dále lze využít systému signalizačních zajišťovacích klínů. Ten využívá zelená 

a červená světla, jako upozornění pro operátora vysokozdvižného vozíku, že je návěs 

zajištěn proti pohybu, tak i řidiči návěsu o zákazu, nebo možnosti jízdy. Svítí-li zelené 

světlo na nakládací rampě, znamená to, že řidič vysokozdvižného vozíku může bezpečně 

vjet do návěsu, který v tuto dobu je zajištěn a zablokován proti nežádoucímu pohybu. 

Ve stejnou dobu na rampě svítí červené světlo, které upozorňuje řidiče nákladního vozidla, 

že nesmí odjed z nakládací rampy. Po odblokování klínů se barvy světel obrátí.  Obsluha 

vysokozdvižného vozíku vidí červené světlo a ví, že nemůže vjet na návěs. Zatím co řidič 

nakládaného vozidla ví, že může připravit nákladní vozidlo k odjezdu. [25] 

Samotná nakládka atypického břemene pomocí vysokozdvižného vozíku 

na přepravovaný dopravní prostředek je ztížená výhledem řidiče. Řidič vozíku nemá 

přehled o situaci těsně před vozíkem, a tím nemůže dojít k bezpečné manipulaci 

s převáženým materiálem. Jedná-li se o nakládku otevřeného valníku, může dojít 

k navedení vozíku na místo vykládky poučenou osobou. Tato osoba nesmí stát 

na dopravním prostředku, který je nakládán a musí dávat řidiči vozíku pouze smluvené 

signály, jako jsou v příloze č.2. Touto osobou může být i samotný řidič nákladního 

prostředku po poučení a domluvě na signálech. Aby se mohl řidič vysokozdvižného vozíku 

lépe orientovat na nakládaném otevřeném dopravním prostředku, může se směr pohybu 

vozíku upřesnit vodícími řetězy, či červenobílou páskou nataženou po stranách 

nakládaného vozidla jak je vidět na obr. č. 7. 
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Obr. 7: Upravení dopravního prostředku páskou  

 

Projíždí-li obsluha vysokozdvižný vozík s velkým břemenem, díky kterému má 

zhoršený výhled před vozík v uzavřeném dopravním prostředku, nastává komplikace při 

manipulaci s ním. Řidič vozíku může špatně odhadnout zbývající vzdálenost úseku 

k vyložení břemene. V této situaci mu mohou vypomoci značky umístěné po vnitřní straně 

dopravního prostředku. Zhruba v úrovni očí, lze v určitých předem stanovených 

intervalech umístit svítící značky. Může se jednat o diodové světélka, nebo odrazky a to ve 

třech až pěti kusech za sebou a s posledním značením jiné barvy. Toto poslední světýlko 

bude v předem smluvené vzdálenosti, kdy řidič vozíku bude mít jistotu správného umístění 

břemene. Po té může dojít ke kontrole umístění poučenou osobou a k posunu světýlek. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout MPBP - bezpečné pracovní postupy při 

práci s vysokozdvižnými vozíky a tím zvýšit bezpečnost obsluhy VZV 

s manipulovatelnými břemeny a osob pohybujících se na těchto pracovištích, kde jsou tyto 

vozíky využívány. 

Hlavní část práce byla věnována popisu pracovišť, kde se tyto vozíky používají, 

a byla zde popsána problematická místa, kde dochází k nebezpečným situacím, kdy řidič 

převážející břemeno o velkých rozměrech, přesahující rozměry vozíku, nevidí přes 

převážené břemeno na komunikaci ve směru jízdy. Protože se jedná o delší úseky, po 

kterých musí řidič s těmito břemeny projíždět, je nucen s těmito naloženými břemeny 

couvat, jak požadují ustanovení technických předpisů. S ergonomického hlediska, ale i 

z hlediska bezpečnosti není vždy tento způsob pro řidiče vyhovující.  

Proto jsem navrhl způsoby bezpečné manipulace, spočívající v používání 

vysokozdvižného vozíku, který má výsuvnou kabinu a s kterým lze i bezpečně zajíždět na 

místa, kde budou břemena uložena. Použitím tohoto typu vozíku se lze bezpečně 

pohybovat také po komunikacích ve skladu, kde se pohybují také osoby, procházející 

skladem. Ke zvážení využití tohoto navrhovaného způsobu převážení břemen, zůstává 

pořizovací cena tohoto vozíku, která jistě nebude zanedbatelná. 

Dalším opatřením, které jsem organizaci pro zvýšení bezpečnosti při provádění 

nakládky a vykládky vysokozdvižnými vozíky na ložné plochy silničních vozidel navrhl, 

a kde v minulosti došlo ke sjetí vozíku z rampy z důvodu popojetí vozidla při 

naskladňování, je seznámit řidiče nákladních automobilů s bezpečnostními pravidly, 

kde budou upozorněni mj. i na to, že musí při nakládce motor vypnout a zajistit auto ruční 

brzdou.  

Dále byly navrženy bezpečné pracovní postupy při provozu motorových vozíků, 

s kterými budou seznamováni nejen řidiči VZV, ale také osoby, které pracují ve skladu, 

včetně ostatních pracovníků, kteří přicházejí do styku s nakládkou a vykládkou aut 

a železničních vagonů.  
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