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Anotace 

Engel, F.: Bezpečnost práce při provozu vnitropodnikové silniční dopravy. 56s. Bakalářská 

práce, VŠB – TU Ostrava, 2012 

 

Práce se zabývá návrhem systému řízení vnitropodnikové dopravy v podniku 

z hlediska bezpečnosti práce, z něhoţ vyplývá i tvorba interního dopravního předpisu – 

Dopravního řadů automobilové dopravy. Práce obsahuje právní a teoretické základy systému 

řízení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále rozbor úrazovosti za pětileté 

období v podniku a nakonec ucelený interní dopravní předpis – Dopravní řád. 
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Annotation 

Engel, F.: Occupational Health and Safety (OHS) of internal transportation, Bachelor’s work, 

56p. VŠB – TU Ostrava, 2012 

 

Objective of this bachelor thesis is to design risk management of internal 

transportation and a internal traffic regulation – Traffic rules of internal transportation. 

Bachelor thesis contains law requirements and theoretical basis of risk management, five year 

analysis of injury rate in company and finally complete internal traffic regulation – Traffic 

rules of internal transportation. 
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ÚVOD 

Vnitropodniková silniční doprava je součástí kaţdého rozsáhlejšího podniku a 

uskutečňuje se v rámci výrobního procesu, za pomoci specializovaných dopravních 

prostředků uvnitř provozoven podniku. Pohyb a práce dopravních prostředků souvisí 

bezprostředně se zaměřením výroby, přičemţ u jednotlivých organizací je velmi různorodý. 

Nejinak je tomu i co se týče bezpečnosti práce, kde podle pracovních podmínek a prostředí 

v němţ se výroba nachází, vyvozujeme specifická opatření k zajištění bezpečnosti. Tyto a 

další opatření zastřešuje všeobecná zákonná povinnost zaměstnavatele, vytvářet bezpečné 

pracovní prostředí a neustále sniţovat rizika ohroţijící ţivot a zdraví zaměstanců[1].  

Praxe ukázala, ţe správné a účelné fungování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) v podniku, zajišťuje zaměstnavateli vyšší spokojenost zaměstanců, a tím i vyšší 

kvalitu a efektivitu odvedené práce. Vysledkem je pak i vyšší ekonomická prosperita a prestiţ 

podniku na trhu. Z těchto a dalších důvodů, se BOZP stává v dnešní době významnou a 

nedílnou součástí řízení firem a podniků.[2] 

Cílem práce je, na základě legislativní poţadavků nastínit základ systému řízení BOZP 

posuzované vnitropodnikové dopravy, dále zhodnotit úrazovost v podniku za pětileté období a 

nakonec s těmito základy vytvořit interní dopravní předpis podniku. Co se týče systémů řízení 

BOZP, tak v dnešní době existuje několik moţných přístupů, které rozšiřují základní 

legislativní povinnost o hlubší provázání bezpečnosti práce do struktury řízení organizace a 

v hojné míře jsou pro svou efektivitu zaváděny.  

Vývoj a rozbor úrazovosti za určité časové období je příkladem, jak efektivní je 

dosavadní BOZP v podniku a na co se zaměřit při prevenci rizik. Výstupy pouţité v této práci 

odpovídají skutečným, včetně výčtu úrazů. 

Z příkladů a zdrojů informací ohledně silniční dopravy jasně vyplývá, ţe 

nejzásadnějším interním dopravním předpisem pro zpracování je Dopravní řád automobilové 

dopravy (DŘAD), který obsahuje potřebné příkazy a opatření k zajištění bezpečnosti. Při jeho 

tvorbě jsou posouzeny krom obecných ustanovení i specifika provozu, na který je aplikován. 

REŠERŠE 

V této práci jsou řešeny celkem tři úkoly, z nichţ prvním je navrhnutí systému řízení 

BOZP ve vnitropodnikové dopravě. Z hlediska jeho návrhu se nabízí moţnost vyuţití 

některých  norem či návodů z této oblasti, jako je např. Norma OHSAS 18001, příručka ILO-
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OHS  2001, Národní příručka-Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další. 

Postupy nejsou zavázné, ale uţitečné pro referenci. Naopak legislativní poţadavky na 

zabezpečení ochrany zdraví při práci jsou povinné a ve velké míře je stanovuje zákon č. 

262/2006 sb. Zákoník práce ve znění zdějších předpisů a celá řáda dalších právních norem, 

které jsou rozvedeny níţe. 

Druhou částí je zpracování vývoje a rozboru úrazovosti, které přináší informace o 

podmínkách na úseku autodopravy z hlediska bezpečnosti a je další pomocí při tvorbě 

výstupu, jímţ je interní dopravní předpis. 

Při provozování dopravy dopravními prostředky má zaměstnavatel za povinnost 

organizovat tuto činnost v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem, který 

vydal podle ustanovení  §3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů,  které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky[3]. V Dopravním řádu automobilové dopravy 

jsou definovány všechny podstatné skutečnosti vyplývající z provozování dopravy 

v podmínkách podniku a proto je zahrnut do této práce.  

1.  POPIS VNITROPODNIKOVÉ DOPRAVY PODNIKU 

Vzhledem k nesouhlasu podniku se zveřejňování informací ohledně jeho názvu, 

zmiňování jmen, odkazů na vnitřní technologické a organizační postupy, budeme pro tuto 

práci uvaţovat fiktivní podnik zakládající se na jeho reálné podstatě bez uvádění některých 

skutečností. 

MYČKA 

VOZIDEL

GARÁŢE I.

DISPEČINK

PŘÍSTŘEŠEK PRO 

VOZIDLA
GARÁŢE II.

DÍLNY II.

VEDENÍ ÚSEKU SKLADY

DÍLNY I.

ODSTAVNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA

VENKOVNÍ SKLAD

NEUPRAVENÁ 

PLOCHA

Fiktivní ohraničení 

úseku dopravy

Fiktivní 

ohraničení 

úseku 

dopravy

 HLAVNÍ KOMUNIKACE V PODNIKU

PLOCHA PRO VENKOVNÍ MYTÍ VOZIDEL

DOPRAVNÍ CESTY

Obrázek č.1 Situační plánek provozního úseku autodopravy 
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Podnik se zabývá povrchovou těţbou uhlí na území České Republiky a kvůli jeho 

velikosti, se člení na profesně specializované části, tzv. provozní úseky. Jedním z těchto úseků 

je i úsek autodopravy, jehoţ pracovním úkolem je přeprava uhelných a skrývkových hmot, 

přeprava strojní techniky, součástí a dílů pro potřeby povrchové těţby, práce spojené 

s pouţitím autojeřábů a plošin, doplňování pohonných hmot těţké techniky (buldozery, bagry, 

apod.). Veškerá přeprava je zajišťována v prostoru podniku.  

Doprava je zajištěna pomocí různorodých typů nákladních automobilů, pojízdných 

jeřábů a cisternových vozů. Úseku autodopravy, jsou uvnitř podniku určeny prostory a 

objekty pro plnění pracovních povinností. Jedná se o garáţe, dílny, myčku vozidel, odstavné 

plochy, budovu dispečinku a vedení úseku. Přibliţné rozmístění úseku je vyobrazeno na 

obr.č.1. Zobrazení celého prostoru podniku, po kterém je přeprava realizována, zde z důvodu 

obsáhlosti a neustálých změn tras na povrchových dolech není vhodné uvést. 

Organizační strukturu tohoto úseku tvoří úsekový ředitel, sídlící spolu 

s managementem podniku na ředitelství podniku. Dále je mu podřízen vedoucí úseku, který 

spolu s technicko-hospodářskými vedoucími a dispečery dopravy zabezpečují řízení a provoz 

autodopravy. 

Základní poţadavky BOZP podniku jsou ve skutečnosti zavedeny, jejich forma je 

ovšem neucelená a postrádá některé návaznosti ze systémů řízení rizik. Zejména pak interní 

dopravní předpis pro řízení dopravy je rozdělen do několika dílčích směrnic, u kterých je 

různý stupeň aktualizace s právními předpoklady. Jsou v nich téţ obsaţeny duplicity a 

nesrovnalosti, které mohou být mylně interpretovány. Proto je třeba vytvořit logičtější celek 

systému BOZP. 

Z důvody práce podniku na uhelném povrchovém lomu, patří k výčtu právních norem 

dodatečně vyhlášky Českého báňského úřadu a to: 

 

Vyhláška ČBÚ č.26/1989 Sb.,zajištění bezpečnosti práce a provozu při práci na povrchu, 

určují dodatečné poţadavky pro chování v rámci dopravy. 

Vyhláška ČBÚ č.51/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při úpravě a zušlechťování nerostů 

2.  PRÁVNÍ RÁMEC BOZP SILNIČNÍ DOPRAVY 

2.1   Legislativa BOZP 

V České republice je zastoupena velkým mnoţstvím zákonů, vyhlášek a nařízení, 
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kterou jsou právně závazné a vymahatelné. Pro účely této práce zmíníme zejména všeobecné 

právní poţadavky na bezpečnost při práci, ve znění pozdějších předpisů, které jsou závazné 

pro takřka všechny druhy činností. Zde je jejich výčet: 

 

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, ve svém obsahu stanovuje, ţe zaměstnavatel je 

povinnen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující prostředí a pracovní podmínky, předcházet 

rizikům a věnovat se prevenci. Je povinen neustále vyhledávat další rizika, která je povinen 

vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení. Dále nařizuje, jakým způsobem se 

rizika eliminují, jak se jim předchází a povinnost přijímat opatření k zdolávání mimořádných 

událostí (evakuace, poţár apod.). Stanovuje kdo je vedoucí. Těmi jsou zaměstnanci na 

jednotlivých stupních řízení, kteří jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit, kontrolovat jejich práci a zadávat jim 

závazné pokyny. Upravuje povinnost poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky 

(OOPP). Upravuje povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

vedení záznamů, oznámení úrazu patřičným institucím, zavedení opatření proti opakování 

úrazů. Stanovuje práva a povinnosti zaměstnance. Ošetřuje právo na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, na informace o rizicích apod. Právo a povinnost zaměstnance  podílet se na 

vytváření  bezpečného pracovního prostředí. Povinnost dbát vlastního bezpečí a zdraví, 

účastnit se školení, podrobovat se předepsaným lékařským prohlídkám, dodrţovat právní a 

ostatní předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, dodrţovat pracovní postupy, nepoţívat 

alkoholické a  jiné omnamné látky a podrobit se na poţádání vedoucího zjištění na tyto  látky, 

oznamovat závady a nedostatky na pracovišti.Stanovuje další povinnosti vedoucích 

zaměstnanců. Jak řídit, kontrolovat a organizovat práci. Vytváření pracovních podmínek, 

zabezpečit dodrţování předpisů  a BOZP, odměňování  zaměstnanců, atd.[1] 

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při  

práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při činnosti 

nebo  poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Zákon č.258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, stanovuje povinnost zaměstnavatele předkládat orgánu ochrany veřejného zdraví 

návrh na zařazení prací do kategorií spolu s údaji pro hodnocení zdravotních rizik a opatření 

přijatá k ochraně jejich zdraví. 

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

prostředí. 

Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
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postupů k zajištění bezpečnosti dopravy, provozu a údrţbě vozidel, případně dalších 

mechanizačních prostředků a manipulačních vozíků. 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č.288/2003 Sb. stanovuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolaní. 

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 

(OOPP). 

Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 

Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení  prací s azbestem 

a biologickými činiteli. 

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 

Případné ČSN nebo EN normy týkající se dané problematiky jsou uváděny v textu (mají pro 

tyto účely převáţně pouze doplňkový charakter). 

2.2   Dopravní právo 

Provoz vozidel, poţadavky na jejich technický stav, poţadavky na pozemní 

komunikace a další související problémové okruhy upravují v převáţné míře dopravní 

předpisy zpracované a vydané Ministerstvem dopravy.  

Nejedná se pouze o předpisy ryze bezpečnostní, kterým musí zaměstnavatel věnovat 

náleţitou pozornost. Jedná se o moţná nebezpečí plynoucí z nedodrţování pravidel silničního 

provozu tj. zejména nevěnování se plně řízení a nesledování situace v provozu na pozemních 

komunikacích, nepřizpůsobení jízdy technickým vlastnostem vozidla, nepřipoutání se za jízdy 

bezpečnostním pásem, telefonováním za jízdy, nedodrţení pokynů osob oprávněných řídit 

provoz na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o povinnosti řidičů-referentů, tedy o 

řidiče, kteří při plnění pracovních úkolů řídí vozidla zaměstnavatele.[4] 

Jsou jimi následující právní předpisy v pozdějším znění: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=385/2006&number2=&name=&text=


6 
 

 

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, upravující podmínky provozování silniční dopravy 

silničními motorovými vozidly. 

Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých  

zákonů  (zákon o silničním provozu) . 

Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon  č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Nařízení vlády č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě 

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

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

3.  SYSTÉM ŘÍZENÍ BOZP ÚSEKU AUTODOPRAVY 

Systém řízení BOZP je jednou z částí celkového systému řízení organizace, která  

zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) 

a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udrţování politiky BOZP, a 

tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou spojena s činností podniku.[5] 

Pro tvorbu systému řízení BOZP se v praxi vyuţívají některé ze zavedených norem či 

návodů z této oblasti, jako je např. Norma OHSAS 18001, příručka ILO-OHS  2001, Národní 

příručka-Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další. Z některých postupů je 

v této práci čerpáno, nicméně nejsou závazné. Vzhledem k řešení BOZP na úrovni úseku 

autodopravy a ne celého podniku, se zaměříme na rámcové zavedení systému BOZP ve 

formě:  

- definování politiky BOZP 

- analýzy rizik a vyvozená opatření  

- zavedení dokumentace BOZP  

- zavedení práv, povinností a odpovědnosti 

Jednotlivé části budou rozvedeny dále v práci. Pro lepší představu a jako doplnění systému 

řízení je na obr.č.2 zobrazena představovaná struktura řízení podniku s návaznostmi na 

dokumentaci a některé procesy v rámci BOZP. 

http://www.profesis.cz/parser/go/756f4f4c384736327675583248314b777237435572326f394a594f2f717a794461364b7371697a517670593d
http://www.profesis.cz/parser/go/756f4f4c384736327675583248314b777237435572326f394a594f2f717a794461364b7371697a517670593d
http://www.profesis.cz/parser/go/756f4f4c384736327675583248314b777237435572326f394a594f2f717a794461364b7371697a517670593d
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=56%2F2001&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=589%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=478%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=104%2F1997&number2=&name=&text=
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3.1   Politika BOZP vnitropodnikové dopravy 

Vedení podniku stanoví a vhodným způsobem vyhlásí politiku BOZP. Politika BOZP 

je vypracována písemně, s uvedením data a podpisu statutárního zástupce podniku. 

Vyhlášením bezpečnostní politiky management podniku zveřejňuje svůj záměr a závazek 

prosazovat a realizovat systém řízení BOZP v celém rozsahu činností prováděných organizací 

a jejích dalších aktivit.[5] 

 

V návaznosti na výše uvedené je nutné pro organizaci stanovit cíle: 

- vyhovět všem kritériím a legislativním poţadavkům, vztaţeným k zajištění 

bezpečnosti provozu a ochrany ţivota a zdraví, 

- učinit veškeré kroky, vedoucí k zajištění prevence rizik, trvale vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohroţující prostředí, 

- učinit veškerá opatření k předcházení pracovních úrazů, chorob z povolání, 

provozních nehod a havárií, 

- být bezpečným, morálním a neohroţujícím subjektem ve vztahu ke svým 

zaměstnancům, zákazníkům a vnějšímu prostředí. 

Je úkolem manaţérů na všech stupních řízení je trvalé prosazování cílů bezpečnostní politiky 

při všech firemních aktivitách. Úkolem vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců je trvalé 

naplňování cílů bezpečnostní politiky při plnění stanovených pracovních úkolů a souvisejících 

činnostech. 

 

V návaznosti na cíle se stanoví mechanismy k dosažení bezpečnostní politiky a to zejména: 

- systematické provádění prevence rizik, předcházení rizikům, jejich vyhodnocování a 

odstraňování, 

- přijímání opatření k minimalizaci působení reziduálních rizik, 

- bezvýhradné dodrţování pořádku a firemní kultury, 

- systematické omezování negativních zátěţí zaměstnanců, zejména eliminace 

rizikových faktorů pracovního prostředí, 

- trvalé uplatňování systému vzdělávání, školení a přezkušování, vztaţenému 

k naplňování cílů bezpečnostní politiky, 

- uplatňování a naplňování bezpečnostní politiky při hodnocení zaměstnanců, 

- spolupráci s příslušnými orgány státní správy a ostatními orgány při prevenci vzniku 

nehod, havárií a ohroţení ţivotního prostředí, 
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- spolupráci s odborovými organizacemi působícími podniku,  

- trvalé vytváření potenciálu k personálnímu, technickému a materiálnímu zabezpečení 

naplňování cílů bezpečnostní politiky. 

3.2   Analýza rizik 

V souladu s povinností uvedenou v Zákoníku práce a jako jeden z mechanismů 

bezpečnostní politiky, jsou v organizaci při provozování silniční dopravy v rámci prevence 

rizik soustavně vyhledávaná rizika, jeţ jsou téţ součástí dokumentace BOZP vedené 

v organizaci[1]. Analýzou rizik na pracovišti jsou vytvořeny podklady pro opatření nutná pro 

ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat 

je a nebo minimalizovat.  

V této souvislosti management podniku pověří osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, 

vypracováním analýzy rizik a zajišťováním opakovaného vyhledávání a hodnocení rizik. 

Postup pro anylýzu rizik se uskutečňuje v následujících krocích: 

1. Vymezení úseku provádění analýzy rizik. 

Formou tabulky nebo přehledu se zpracuje seznam míst a prostorů v podniku zahrnující 

zařízení, prostory, technologie, prostředí, zaměstnance a jiné osoby vyskytující se na 

pracovištích a všechny další vlivy, které je moţno předpokládat. Na tento seznam navazuje 

přehled činností, které jsou v uvedených prostorách prováděny.[6] 

2. Identifikace rizik. 

K pracovním místům, případně činnostem, je přirazeno nebezpečí nebo nebezpečná 

situace, která můţe nastat[6]. Zpracovatel můţe vycházet z vlastní zkušenosti, 

zkušenosti zaměstnaců, z nehod, šetření pracovních úrazů, případně z evidence ostatních 

nehod a úrazů.  

3. Stanovení / ocenění rizik. 

Pro stanovení/ocenení rizik se v BOZP často pouţívá bodová metoda pro stanovení míry 

ohroţení, která se řadí mezi kvantitativně-kvalitativní[7]. Při oceňování rizik posuzujeme 

závaţnost moţného poškození a také pravděpodobnost, se kterou můţe dojít k poškození.  
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4. Hodnocení rizik. 

Při hodnocení rizik rozhodujeme, zda zda riziko můţeme příjmout nebo ne a jaká opatření 

musíme učinit k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení. V případě zmíněné bodové 

metody se výsledné hodnoty z ocenění rizik porovnávají z tzv. maticí rizik[7]. Ta umoţňuje 

určit priority, kterým je třeba se přednostně věnovat.  

5. Odstranění / omezení rizik  

Výsledkem všech předchozích kroků je stanovení preventivních opatření k omezení 

závaţných rizik. Odstraněním rizika u zdroje jeho původu nebo omezení jeho působení 

minimalizuje ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  

Nejúčinějším způsobem prevence je odstranění rizik, např. změnou technologií 

pracovního postupu, případně zvýšení vzdálenosti pracovníka od zdroje rizika. Opatření k 

odstranění rizika můţe být přijato také jednorázově pro všechny zdroje, v případech, kdy se 

riziko vyskytuje u stejných zdrojů na více místech a ze stejných příčin a při stejných 

podmínkách.V případech, kdy není moţné riziko vyloučit technickým nebo technicko-

organizačním opatřením a nebo omezit na přijatelnou úrověň přímo u zdroje, pouţívají 

se prostředky kolektivní ochrany. A nakonec v případech, kdy nelze pouţít ani předchozího 

opatření nebo, i přes jeho pouţití zůstává zbytkové riziko, vyuţíváme prostředky individuální 

ochrany OOPP.[6] 

Při přijímání opatření má vţdy poslední slovo zaměstnavatel (ředitel úseku, management 

podniku). Ten závazným způsobem, pomocí příkazu či podnikové směrnice rozhodne o 

potřebných opatřeních, zodpovědnosti za jejich realizaci a termínu provedení. Z tohoto 

důvodu je proto důleţité, aby měl pro své rozhodování jasné a přehledné podklady.  

6. Pravidelné hodnocení rizik. 

Hodnocení rizik se provádí: 

- před uvedením nového zařízení případně pracoviště do uţívání (výchozí 

vyhodnocení rizik), 

- jako kontrolu po provedení bezpečnostních opatření, 

- po kaţdé změně, která mohla mít vliv na bezpečnost práce, 

- po nehodě / úrazu, 
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- kdyţ dojde k závaţným organizačním změnám, například zavedení druhé směny 

nebo změna kvalifikace zaměstnanců, 

- na základě zjištění orgánů Inspekce práce nebo orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- na závazný pokyn příslušného odborového orgánu nebo návrh zástupce 

zaměstnanců pro BOZP. 

- jako součást veřejných komplexních prověrek bezpečnosti práce. 

- při vyhodnocování komplexních prověrek bezpečnosti a hygieny práce 

Hodnocení rizik by se mělo provádět v pravidelných intervalech nebo intervalech 

stanovených pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle prováděných rizikových prací a 

dalších skutečností, které rizikovost a četnost prevence ovlivňují.[6]  

V závěru je třeba, aby všichni zaměstnanci (téţ osoby zainteresované) byli o 

výsledcích posuzování rizik, o opatřeních, která jiţ byla či budou provedena a která musí být 

dodrţována, včas informováni. 

3.3   Rizika vnitropodnikové silniční dopravy 

V rámci minimalizace nebezpečí, které přináší silniční provoz jsou řidiči povinni 

dodrţovat pravidla silničního provozu, musí respektovat dopravní značení, pokyny 

oprávněných osob k řízení silničního provozu apod., nesmí jezdit s vozidlem s prasklým nebo 

poškozeným čelním sklem, nesmí umísťovat ve svém zorném poli ţádné předměty, které by 

omezovaly výhled  všemi směry, s výjimkou  situací, která by sniţovala bezpečnost jízdy (za 

deště nebo sněţení)[4]. V případě zvláštních okolností, zejména při nedostatečném rozhledu 

nebo v terénu mimo pozemní komunikace musí zajistit bezpečné couvání a otáčení za pomocí 

dalšího zaměstnance. Rovněţ dodrţovat zásady bezpečnosti práce při nakládce a vykládce. 

Další nebezpečí vznikají z nedodrţování některých ustanovení základního 

bezpečnostního předpisu pro tuto  problematiku tj. nařízení vlády č.168/2002 Sb., např. 

zastavování a stání na místech, kde vozidlo překáţí z hlediska bezpečnosti práce a 

technických zařízení, nebo  je ohroţeno prací konanou v jeho blízkosti, jízda po nedostatečně 

pevném, širokém a sjízdném terénu[3]. Pro potřeby tvorby interního dopravního předpisu – 

Dopravního řádu automobilové dopravy zde níţe uvedu obecný registr rizik při činnostech na 

úseku autodopravy. Jejich hodnocením se tato práce nezabývá. 

 

 

 

http://www.profesis.cz/parser/go/2f504a6c6e633668622f38374850474473536862694f2f393337337a336b726970316775544b486d3862513d
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Činnost Identifikace rizika Odstranění/omezení rizik 

 

Nástup a výstup 

do vozidla 

* zranění nohy apod. při 

sestupování a při seskoku z 

kabiny a loţné plochy vozidla 

* pád z vozidla nebo stroje při 

provádění čistění nebo údrţby 

na zvýšených místech; 

* pro výstup a sestup na vozidlo 

pouţívat schůdky, ţebříku nebo jiné 

rovnocenné  zařízení (stupadla, 

nášlapné patky, přidrţovat se madel 

apod.); 

* pouţívání vhodných a bezpečných 

konstrukcí, prostředků a pomůcek pro 

zvyšování míst práce; 

Pohyb vozidla * náraz nakládaného materiálu, 

kamene, větších pevných částí 

a pod. na kabinu nakládaného 

vozidla s moţností ohroţení 

osob; 

* při nakládání materiálu na dopravní 

prostředky manipulovat s pracovním 

zařízením nakladače pouze nad 

loţnou plochou tak, aby do dopr. 

prostředku nenaráţelo; 

* nákladní vozidla přistavovat k 

nakladači tak, aby obsluha stroje 

otáčela pracovním zařízením nad 

loţnou plochou nikoliv nad kabinou 

vozidla; 

* je-li nutné při nakládání manipulovat 

pracovním zařízením stroje nad 

kabinou řidiče dopravního prostředku, 

nesmí se v ní zdrţovat řidič ani jiné 

osoby; 

Pohyb vozidla * sjetí vozidla mimo vozovku, 

zpevněnou komunikaci, 

převrácení vozidla; 

* vyznačení nebezpečných míst v 

blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 

nebezpečných míst; 

Pohyb vozidla * náraz vozidla na překáţku, 

převrácení, sráţka s jiným 

vozidlem; 

* správný způsob řízení, přizpůsobení 

rychlosti okolnostem a podmínkám v 

podniku viz DŘAD; 

* zajištění volných průjezdů viz. DŘAD 

nebo obdobný dokument; 
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* umístění vodících tabulí, dopravních 

kuţelů apod.; 

* pouţívání výstraţných majáčků 

speciálních vozidel a stavebních strojů 

na komunikacích za silničního 

provozu; 

Pohyb vozidla * kontakt vozidla s osobou; * oprávnění pro řízení vozidla (řidičský 

průkaz přísl. skupiny, strojníků), 

školení řidičů; 

* dodrţování pravidel silničního 

provozu, bezpečnostních přestávek, 

pozornost při couvání, přiměřená 

rychlost atd.; 

* nezdrţovat se za couvajícím vozidlem 

a v dráze couvání, rozhlédnout se 

před vstupem do komunikace; 

* zajištění odstaveného vozidla proti 

neţádoucí ujetí; 

* dodrţování pracovního reţimu; 

Pohyb vozidla * sníţení pozornosti, 

mikrospánek; 

* maximální přípustná doba jízdy; 

* bezpečnostní přestávky; 

* dodrţování pracovního reţimu a doby 

odpočinku mezi směnami; 

Pohyb vozidla * ohroţení osob při couvání, 

otáčení; 

* zastavení vozidla, pokud řidič ztratí 

navádějící osobu z dohledu; 

* seznámení řidiče s DŘAD; 

* respektovaní dopravního značení; 

* účast potřebného počtu způsobilých a 

poučených osob, vyţaduje-li to 

bezpečnost provozu, couvání aţ na 

smluvená znamení; 

Pohyb vozidla * neţádoucí ujetí vozidla; * zajištění vozidla klíny, zařazením 

rychlosti nebo jejich kombinace; 
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Pohyb vozidla * ohroţení osob výfukovými 

plyny obsahují (CO); 

* při provozování kompresorové 

soupravy v uzavřených prostorách 

zajistit dostatečný přívod vzduchu; 

Pohyb vozidla * zachycení a vtaţení končetiny 

pohybující se částí stroje, ; 

* ochrana nebezpečných míst kryty 

popř. jinými ochrannými zařízeními; 

* činnosti při nutných činnostech v 

blízkosti nechráněných částí, např. 

seřizování provádět dle návodu k 

pouţití; 

* dodrţování zakázaných činností, 

např. čistění za chodu; 

Odstavení 

vozidla 

* přimáčknutí osoby  při 

předčasném, neţádoucím 

uvedení  do chodu; 

* vyloučení neţádoucího, předčasného 

spuštění chodu stroje při čistění, 

údrţbě, opravách a seřizování strojů 

vyjmutím klíčku ze zapalovací skříně; 

Odstavení 

vozidla na 

odstavné ploše 

* náraz vozidla na osobu, přejetí 

osoby; 

* dodrţování místního provozního 

bezpečnostního předpisu; 

Čistění vozidla * uklouznutí, pád po 

znečištěném povrchu 

* odstranění nečistot; 

* pracovní obuv; 

Čistění vozidla * působení mycích a čistících 

přípravků na pokoţku, sliznici, 

dýchací systém; 

* ochranný oděv, pouţívání OOPP; 

Údrţba vozidel * pád zvednuté sklápěcí korby, 

přiraţení rukou, přimáčknutí, 

naraţení hlavy; 

* zajištění zvednuté sklápěcí korby, 

velkoobjemové nástavby proti 

samovolnému poklesnutí pomocí 

zajišťovací tyče, její zasunutí na čep a 

postavení dolním koncem na podélník 

podvozku; 

Údrţba vozidla * vymrštění částí a dílů, šroubů 

disků, pruţin, pér, apod.; 

* pouţití účinného krytu k ochraně 

pracovníků; 

* dodrţení správného postupu montáţe; 

* proškolení obsluhy; 



15 
 

Údrţba vozidel * poleptání kyselinovou náplní 

aku-baterie, exploze plynů 

unikajících při nabíjení, údrţbě 

apod.,; 

* odvětrání, vyloučení zdroje iniciace, 

správný způsob kontroly elektrolytu, 

přípravy a manipulace; 

Údrţba vozidel * přitlačení a zachycení osoby 

pohybem částí mechanismu; 

* zachycení a vtaţení 

končetiny pohybující se částí 

mechanismu při opravách a 

seřizování hydraulického 

systému za chodu; 

* pád pracovníka z výšky při 

opravách, údrţbě a čistění 

otočného ramene výloţníku ve 

výšce; 

* údrţbu a čistění provádět jen za klidu 

a vyloučení neţádoucího, 

   předčasného spuštění chodu stroje (po 

vyjmutím klíčku ze spínací skříňky v 

kabině podvozku vozidla i kabině 

svršku) ; 

 * zvýšená opatrnost při nutné práci na 

hydraulickém systému za chodu, práce 

dvou osob vzájemně se 

dorozumívajících se smluvenými 

znameními; 

* jednotlivé mechanismy (výloţník i 

jeho části) při čistění a opravách 

spustit na zem a/nebo do polohy, ve 

které jsou tyto mechanismy 

zabezpečené proti pádu, samovolnému 

pohybu a uvolnění; 

* pouţití prostředku osobního zajištění 

proti pádu při práci na svršku; 

Údrţba vozidel * pořezání o ostré hrany;  

* poranění o nástroje; 

* popálení rukou; 

* správné pracovní postupy, pouţívání 

rukavic; 

* při práci v blízkosti rozpálených částí 

motoru, chladiče apod. provádět aţ po 

jejich vychladnutí; 

Údrţba vozidel * výron a únik vysokotlaké 

hydraulické kapaliny a 

zasaţení pracovníka; 

 

* udrţování hydraulických 

mechanismů, vyloučení tření, 

ohýbání, kroucení a napínání hadic 

při pohybu hybných částí; 

* pouţití vhodných hadic, spojů, 
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příchytek, upevnění; 

* správné nastavení pojistných ventilů; 

Pracovní jáma * uklouznutí a pád na 

podlaze; 

* pád nářadí a předmětů na 

pracovníka v jámě; 

* zakrytí nebo ohrazení pracovní jámy; 

* dodrţování zákazu překračování a 

přeskakování jámy; 

* odkládání předmětů do výklenku 

jámy; 

Pracovní jáma * otrava výfukovými plyny, 

parami provozních kapalin; 

* zajištění odsávání a větrání; 

Pracovní jáma * poţár nebo výbuch hořlavých 

kapalin, pohonných hmot; 

* dodrţení zákazu vypouštění hořlavých 

kapalin z vozidla; 

* dodrţení zákazu kouření a zacházení 

s otevřeným ohněm; 

* čištění jámy; 

* provedení elektrické instalace 

v předepsaném krytí; 

Připojování 

vozidel 

* přiraţení, přitlačení 

končetin při zapojování 

a odpojování soupravy; 

* neţádoucí odpojení soupravy 

od taţného vozidla při 

přepravě na komunikacích; 

* správné připojení závěsného zařízení 

na kouli  a v uzavřené poloze kulovou 

spojku aretovat; 

* při připojování taţného oje se 

závěsným okem o 40 mm správně 

výškově nastavit taţnou oj, po 

dotaţení matice zajistit pérovými 

pojistkami, po spojení oje se 

závěsným zařízením zajistit čepem, 

za taţné vozidlo připojit pojistné 

lanko; 

Nakládání, 

vykládání 

* zasaţení pracovníka materiálem 

a předměty při otevření bočnic a 

zadního čela; 

* zasaţení pracovníka 

otevíranými bočnicemi a 

zadním čelem; 

* řidič se před otevřením bočnic ujistí, 

ţe nikdo nestojí v prostoru otevírání 

bočnic; 

* při otvírání bočnic stát bokem, aby 

nebyl pracovník zasaţen padajícím 

materiálem; 
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* zranění pracovníka materiálem 

spadlým z loţné plochy vozidla; 

Nakládání, 

vykládání 

* poranění pracovníka při 

nastupování, vystupování na 

nákladní plochu vozidla ; 

* pouţití patřičného ţebříku 

Nakládání, 

vykládání 

* vysmeknutí a vyklouznutí 

břemene z rukou a následný 

pád břemene na nohu; 

* vyuţívat v maximálně moţné míře 

paletizace a kontejnerizace, správné 

pracovní postupy; vhodná obuv; 

* správné pracovní postupy a uchopení 

břemene; 

Nakládání, 

vykládání 

* uklouznutí, klopýtnutí 

podvrtnutí nohy na 

   manipulačních a loţných 

plochách; 

* upravit a udrţovat podlahové plochy 

loţného prostoru čisté; 

* pracovní obuv; 

Nakládání, 

vykládání 

* pád břemene na pracovníka při 

zvedání a ukládání břemene v 

případě sesutí břemene v 

důsledku jeho vadného 

upevnění, labilní polohy nebo 

nesprávného způsobu odběru, 

po posunutí převáţených 

břemen během jejich dopravy 

atd.; 

 

* vhodný způsob uloţení a upevnění 

břemen při přepravě, při vykládce z 

dopravních prostředků i při odebírání 

materiálu zajišťující jeho stabilitu; 

* vyloučení přítomnost osob 

nepodílejících se na vykládce a 

vykládce; 

* k umoţnění fixace a upnutí 

přepravovaných břemen na vozidlech a 

jiných dopravních prostředcích nutno 

pouţívat upevňovací prostředky ; 

* při nakládání a vykládání vozidel má 

být loţná plocha pokud moţno 

vodorovná ; 

Tabulka č.1 Registr rizik 

3.4   Práva, povinnosti, odpovědnost 

Rozsah povinností, odpovědnosti a práv zaměstnanců vyplývá ze zákonu 262/2006 Sb. 

Zákoníku práce, obecně platných právních předpisů, řídicích dokumentů a provozní 

dokumentace dle vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb.,všeobecných 
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bezpečnostních  instrukcí a pracovních pravidel pro zaměstnance a dále z příkazů 

nadřízeného. Základní povinnosti jsou pro vedoucí zaměstnance stanoveny v popisech 

pracovních činností, u zaměstanců v tarifních kvalifikačních katalozích.[8] 

Kaţdý zaměstnanec je přímo podřízen jen jednomu vedoucímu, od něhoţ přijímá 

příkazy a jemuţ odpovídá za splnění úkolů. V nepřítomnosti přímého vedoucího a jeho 

zástupce je zaměstnanec povinen splnit příkazy, vydané vyšším nadřízeným, ale musí 

neprodleně o tom informovat přímého nadřízeného. Ve vztahu k bezpečnostním předpisům, 

předpisům o poţární ochraně a pracovní kázni, musí zaměstnanec respektovat pokyny a 

příkazy dozorčích orgánů a dalších technicko-hospodářských pracovníků, orgánů státního 

odborného dozoru a orgánů poţární ochrany . 

Kaţdý zaměstnanec odpovídá za včasné, kvalitní a hospodárné plnění svých 

povinností a za případnou škodu, kterou svým zaviněním způsobil. 

Ve vztahu k BOZP jsou povinni: 

 

Ředitel úseku autodopravy 

- je vrcholově odpovědný za silniční provoz v podniku 

- jmenuje zaměstnance odpovědného za prosazování a udrţování BOZP v podniku 

- ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci se podílí na tvorbě podnikových předpisů 

Vedoucích zaměstnanci autodopravy 

- seznamovat podřízené zaměstnance s bezpečnostními a souvisejícími předpisy, 

vyţadovat jejich dodrţování, seznamovat je s nimi, ověřovat znalosti bezpečnostních a 

souvisejících předpisů a kontrolovat jejich dodrţování 

- vést zaměstnance k dodrţování pracovní kázně a dodrţování pracovní doby 

- dbát o zlepšování pracovního prostředí a zabezpečovat poţární ochranu na jimi 

řízeném pracovišti 

- spolupracovat v oblasti BOZP s orgány společenského dozoru, s orgány hygienické 

sluţby a státního odborného dozoru 

- odpovědnost za dodrţování kontrolních ustanovení vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a 

51/1989 Sb., souvisejících předpisů, ČSN, EN,NPD je uvedena v dalších odd. tohoto 

odpovědnostního řádu 

- odpovědnost za hospodaření s odpady, ochranu ovzduší, vody 

Zaměstnanci - řidiči 

- vykonávají činnosti v souladu s pracovní náplní 
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- odpovídají  za  dodrţování  vyhlášek  a  pravidel  souvisejících  s  provozem 

automobilů a se silničním provozem 

- ve vztahu k autodopravě je podřízen přímo vedoucímu autodopravy 

3.5   Dokumentace BOZP 

Kaţdý zaměstnavatel ze zákona je povinen zpracovat, vést a aktualizovat dokumentaci 

potřebnou k zjištění bezpečnosti práce v podniku[9]. Rozsah dokumentace je závislý na druhu 

podnikání. Způsob tvorby a zpracování dokumentace se řídí vytvořenými směrnicemi 

organizace. Způsob umístění dokumentace je zřejmý z diagramu struktury provozního úseku 

úseku viz. výše obr.č 2. a je ukládána jak v elektronické, tak písemné formě. V našem případě 

se zaměříme na obecnou dokumentaci BOZP a na část týkající se autodopravy. 

Jsou jimi: 

- Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument  

- Podniková politika BOZP a její realizace – obsahuje závazek organizace 

k plnění stanovených cílů a pro jejich dosaţení stanovuje prostředky a 

mechanismy Podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní 

postupy  

- Pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu 

řízení a odpovědností  

- Havarijní plány – jsou jimi postupy v případech mimořádných událostí, havárií apod. 

- Záznamy kontrol BOZP  

- Záznamy z prověrek BOZP, rozhodnutí a stanoviska:  

- Dokumentace o prevenci rizik  

- Analýza a vyhodnocování pracovních rizik a přijatých opatření  

- Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení 

pouţívaných v podniku  

- Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců  

- Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci  

- Preventivních lékařské prohlídky  

- Záznamy o seznámení  zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy  

- Dokumentace o školení zaměstnanců  

- Tématický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP  

- Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP  
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- Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP (vedoucí zaměstnanci)  

- Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí 

zaměstnanci)  

- Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP (zaměstnanci)  

- Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci)  

- Kategorizace prací    

- Návrh na kategorizaci prací    

- Doklady o rizikových pracovištích 

- Doklady o přidělování OOPP  

- Seznam osobních ochranných pracovních prostředků  

- Směrnice o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Pracovní úrazy  

- Záznam o úrazu  

- Kniha evidovaných úrazů  

- Kniha úrazů  

- Postup při vzniku pracovního úrazu - organizační předpis  

- Dokumentace k nemocím z povolání  

- Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček.  

- Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením  

- Návody k pouţití obsluze stroje/zařízení  

- Technická dokumentace,  

- Návod pro výrobce pro montáţ, manipulaci, opravy, údrţbu  

- Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení  

- Harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u 

zařízení  

- Plán údrţby, doklady o provádění údrţby  

- Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy  

- Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení  

- Doklady o provozu motorových vozidel  

- Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení. 

- Pracovní postupy 

- Dopravní řád automobilové dopravy 
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4.  VÝVOJ  A ROZBOR ÚRAZOVOSTI V PODNIKU ZA 5 LET 

Registrované úrazy 

Ve valné většině  případů v průběhu 2007 aţ 2010, docházelo na úseku k nejčastější 

příčině úrazu, kterou bylo podcenění rizik při práci. Často se opakuje scénář nepozornosti při  

sestupování z vozidla nebo spolu s podceněním stavu povrchu cesty. Nevhodné počínání  při 

montáţi listového pera, které je prvkem pod stálým pnutím, vedlo ke dvěma pracovním 

úrazům. Vniknutí cizího předmětu do oka v jednom případě, v důsledku odšťípnutí a únosu 

materiálu z opravované součásti a v druhé díky nepříznivým povětrnostním podmínkám a 

zvednutí poletavého prachu mělo za následek pracovní úraz.. Rovněţ se dva případy týkají 

podcenění vlastního stavu zdraví přiměřeně k věku a v neposlední řadě špatně načasovaný 

výskyt zaměstnance v pracovním prostoru jeřábu při nakládce a kontakt s jeho protizávaţím, 

kde šlo zjevně o porušení bezpečnostních předpisů postiţeným zaměstancem. 

Ve všech případech postiţení zaměstnanci podcenili při svém jednání opatrnost při 

práci a rizika práce, kterou prováděli. O těchto rizicích a o ochraně před jejich vlivy byli 

pravidelně informováni a proškoleni. Z uvedeného vyplývá, ţe je třeba stále klást důraz na 

vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení, aby přistupovali k bezpečnosti práce 

odpovědně, především působením na své podřízené pracovníky z hlediska kontrol dodrţování 

bezpečnosti práce a pouţívání ochranných pracovních pomůcek. 

 

z d r o j   ú r a z u   2007 2008 2009 2010 2011 

dopravní prostředky       0 0 0 0 0 

kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 0 0 1 1 0 

materiál, břemena, předměty, nářadí 1 2 1 0 2 

pád na rovině, z výšky, do hloubky,  0 2 0 1 1 

pro závady na pracovišti    0 0 0 0 0 

průmyslové škodliviny, chem.látky, biolog. činitele 0 0 0 0 0 

horké látky, oheň, výbušniny    0 0 0 0 0 

stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní   0 0 0 0 0 

lidé, zvířata, přírodní ţivly   0 0 0 0 0 

jiný blíţe nespecifikovaný zdroj    3 0 0 0 1 

celkem         4 4 2 2 4 

Tabulka č.2 Zdroje úrazu 
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Graf č.1 Průměrný počet zaměstnanců v podniku 2007-2011 

 

 

Graf č.2 Četnost pracovních úrazů v podniku 1999-2011 

 

 

Graf č.3 % pracovní neschopnosti v podniku 2007-2011 
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Graf č.4 Vývoj počtu úrazů v podniku 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5 Zameškané dny v podniku 2007 - 2011 

 

K výše uvedeným ukazatelům pro doplnění podotýkám, ţe do zvýšených ukazatelů 

procentuální pracovní neschopnosti a zameškaných dnů v roce 2009 se ve velké míře 

promítají pracovní úrazy z roku 2008.[10] 

 

Evidované úrazy 

Společným jmenovatelem u většiny evidovaných úrazů je nepozornost a podcenění 

rizik při práci. Opět se zde objevují časté případy uklouznutí či upadnutí při výstupu z vozidla 

nebo na komunikaci a úrazy při práci s nástroji, zejména kladivy a vyráţecími klíny, jejich 

vysmeknutí při manipulaci a následné poranění pracovníka. 

Opatření na tyto pracovní úrazy jsou provedena zpravidla pohovory s postiţenými 

zaměstnanci o zvýšené opatrnosti při práci. Z důvodu opakujících se úrazů se stejným 
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scénářem a pro poučení všech zaměstnanců, budou jejich příčiny a zdroje zařazeny do dalšího 

plánovaného školení zaměstanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.6 Evidované úrazy 

5.  NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘÁDU AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 

Pro podniky disponující autodopravou je zásadní existence předpisů, ve kterých jsou 

obsaţeny všechny její aspekty. Jedním z nich je i interní dopravní předpis – Dopravní řád 

automobilové dopravy podniku. V tomto předpise se určují pravomoci a povinnosti v rámci 

vnitřní autodopravy, povinné postupy při práci s vozidly, vycházející ve své podstatě 

z registrů rizik, některá další ustanovení týkající se údrţby, školení, řešení úrazů, apod. Tento 

dokument má slouţit k zabezpečení organizace a bezpečnosti při provozování autodopravy 

posuzovaného provozního úseku autodopravy. 

5.1   Úvodní ustanovení 

Tento místní provozní bezpečnostní předpis – Dopravní řád automobilové dopravy 

(dále jen DŘAD) upravuje pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování 

dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti 

pracoviště a pracovní prostředí. 

  DŘAD je závazný pro všechny pracovníky. Příslušná ustanovení DŘAD jsou závazná 

i pro pracovníky jiných organizací a ostatní osoby, pokud se s vědomím organizace zdrţují na 

jejich pracovištích nebo v prostorách, které nejsou veřejně přístupné (dál jen cizí osoby). 

DŘAD platí pro všechny prostory podniku, včetně skladových, dílenských a 

parkovacích ploch a všech účelových komunikací a s jeho musí být seznámeni všichni 
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pracovníci, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich pracovní činnosti, cizí právnické a 

podnikající fyzické osoby jsou seznámeny při školení a při předávání pracoviště. 

Tento DŘAD je zpracován na základě nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,kterým se 

stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při provozování dopravy dopravními prostředky[3], včetně zvláštních právních předpisů, 

ČSN, EN, vyhlášek apod. platných ke dni jeho vydání. V případě změn, respektive novelizací 

předpisů je nutno se jimi řídit. 

Pokud není v tomto DŘAD automobilové dopravy stanoveno jinak, platí v plném 

rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zvláštních právních předpisů v platném 

znění[10]. Platnost předpisů výrobců (provozních pokynů) pro obsluhu, provoz a údrţbu 

jednotlivých typů motorových vozidel je tímto DŘAD automobilové dopravy nedotčena a 

uvedené předpisy (pracovní pokyny) platí v plném rozsahu. 

S obsahem DŘAD automobilové dopravy musí být seznámeni všichni pracovníci, a to v 

rozsahu potřebném pro výkon jejich pracovní činnosti, cizí právnické a podnikající fyzické 

osoby jsou seznámeny při školení a při předávání pracoviště. 

5.2   Všeobecné podmínky provozu 

 Všichni účastníci silničního provozu jsou povinni dodrţovat pravidla silničního 

provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů včetně prováděcích předpisů, v platném znění[11]. 

 Na komunikacích v areálu lomů je povolená rychlost 40 km/hod., na ostatních 

komunikacích je povolena max. rychlost 60 km/hod, pokud není dopravním značením 

sníţena. Při jízdě kolem pracovišť, která jsou podle provozní potřeby podél komunikací, je 

nutno dbát zvýšené opatrnosti. Při přejezdu vlečkových kolejí v organizaci je max. povolená 

rychlost 20 km/hod., uvnitř krytých prostor (dílny, sklady apod.) a při výjezdu z nich je max. 

povolená rychlost 5 km/hod. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při výjezdu z garáţí apod., dále 

v době střídání pracovníků na začátku a konci směn.[12]  

 Řidič je v kaţdém případě povinen přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, zejména 

stavu a povaze komunikace, vzdálenosti na kterou má rozhled a situaci vzniklé v silničním 

provozu. 

 Pracovníci zúčastnění  při dopravě  musí pouţívat  předepsané osobní ochranné a 

pracovní  pomůcky (OOPP) dodané  organizací. 
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5.2.1 Určené dopravní komunikace a cesty pro chůzi  

  Jedná se o dopravní komunikace v lomu, které jsou přiděleny organizační normou 

jednotlivým úsekům a ostatní cesty mimo pozemní komunikace pouţívané pro dopravu osob, 

strojů nebo hmot.  

  Zodpovědnost za řádný stav komunikací, údrţbu, posyp, dopravní značení, kropení 

proti prašnosti apod. řeší samostatné řídící akty. 

Na hlavní vedoucí pracovníky úseků se vztahuje zajištění těchto poţadavků: 

a) Rozměry cest pro chůzi a dopravu podle vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb. a 51/1989 Sb. a 

křiţovatky na komunikacích se  ţivičným povrchem musí být označeny jako naveřejných 

komunikacích.  

b) Cesty a místa pro stání vozidel nesmějí být v bezprostřední blízkosti hran řezů, anebo pod 

nimi.  

c) Nepouţívané cesty (zrušené, přerušené postupem řezu či výsypek apod.) musí být 

označeny nebo opatřeny vhodnými uzávěrami. 

d)   Místa zmenšených průřezů na cestách pro chůzi a na dopravních cestách musí být 

výrazně označena. 

e)   Komunikace uvnitř areálů provozů a správy dolu, sklady, rampy, garáţe, přístřešky  

a odstavné plochy pro vozidla, včetně parkovišť pro soukromá vozidla musí být řádně 

osvětlena. 

5.2.2 Cizí osoby a pohyb cizích osob v prostorách podniku 

a) Vjezd vozidel cizích firem je řešen samostatnými opatřeními podniku. 

b) Řidiči, ostatní pracovníci a osoby musí dodrţovat dopravní značení na komunikacích a 

ostatní pokyny a nařízení, se kterými budou seznámeni. 

c) Pohyb cizích vozidel a cizích osob v prostoru dolu je řízen pověřeným pracovníkem,  

který určí směr jízdy nebo chůze na místo určení popř. zajistí doprovod pro nakládku a 

vykládku, nebo prostor pro  odstavení  vozidla. Sluţba na vrátnici provede vyrozumění 

příslušného pracovníka. 

d) Parkování je povoleno na vyhrazených místech – parkovištích. 

5.2.3 Zaměstnanci 

a) Všichni pracovníci musí být při nástupu a pak při kaţdé změně seznámeni s přístupovými 

cestami. 



27 
 

b) Pracovníci jsou povinni pouţívat přístupové chodníky. Pokud na některých komunikacích 

nejsou chodníky, jsou povinni pouţívat levého okraje vozovky ve směru chůze a přitom 

věnovat zvýšenou pozornost dopravě na komunikaci. 

c) Při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace je nutno se přizpůsobit stavu a povaze 

terénu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je moţno předvídat. 

d) Zaměstnancům je zakázáno vjíţdět do prostor organizace soukromými vozidly. Výjimky 

povoluje ředitel úseku. 

e) Parkovací plochy před areály provozů a správy podniku slouţí k parkování osobních 

automobilů zaměstnanců, mimo části vyhrazené pro parkování sluţebních osobních 

vozidel. 

f) Přístřešky pro úschovu jízdních kol a motocyklů před areály odemyká a zamyká sluţba 

na vrátnici. Uschovaná kola a motocykly musí být zajištěny zámkem vlastníka. 

g) V prostorách organizace je zákaz jízdy cyklistů. 

h) Řidiči smí jezdit jen po určených komunikacích a trasách. Jakékoliv zkracování,  

nadjíţdění a pouţívání jiných (svévolně vytvořených) tras je zakázáno. Řidič si musí 

předem ověřit u nadřízeného pracovníka příjezdovou cestu na určené pracoviště. 

i) Je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou překáţkou, pokud výška 

vozidla včetně nákladu není niţší podjezdu nebo překáţky nejméně o 0,3 m. Podjezdy, 

které mají světlou výšku menší neţ 4,3 m musí být označeny jako na veřejných 

komunikacích nebo výrazně označeny.   

j) Trolejové vedení se smí podjíţdět jen na místech k tomu určených. Na jiných  

 místech je dovolen pohyb nekolejových vozidel a strojů jen při práci na kolejovém  

svršku, spodku a zařízení trati za podmínek stanovených dle příslušných předpisů  

technickým dozorem. Před přejezdy musí být z obou směrů umístěna dopravní značka  

"Zákaz vjezdu vozidel, jejichţ celková výška přesahuje vyznačenou mez". 

5.2.4 Cizí osoby a pohyb cizích osob v prostorách podniku 

a) Vjezd vozidel cizích firem je řešen samostatnými opatřeními podniku. 

b) Řidiči, ostatní pracovníci a osoby musí dodrţovat dopravní značení na komunikacích a 

ostatní pokyny a nařízení, se kterými budou seznámeni. 

c) Pohyb cizích vozidel a cizích osob v prostoru dolu je řízen pověřeným pracovníkem,  

který určí směr jízdy nebo chůze na místo určení popř. zajistí doprovod pro nakládku a 

vykládku, nebo prostor pro  odstavení  vozidla. Sluţba na vrátnici provede vyrozumění 

příslušného pracovníka. 
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d) Parkování je povoleno na vyhrazených místech – parkovištích. 

5.3   Povinnosti provozovatele 

a) Vedení evidence všech řidičů, jeřábníků, vazačů a ostatních kvalifikačních poţadavků 

(strojníci, apod.), zajišťování jejich kvalifikace, školení, přezkušování apod. 

b) Provedení seznámení s návodem výrobce pro jeho obsluhu u řidiče před jeho přidělením, 

eventuelně převedením, na jiný druh a typovou řadu vozidla. 

c) Zajistit účast řidičů na povinném školení a přezkušování ve stanovených lhůtách[1,13]. 

d) zajistit opakovaného seznamování s tímto DŘAD a souvisejícími předpisy nejméně 

jednou za 3 roky[1]. 

e) Uloţení dokladů o školení a přezkoušení do osobních spisů pracovníka. 

f) Zajistit účast všech řidičů motorových vozidel na preventivních lékařských prohlídkách 

ve stanovených lhůtách[10]. 

g) Zajistit řádnou evidenci a vyhodnocování vydaných jízdních příkazů. 

h) Zajistit preventivní údrţbu a opravy. 

i) Udrţovat řádný stav komunikací, jejich dopravní značení, údrţbu a opravy. 

j) Opatřit účelové komunikace příslušným dopravním značením podle zvláštních  

předpisů. 

k) Vyznačit pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby výstraţnými 

tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí 

zřícení nebo zasypání dopravního prostředku a za sníţené viditelnosti nebezpečná místa 

v terénu opatřit světly, odrazkami nebo odrazovými deskami.[3] 

l) Pokud to vyţadují okolnosti, seznámit zaměstnance při pohybu na pracovišti  

mimo pozemní komunikace s místními provozními podmínkami.[3] 

m) Zpracovat havarijní plán pracoviště pro případy poţáru, úniku plynu z plynového zařízení 

vozidla, úniku nebezpečných látek. 

n) Zajistit údrţbu a čištění svých dopravně provozních prostor. 

o) Zajistit přidělení závozníka, nebo druhého řidiče na vozidle, pokud to stanoví předpisy 

nebo povaha přepravovaného nákladu.[3] 

p) Provádět kontrolu dodrţování pracovní a dopravní kázně. 

q) Provádět namátkové kontroly - prohlídky stavu a vybavení vozidel. 

r) Provádět měsíčně prohlídky pouţívaných dopravních cest k zařízení, projetím za účelem 

zjištění bezpečného stavu, včetně dopravního značení. Zajistit odstranění zjištěných 

závad. 
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s) Zajistit a udrţovat označování vozidel nad 3,5 tuny dle vyhlášky číslo 478/2000 Sb. §7. 

t) Vybavení vozidla výstraţnými vestami s vysokou viditelností vyhovujícím poţadavkům 

normových hodnot pro případ odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na 

pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit.[3] 

u) Uschování kotoučků z tachografů po dobu 1 roku. 

v) U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahují zvláštní právní 

předpisy (zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) zajistit, 

aby[3]: 

- nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se povaţuje 

i přerušení řízení na dobu kratší neţ 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální 

doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 

minut, nenásleduje-li nepřetrţitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetrţitý 

odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka můţe být rozdělena do dvou částí 

v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, 

- během bezpečnostní přestávky nevykonával ţádnou činnost vyplývající z jeho 

pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní 

přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují 

na začátku a na konci pracovní směny, 

- vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení 

dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.  

5.4   Povinnosti řidičů 

a) Dodrţovat dopravní předpisy, obecné předpisy, provozní dokumentaci, tento DŘAD a 

bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen. 

b) Před zahájením pracovní činnosti si vyzvednout od svého nadřízeného, nebo dispečera 

dopravy, pracovní příkaz (stazku) nebo jiný určený doklad a po skončení vykonané práce 

řádně vyplněný a podepsaný odevzdat na určené místo nebo určenému pracovníkovi. 

c) Před zahájením jízdy musí provést kontrolu vozidla podle návodu výrobce. 

d) Pouţívat při jízdě zádrţný bezpečnostní systém (bezpečnostní pás), je-li jím vozidlo 

vybaveno. 

e) Řidič dpovídá za technický stav vozidla a bezpečné uloţení nákladu. 

f) Řídí pracovní činnost závozníků, případně přidělených jiných pracovníků a zodpovídá za 

jejich bezpečnost a za bezpečnost dalších přepravovaných osob. 



30 
 

g) Po příjezdu na určené pracoviště (provozní úsek apod.) se hlásí u příslušného pracovníka, 

pověřeného řízením práce nebo na dispečinku. 

h) Sníţí-li se jeho schopnost k řízení vozidla, nebo zjistí-li nepříznivý stav dopravní cesty 

nebo pracoviště, který ohroţuje bezpečnost, musí tuto okolnost neprodleně nahlásit 

svému nadřízenému, nebo pracovníku pověřenému řízením práce a okamţitě přerušit 

práci. 

i) Je povinen se zúčastnit školení, přezkoušení a lékařských prohlídek, které zajišťuje 

zaměstnavatel.[1,11] 

j) Uţívat jen stanovených dopravních cest, v lomových provozech dbát zvýšené opatrnosti 

zejména na vykládacích místech. Zde musí respektovat signály nakládacích a vykládacích 

strojů dávané jejich řidiči[3]. 

k) Přistavit vozidlo na pracoviště a odjet z pracoviště aţ po vydání příslušného návěstí. 

l) Do kabiny vozidla vzít jen určený počet osob, dle otypování vozidla v technickém 

průkazu, nesmí připustit jízdu na stupátkách, blatnících apod. 

m) Řidič smí řídit pouze přidělené vozidlo a mít příslušné řidičské oprávnění.[11] 

n) Řidič je povinen řídit se pokyny svého nadřízeného a uposlechnout příkazu dozorčích 

orgánů. 

o) Řidič je povinen odmítnout příkaz k jízdě s dopravním prostředkem, jehoţ technický stav 

neodpovídá obecným předpisům a ohroţoval by tím bezpečnost a plynulost dopravy.[1] 

p) Je povinen při práci pouţívat předepsané ochranné a pracovní prostředky. 

q) Je povinen garáţovat – parkovat s vozidlem na určeném místě. 

r) Při vyjeţdění z prostoru organizace předloţit na vrátnici elektronickou kartu vozidla. 

s) Při dopravní nehodě, na které má účast je povinen, pokud je toho schopen, poskytnout 

potřebnou pomoc osobě, která utrpěla újmu na zdraví. Dále neprodleně tuto nehodu 

ohlásit dispečerovi příslušné lokality, který zajistí přivolání příslušných pracovníků a 

orgánů, dále zjistit jméno a registrační značku majitele vozidla, který měl na nehodě 

účast, jména a adresy svědků, datum a hodinu nehody. Místo nehody musí řádně označit 

trojúhelníkem. Vyţadují-li to okolnosti vyplývající z povahy nehody, doplní označení 

ještě např. výstraţnou páskou nebo hlídkou. Označení musí být umístěno ve vzdálenosti 

umoţňující bezpečné zastavení přijíţdějících vozidel.[11] 

t) Nahlásit jakoukoliv změnu ve vztahu k oprávnění řízení mot. vozidel – například o 

odebrání řidičského průkazu, rozhodnutí soudu, zdravotní omezení apod. 
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u) Pouţívat výstraţnou vestu s vysokou viditelností vyhovující poţadavkům normových 

hodnot v případě odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na  

pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit.[3] 

v) Při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace se chovat ukázněně a ohleduplně, 

přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a jiným 

okolnostem, které je moţno předvídat. 

5.4.1 Řidičům je zakázáno 

a) Vyjíţdět z prostoru organizace bez souhlasu svého nadřízeného nebo pověřeného 

pracovníka. 

b) Pouţívat k výjezdu z prostoru organizace jiné neţ určené komunikace (vrátnice). 

c) Vyjíţdět, jsou-li vydány příkazy odporující konkrétním bezpečnostním a dopravním 

předpisům. 

d) Vyjíţdět, nemá-li řádně vyplněný a podepsaný tiskopis záznamu o provozu vozidla 

(příkaz, stazku apod.) a na vyváţený materiál řádnou propustku. 

e) Vyjíţdět s vozidlem bez provedení kontroly stavu vozidla. 

f) Předávat řízení osobám, které nesplňují ustanovení obecných předpisů a které nebyly 

určeny k řízení vozidla. 

g) Řídit vozidlo, je-li jeho schopnost z jakýchkoliv příčin sníţena. 

h) Dopravovat v kabině vozidla osoby, které nevykonávají kontrolní a řídící činnost  

a které nejsou uvedeny na příkazu k jízdě. 

i) Přechovávat v kabině vozidla hořlavé a výbušné látky, látky ţíravé, jedovaté apod. 

j) jezdit se zdviţenou korbou vozidla (po vyklopení). Veškerá manipulace s korbou je za 

jízdy zakázána. 

k) Přejíţdět volně leţící nechráněné kabely a hadice s tlakovou vodou. 

l) Drţet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení[11]. 

m) Vjezd do ohroţeného prostoru, kde by mohlo dojít k ohroţení bezpečnosti práce nebo 

škodám na technickém zařízení. Jedná se o případy moţného postupu velkostrojů, 

buldozerů apod. 

n) Přepravavovat osoby na plošinách autojeřábů a speciálních vozidel, včetně kabin pro 

obsluhu těchto zařízení. 
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5.4.2 Řidič dále 

a) Nesmí odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti  

práce, zejména v ochranném pásu inţenýrských sítí a nevjíţdět na místa, kde povrch 

terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.[3] 

b) Nesmí se s vozidlem otáčet a couvat, nevyhovuje-li to povaha terén.[3] 

c) Musí zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance,  

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

komunikace (jakmile tohoto zaměstnance ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit).[3]    

d) Musí zdůraznit začátek couvání zvukovým výstraţným znamením v případě, kdy  

 není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a 

náleţitě poučené osoby. 

e) Musí před opuštěním vozidla provést taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit 

bezpečnost osob a technických zařízení. 

f) Musí při vlečení vozidla dodrţovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a postupovat dle návodu (pokynů) výrobce vozidla. 

g) Vozidla musí být vlečena a vyprošťována pouze za výrobcem určené odtahové úchyty, 

oka apod. 

h) Nesmí tlačit vozidlo motorickou silou bez pouţití tyče, která je na vozidlech řádně 

zajištěna. 

i) Nesmí v kabině ukládat předměty, které by ho mohly ohrozit nebo sníţit ovladatelnost 

vozidla[3]. 

5.4.3 Povinnosti způsobilé a náležitě poučené osoby (závozníka)  

a) Je povinen vykonávat práce jen podle pokynů řidiče nebo pracovníka pověřeného řízením 

práce. 

b) Při navádění vozidla ke skládce, nakládce, při couvání a při připojování a odpojování 

dopravního prostředku musí být zajištěn dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti. 

Před zahájením prací musí být mezi všemi zúčastněnými určen způsob jejich 

dorozumívání a pouţívat jen tato smluvená znamení dohodnutá s řidičem. Přitom je 

povinen se pohybovat tak, aby byl stále v přímém zorném poli řidiče. 

c) Při sníţené viditelnosti je povinen dávat znamení smluvenými světelnými signály. 

d) Je povinen řídit se pokyny řidiče. 

e) Je povinen při práci pouţívat předepsané ochranné a pracovní pomůcky. 
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5.5   Nakládání, přeprava a vykládání nákladu  

a) Provozovatel je povinen přidělit na vozidlo potřebný počet způsobilých a náleţitě  

poučených osob, jestliţe to vyţaduje bezpečnost provozu a povaha pracovní činnosti. 

b) Mimo bod a) můţe provozovatel zabezpečit nakládací a vykládací práce nakládacími a 

vykládacími četami na stálých pracovištích nebo technickými prostředky. 

c) Řidič je povinen dodrţovat organizační pokyny pro nakládku a vykládku zvláště těţkých 

nebo rozměrných nákladů. Doprava těchto nákladů zvláštními - speciálními vozidly musí 

být zabezpečena nejméně dvěma řidiči.[3] 

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

Návěsy, jednonápravové přívěsy a polopřívěsy musí být navíc podepřeny.[3] 

e) Pro nakládání a vykládání slouţí rampy, prostory skladů a dále prostory vlečkových 

kolejí. 

f) Pro nakládání a vykládání slouţí jeřáby, vysokozdviţné vozíky apod. 

g) Ostatní prostory pro nakládání a vykládání v lomu určuje příslušný vedoucí pracovník a 

tato činnost se musí přizpůsobit báňskému provozu 

h) Na vozidla se smí nakládat nejvýše mnoţství (hmotnost), pro která jsou určena nebo 

konstruována. 

i) Materiál - náklad musí být nakládán, přepravován a vykládán bezpečným způsobem tak, 

aby jím nikdo nemohl být poraněn a aby nedošlo k převrácení vozidla.  

j) Pracovník při otvírání bočnic, klanic a zadního čela je povinen zabezpečit, aby nikdo  

nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasaţen. 

k) Odklápěcí postranice a zadní čela stěny musí být bezpečně zajištěny. 

l) Na vozidla v pohybu je zakázáno nahazovat a shazovat z nich jakékoliv předměty.  

m) Náklad musí být stejnoměrně rozloţen na loţné ploše, aby nemohl spadnout, posouvat se, 

nebo se zřítit a aby rovnoměrně zatěţoval nápravy. Sypké materiály musí být zakryty 

plachtou tak, aby nedocházelo k jejich rozprašování.  

n) Kotvení nákladu na loţné ploše vozidla je dovoleno jen do kotevních ok ve vyztuţené 

podlaze, nebo ve vyztuţených pevných částech karoserie. 

o) Vozidlo musí být vybaveno spolehlivým ţebříkem nebo jiným rovnocenným zařízením, 

umoţňujícím bezpečný výstup nebo sestup z  loţné plochy vozidla a pokud je třeba 

vystoupit na loţnou plochu vozidla nebo s ní sestoupit, musí se pouţít[3]. Stojí-li vozidlo 

na svahu, smí se pouţít k výstupu a sestupu ţebříku jen s podmínkou, ţe je zapřen proti 

svahu a vozidlo je řádně zajištěno proti ujetí. 
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p) Pokud je z důvodů bezpečnosti nákladu nutné, aby byl pracovník při přepravě na     

loţné ploše, musí být zajištěna jeho bezpečnost. 

q) Při jízdě musí být sklápěcí karoserie vozidla zajištěna (např. zajišťovacími kolíky apod.).  

r) Řidič je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném zajištění postranic, zadní 

stěny, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla.  

s) Přeprava břemen nadměrné hmotnosti a rozměrných nákladů řeší § 52 zákona číslo 

361/2000 Sb, v platném znění a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a tento DŘAD. 

5.5.1  Signály používané pro zajíždění k lopatovým rýpadlům a  nakladačům, návěští. 

a) Zajíţdí-li nákladní vozidlo k lopatovým rýpadlům či nakladačům, platí tyto signály pro 

řidiče nakládaného vozidla nebo jiného stroje pracujícího v součinnosti a před zahájením 

práce pro všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti stroje: 

POZOR nebo STŮJ !        1x dlouhé nepřerušované zvukové nebo světelné znamení 

v délce 3 aţ 5 vteřin 

JEĎ (vpřed) 1x krátké zvukové nebo světelné znamení v délce 0,5 aţ 1 

vteřina 

COUVEJ (jeď vzad)   2x krátké, za sebou následující zvukové nebo světelné znamení 

v délce 0,5 aţ 1 vteřina., mezi nimiţ je stejně dlouhá přestávka 

(0,5 aţ 1 vteřina.) 

Znamení dávaná obsluhou stroje mohou být opakována vždy až po uplynutí přestávky 

nejméně 3 vteřin ! 

 

b) Řidič rýpadla nesmí při nakládání přejíţdět lopatou nad kabinou řidiče vozidla. 

c) Při nakládání je řidič povinen opustit vozidlo a ustoupit do bezpečné vzdálenosti pokud 

není střecha kabiny řidiče chráněna ochrannou stříškou. Nakládání je pak pro řidiče 

rýpadla, nakladače apod. povoleno aţ kdyţ je řidič motorového vozidla v bezpečné 

vzdálenosti. Na vyţádání řidiče nakládajícího stroje je řidič motorového vozidla povinen 

vypnout motor, aby řidiče nakládacího stroje neobtěţoval výfukovými zplodinami. 

d) Způsob dávání návěstí v kolejové dopravě se řídí dráţními a vlečkovými předpisy. 

5.5.2   Přeprava nebezpečných nákladů 

Při přepravě nebezpečných nákladů se provozovatel musí řídit „Dohodou ADR“ – 

vyhláška č. 64/1987 sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.  
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5.5.3   Pohyb a provoz zvláštních (speciálních) vozidel 

Řídí se jednak obecně platnými předpisy, ČSN, EN apod., pokyny výrobce pro 

obsluhu a údrţbu zařízení, provozní dokumentací, Zákonem č. 361/2000 Sb. a tímto DŘ. 

5.5.4   Připojování a odpojování vozidel a jejich zajištění proti nežádoucímu pohybu 

a) Připojování a odpojování vozidel je moţno provádět pouze podle návodu výrobce. Není-

li v návodu výrobce stanoveno jinak, nesmí být při připojování a odpojování přípojných 

vozidel v nich nebo na nich ţádné osoby. 

b) Při připojování vozidel musí být taţné vozidlo vţdy řízeno z místa obsluhy. Nájezd  

připojovaného vozidla na vozidlo taţné je zakázáno, s výjimkou přívěsů za osobní 

vozidla. 

c) Osoba navádějící řidiče nesmí vstoupit mezi připojovaná vozidla, jestliţe závěs taţného 

vozidla je vzdálen od oka přívěsu více neţ 0,25 m. Řidič smí dokončit couvání na doraz 

závěsného zařízení pouze na smluvené znamení. 

d) Po spojení vozidel je řidič povinen provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění 

závěsného zařízení dopravního prostředku. Před odpojením vozidel je řidič povinen 

vozidla zabrzdit a zajistit proti samovolnému pohybu.[3] 

5.6   Opravy a údržba vozidel 

Opravy a údrţba vozidel se provádí v určených autodílnách a to v souladu s pokyny 

výrobce pro údrţbu a opravy přísl. typu vozidla a obecně platnými předpisy apod. 

5.6.1  Při provádění oprav, údržby a kontrol vozidla je pracovník zejména povinen 

a) Vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu. 

b) Provádět kontrolu spodku vozidla jen při vypnutém motoru, pokud výrobce nestanovil 

jinak. 

c) Zajistit zvednuté vozidlo nebo jeho části proti pádu. 

d) Pouţít, při huštění pneumatik kol nenamontovaných na vozidle, s ráfkem opatřeným 

závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem, bezpečný kryt nebo zařízení, 

které plní obdobnou funkci. 

e) Uzavřít všechny ventily tlakových zásobníků plynu na vozidle a všechny plnící ventily 

při   opravách vozidel s plynovým zařízením s výjimkou oprav, které to vylučují. 
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f) Vypustit plyn ze zásobníků a provést odplynění plynového zařízení vozidla před 

prováděním svářečských prací nebo prací, při kterých můţe dojít ke vzniku výbušné 

směsi nebo její iniciaci. 

g) Při opravách nebo údrţbě vozidel s plynovým zařízením (LPG) seznámit se s havarijním  

plánem pracoviště. 

h) Provozovatel je povinen provádět na vozidlech s plynovým zařízením pravidelné  

vizuální prohlídky plynového zařízení a kontroly těsnosti podle technologického postupu 

zpracovaného na základě technické dokumentace dodané výrobcem zařízení. Lhůty 

kontrol plynového zařízení nesmí být delší neţ 1 měsíc. V případě, ţe to vyţaduje 

technický stav vozidla a na základě zkušeností z jeho provozu je provozovatel povinen 

určit lhůty kratší. 

i) Vozidla přistavovaná ke kontrole a do opravy musí být prázdná a řádně vyčištěná 

5.6.2 Pracovníkům je zakázáno 

a) Opravovat naloţené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad můţe 

pracovníka ohrozit. 

b) Opravovat, kontrolovat a provádět údrţbu vozidla, pokud není zdvihnutá sklápěcí část 

zabezpečena proti pádu. 

c) Manipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí 

neţádoucí pohyb vozidla nebo jeho části. 

d) Uvolňovat pneumatiku přihušťováním 

5.6.3  Pracoviště pro údržbu a opravy vozidel 

a) Pracoviště, ve kterých se spouštějí spalovací motory, musí být vybavena účinným 

zařízením pro odvádění výfukových plynů z pracovního prostředí. 

b) Pracoviště, kde se pracuje na spodcích vozidel, musí být vybavena účinným a bezpečným 

zdvihacím zařízením, rampami nebo pracovními jámami tak, aby pracovníci mohli při 

práci stát. 

c) V uzavřených prostorách, ve kterých se provádí opravy a údrţba vozidel s plynovým 

zařízením, se musí instalovat indikátory, které zajistí optickou a akustickou signalizaci 

výskytu plynu při dosaţení 25% dolní meze výbušnosti, a musí být zabezpečeno účinné 

větrání. 
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5.6.4  Rampy 

a) Rampa musí mít vodící lišty upraveny tak, aby zabránily bočnímu sjetí vozidla. 

b) Pracoviště ve výšce větší neţ 0,5 m musí být na volných okrajích opatřena zábradlím 

podle zvláštních předpisů. 

c) Na koncích neprůjezdné rampy musí být instalované zaráţky. 

5.6.5  Pracovní jámy 

Na pracovní jámy se vztahuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb., respektive jeho přílohy. 

a) Do pracovní jámy mohou vstupovat jen pracovníci určení provozovatelem. 

b) Okolo pracovní jámy se musí na podlaze vyznačit pásmo, do kterého mimo vozidel  

přistavovaných k opravě nebo prohlídce (údrţbě) a pracovníků, kteří tyto práce provádějí, 

se nesmí vjíţdět a vstupovat. Zákaz vjezdu a vstupu do tohoto pásma, zákaz kouření a 

pouţívání otevřeného ohně v pracovní jámě se musí vyznačit zřetelnými a dobře 

viditelnými výstraţnými tabulkami.  

c) Na pracovní jámě pro více neţ dvě vozidla musí být za kaţdým přistaveným vozidlem 

umístěny můstky pro její bezpečný přechod. 

d) Nepouţívaná pracovní jáma se musí zabezpečit kryty nebo ohradit sklopným nebo  

přenosným zábradlím. Kryty musí mít dostatečnou nosnost a musí být v úrovni okolní 

podlahy. 

e) Pracovní jámy musí být před zahájením prací zkontrolovány. 

f) Svařování je v pracovní jámě povoleno pouze za podmínek stanovených zvláštními 

předpisy a zpracované dokumentace PO. 

  g)   Pracovní jáma musí být vybavena: 

- nejméně jednou elektrickou zásuvkou umístěnou v jámě, 

- pevnými svítidly v provedení odpovídajícím zvláštním předpisům, 

- výklenky ve stěnách umístěnými ve výšce umoţňující pohodlné odkládání předmětů, 

- záchytnou (čistící) jímkou, umístěnou v nejniţším bodě a krytou ochrannou mříţí.                                                                           

5.6.6 U pracovní jámy zakázáno 

a) Pracovní jámu přeskakovat a překračovat. 

b) Pouţívat v pracovní jámě anebo ve vzdálenosti menší neţ 1,5 m všemi směry od ní 

otevřený oheň (s výjimkou svařování) a kouřit. 

c) Pouţívat pro čištění vozidel stojících nad pracovní jámou hořlaviny a látky, které 

uvolňují škodlivé výpary. 
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d) Umisťovat v pracovní jámě akumulátorové baterie a nádoby, které obsahují nebo 

obsahovaly výbušné látky, hořlaviny nebo jiné látky ohroţující zdraví, včetně tlakových 

nádob pro dopravu plynů. 

e) Odkládat v pracovní jámě části jejího krytu, nástroje, součástky a jiné předměty, které by 

mohly ohrozit bezpečnost osob nebo by mohly ztíţit jejich únik z pracovní jámy 

v případě nebezpečí. 

f) Zdrţovat se v pracovní jámě v době přistavování a odjezdu vozidel. 

g) Demontovat na vozidle stojícím nad pracovní jámou součástky nebo dílce, které by svojí 

hmotností mohly ohrozit bezpečnost pracovníků, bez předběţného zajištění proti 

uvolnění a pádu. 

h) Vypouštět do pracovní jámy jakékoliv provozní kapaliny. 

5.7   Garáže, servisy a opravny  

a) Garáţe, servisy a opravny se řídí se podle ČSN 736057, ČSN 736058, nařízení vlády 

č.101/2005Sb. 

b) Zúţené vjezdy a výjezdy garáţí, servisů, opraven a podobných prostorů, do kterých 

vjíţdějí vozidla, se musí po obou stranách opatřit šikmým šrafováním. Označení musí být 

viditelné  při otevřených vratech. 

c) Odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami se nesmí v garáţích ukládat. Pohonné hmoty 

a hořlavé čistící prostředky je dovoleno ukládat jen ve schválených přenosných nádobách 

pro pohonné hmoty. Je nutno dodrţovat především tyto zásady: 

- nesmí se zde plnit nebo doplňovat nádrţ vozidla pohonnými hmotami 

- skladovat nejvýše 40 litrů benzínu nebo 80 litrů nafty pro jedno vozidlo  

d) Motor vozidla je moţno uvádět do chodu v garáţích pouze za účelem bezprostředního 

výjezdu. 

e) V garáţích je zakázáno uvádět do chodu ohřívací zařízení motoru, prostoru pro řidiče 

nebo prostoru pro cestující, jestliţe jejich provozem vznikají škodlivé splodiny.  

f) Prostory pro garáţování vozidel s plynovým zařízením se musí vybavit indikátory, které 

zajistí optickou a akustickou signalizaci výskytu plynu při dosaţení 25% dolní meze 

výbušnosti. Při překročení této hodnoty je nutno zakázat vstup do tohoto prostoru a 

zabezpečit, aby jej všechny osoby opustily a provést opatření podle havarijního plánu. 

g) Není-li moţno zabránit nebezpečí výbuchu, je provozovatel povinen provést podle míry 

ohroţení opatření ke sníţení jeho nepříznivých účinků (odsun pracovníků, odvoz 

nebezpečných látek, inertizace prostoru, pouţití protivýbuchových opatření apod. 
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h) Sluţební vozidla, která mají přidělené garáţe, se odstavují do těchto garáţí. 

i) Přísl. uţivatel garáţí (vedoucí pracovník) je zodpovědný za rozmístění přísl. počtu 

hasících přístrojů, vyvěšení poţárních řádů a dalších náleţitostí dle přísl. předpisů, včetně 

pravidelné kontroly. 

5.8   Kontroly vozidla  

Závady ohroţující bezpečnost provozu musí být odstraněny ihned. 

5.8.1 Kontrola vozidla před započetím jízdy a na počátku jízdy 

Řidič je povinen kontrolovat: 

- stav a čistotu registrační značky, odrazových skel a čistotu všech světel, 

- mnoţství oleje v motoru,  

- mnoţství vody v chladiči, 

- mnoţství paliva v nádrţích,  

- činnost všech světelných ukazatelů směru, stíračů oken a reflektorů, signálního 

(signalizačního) zařízení,   

- činnost řízení a vůli volantu, 

- upevnění disků kol a náhradních kol, 

- mnoţství brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádrţce a těsnost pneumatického 

brzdového systému, 

- stav a správné nahuštění pneumatik, včetně záloţní pneumatiky, 

- vnější tech. stav vozidla, zejména není-li vozidlo poškozeno, 

- stav a správné zapojení přívěsů, zejména zajištění závěrného čepu závěsu, správné 

zapojení brzdové hadice a kabelu pro el. spojení přívěsu s taţným vozidlem,  

- úplnost a stav normální a zvláštní výstroje, 

- činnost mechanizmů, nebo speciální nástavby, 

- účinnost a funkci brzd, 

- přepravní doklady. 

5.8.2  Kontrola vozidla za jízdy, nebo při přestávkách během denního výkonu vozidla 

Řidič je povinen kontrolovat: 

- kontrolní přístroje, jejich osvětlení, chod a teplotu motoru a funkce řízení, 

- zda neuniká palivo, olej, chladící a brzdová kapalina, a zda neuchází vzduch v místě 

spojů vzduchotlakových brzd, 
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- stav pneumatik, 

- stav mechanismů, nákladu nebo spec. nástavby, přívěsu, nebo návěsu. 

5.8.3  Pracovní úkoly po ukončení denního výkonu:  

- vyčištění vnitřku vozidla a loţního prostoru, 

- vyčištění registrační značky, odrazových skel, světlometů a okenních skel. 

5.8.4  Pravidelné pracovní úkoly na vozidlech 

a) Mytí vozidla zahrnuje: 

- umytí  karoserie a podvozku, umytí loţné plochy, u  vozidel  se skříňovou  karosérií  

očištění  vnitřního prostoru karoserie. Uklízení kabiny řidiče, očištění sedadel a 

vnitřního prostoru. Mytí vozidla se provádí dle potřeby a před kaţdou technickou 

prohlídkou.  

b) Mazání vozidla: 

- promazání celého vozidla dle pokynů výrobce předepsaným mazivem v příslušných 

intervalech. 

- u vozidel s centrálním mazáním se provede doplnění nádrţky olejem a kontrola 

činnosti centrálního mazání. Dále se provede promazání přídavných mechanizmů   

a speciální nástavby. 

c) Výměna oleje: 

- výměna oleje se provádí podle pokynů výrobce jednotlivých vozidel. Vyjetý olej se 

musí vypouštět do určených nádob, je jej nutno chránit před znečištěním a musí se 

odevzdávat do sběrny opotřebených olejů. 

d) Při nabíjení akumulátorů v akumulátorovnách platí tyto zásady: 

- vstupovat do akumulátorovny smějí pouze osoby pověřené, 

- je zde zakázáno jíst, pít, kouřit a pouţívat otevřeného ohně, 

- náplň-elektrolyt se připravuje pouze podle návodu výrobce, 

- při práci s elektrolytem jsou pracovníci povinni pouţívat vhodné OOPP, 

- není dovoleno spojovat svorky akumulátorů drátem, 

- při jakékoliv manipulaci s akumulátorem, který je naplněn elektrolytem, musí být 

jeho zátky uzavřeny. 

a) Pro opravy pneumatik a jejich huštění je vyhrazeno místo v garáţích podniku. 

b) V ostatních případech se musí dodrţovat platné předpisy a pokyny výrobců.  

c) Pneumatiky je dovoleno hustit pouze na povolený tlak.  
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5.9   Technické kontroly 

Technické kontroly se provádějí podle zákonů č. 56/2001 Sb. a č.309/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů ve stanicích technické kontroly. 

5.10   Pracovní úrazy 

Za pracovní úraz se povaţuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly 

zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

vnějších vlivů při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.[1] 

Pracovním úrazem je i úraz, který utrpěl zaměstnanec na pracovišti nebo v prostorách 

organizace při činnosti, která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, nebo se stal 

jiné osobě, která se s vědomím organizace zdrţuje na jejich pracovištích nebo v prostorách, 

které nejsou jinak veřejně přístupné. Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních 

povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz 

zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.Plněním pracovních úkolů je téţ 

činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace nebo ostatních 

zaměstnanců, popřípadě i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní 

zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu 

zaměstnavatele, jakoţ i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. V přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů se jedná o úkony potřebné k výkonu práce a úkony 

během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení. Takovými 

úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření ve 

zdravotnickém zařízení, ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele a 

vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz.[1] 

5.10.1 Druhy pracovních úrazů  

Pracovní úrazy se dělí podle závaţnosti na úrazy závaţné a ostatní. 

Závaţné pracovní úrazy: (podle § 19 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění.) 

- smrtelný úraz je takový úraz, který způsobil takové poškození zdraví, které způsobilo 

smrt po úrazu nebo pro jehoţ následky zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho 

roku po úrazu, 

- úraz ţivotu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu (anatomickou nebo 

funkční), ţivotu nebezpečné poškození zdraví, včetně průmyslových otrav, a úraz 

s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení 



42 
 

bezpečnostních předpisů a nasvědčuje závaţnému ohroţení bezpečnosti provozu a 

ochrany zdraví při práci, 

- hromadný úraz, kdy při stejném úrazovém ději byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichţ 

alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více neţ 10 osob. 

Za ostatní se povaţují všechny  pracovní úrazy, které nejsou uvedeny jako úrazy závaţné. 

5.10.2 Evidence pracovního úrazu 

Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje 

potřebné k sepsání záznamu o úraz.[14]  

Před sepsáním záznamu o úraze musí přímý nadřízený provést:   

- odpovědné a spolehlivé zjištění příčin, zdrojů a všech dalších okolností vzniku 

pracovního úrazu 

- podle potřeby provést výpovědi svědků a podle moţnosti i postiţeného. 

V podniku bude vypisován záznam o úrazu u všech pracovních úrazů (tedy i u úrazů bez 

záznamu, coţ jsou pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti nebo s neschopností kratší neţ 3 

kalendářní dny).[14] 

Ředitel úseku zajistí bezodkladné hlášení závaţných pracovních úrazů, závaţných 

událostí, závaţných provozních nehod a nebezpečných stavů příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu.  

5.10.2 Hlášení a vyšetřování pracovních úrazů 

a) Postiţený (pokud je toho schopen) nebo svědek úrazu, popř. kaţdý jiný pracovník, který 

se o úrazu nejdříve dozví, je povinen ihned uvědomit o úrazu dispečera, nebo jiného 

nejbliţšího nadřízeného. Postiţený musí ihned ohlásit všechna zranění.  

b) Pokud se pracovní úraz stane pracovníkovi podniku při plnění pracovních úkolů nebo v 

přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů na pracovišti jiné organizace (např. řidiči 

motorového vozidla při nakládce u dodavatele, při dopravě hmot u odběratele a 

podobně), vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu včetně provedení záznamu o 

úrazu provede zaměstnavatel postiţeného.[14] 

c) Nejbliţší nadřízený neprodleně: 

- oznámí pracovní úraz příslušnému inspektoru Bezpečnosti práce (BP) a Poţární 

ochrany (PO) 

- zajistí ošetření postiţeného, v případě nutnosti odvoz k ošetření 

- vyšetří objektivně okolnosti, příčiny a zdroje úrazu  
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- v případě závaţného úrazu, kromě výše uvedených povinností:  

d) Dále: 

- učiní opatření, kterými by se zabránilo dalšímu moţnému ohroţení osob a majetku  

- na místě, kde se přihodil závaţný pracovní úraz  nebo kde došlo k závaţné provozní 

nehodě, poruše technického zařízení nebo jiné závaţné události nebo nebezpečnému 

stavu se nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo 

nerozhodl jinak, kromě případů, kdy jde o záchranu postiţených, případně o další 

záchranné práce nebo bezpečnost provozu. Změny nutné z jiných závaţných důvodů 

mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu. 

- místě mimořádné události je organizace povinna pořídit výstiţnou dokumentaci 

(náčrtek, plánek, fotografie apod.). 

e) Odpovědnost za vyšetření úrazu a sepsání záznamu o úrazu má vţdy přímý nadřízený 

postiţeného. Je jím zpravidla vedoucí úseku. 

f) Po obdrţení zprávy dispečer zaznamená hlavní údaje o úrazu do Knihy úrazů[13] a v 

případě potřeby zajišťuje převoz zraněného k ošetření, resp. zajišťuje příjezd sanitního 

vozu na místo úrazu. Úraz ohlásí vedoucímu BP a PO. 

 Pokud se jedná o úraz závaţný, ohlásí jej telefonicky: 

- řediteli úseku  

- příslušnému inspektoru BP a PO   

- Obvodnímu báňskému úřadu (po dohodě s ředitelem úseku) 

- Policii ČR  

5.11   Školení BOZP 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1]. Tato školení doplňují jejich 

odborné předpoklady a poţadavky pro výkon práce a vztahují se k rizikům, s nimiţ můţe 

přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Zaměstnavatel je 

povinen soustavně kontrolovat úroveň zajištění BOZP, vyţadovat a kontrolovat plnění všech 

pravidel vedoucích k zajištění BOZP u všech zaměstnanců.  

Školení  zaměstnavatel zajišťuje zejména v těchto případech[1]: 

- při nástupu zaměstnance do práce 

- při změně pracovního zařazení nebo druhu práce dle ZP 

- při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů  
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- v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci ve smyslu ZP nebo báňské legislativy 

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí. 

Obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o 

provedeném školení upravují směrnice podniku. Vyţaduje-li to povaha rizika a jeho 

závaţnost, musí být školení pravidelně opakováno.[1] 

 

5.11.1 Úvodní školení  

Účastní se ho zaměstnanci nově přijatí do pracovního poměru, kteří dosud nepracovali 

v provozních usecích nebo na jiných povrchových lomech nebo kteří práci v těchto provozech 

přerušili na dobu delší neţ dva roky a učni a studenti, kteří nastupují na praxi 

Školení je prováděno pověřenými zaměstnanci personálního útvaru a osobou 

způsobilou v prevenci rizik na školícím středisku, dle určených osnov. 

O absolvování školení bude vystaveno potvrzení. V případě, ţe zaměstnanec 

v závěrečném přezkoušení neuspěje, rozhodne o termínu opakovaného přezkoušení vedoucí 

pracovník úseku. 

 Potvrzení o absolvování úvodního teoretického školení, praktického zaškolení a 

přezkoušení platí jako doklad o zkoušce z bezpečnostních předpisů aţ do nejbliţších, 

periodicky opakovaných zkoušek z bezpečnostních předpisů. 

 Vedoucí úseku nebo jím pověřený zaměstnanec provede záznam o absolvování 

úvodního zaškolení do Evidenčního listu pracovníka a předá do osobního oddělení k zaloţení 

do osobních spisů zaměstnance. 

5.11.2 Praktický zácvik na pracovišti 

 Praktický zácvik na konkrétním pracovišti musí být zahájen úvodním teoretickým 

zaškolením na pracovišti, jehoţ účelem je získání vědomostí v konkrétních podmínkách na 

pracovišti, které jsou nutné pro bezpečný výkon práce. 

 Zaškolení musí být provedeno ihned po příchodu nového zaměstnance na jeho 

pracoviště, ještě před zahájením práce na pracovišti. 
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 Zaškolení musí obsahovat podrobný výklad o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci pro příslušné pracoviště včetně všech předpisů a řídících dokumentů, které se k 

příslušnému pracovišti vztahují podle stanovené osnovy. 

Rozsah praktického zácviku se stanovuje na provozním úseku autodopravy na 40 hodin. 

 Během zácviku vykonává zacvičovaný zaměstnanec jednotlivé dílčí úkoly nebo 

jejich soubory samostatně, avšak pod dohledem zaměstnance pověřeného vedením zácviku. 

 Pro praktický zácvik musí být určení školitelé z řad kvalifikovaných zaměstnanců. 

Školiteli smí být přiděleno k praktickému zaškolení maximálně 5 zaměstnanců. 

Potvrzení o praktickém zácviku se vyhotovuje vţdy na konci směny.  

 Praktický zácvik na pracovišti se ukončí zkouškou, kterou se ověří, ţe 

zaměstnanec zvládl v potřebném rozsahu problematiku BOZP. Zkoušku provádí příslušný 

vedoucí úseku, v případě potřeby za účasti zástupce příslušné odborové organizace. 

 Vedoucí úseku nebo jím pověřený zaměstnanec provede záznam o absolvování 

úvodního zaškolení do Evidenčního listu pracovníka a předá do osobního oddělení k zaloţení 

do osobních spisů zaměstnance. 

5.11.3 Opakované školení BOZP 

 V rámci pracovní činnosti musí být zaměstnanci opakovaně seznamováni s 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při 

práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady pro výkon práce. 

Dle důleţitosti a poţadované hloubky znalostí bude běţně prováděno podle osnovy stanovené 

osnovy  v těchto intervalech:  

- U řidičů 1 x za rok 

- U vedoucích zaměstanaců 1 x za 3 roky  

1 x za 3 roky bude součástí proškolování i ověření znalostí BOZP formou zkoušky.  

Vedoucí úseku zpracuje ve spolupráci s příslušnou osobou způsobilou v prevenci rizik osnovu 

opakovaného školení zaměstnanců na jím řízeném pracovišti, která bude zpracována se 

zahrnutím: 

- všech změn, ke kterým došlo v předpisech a řídících aktech v období od posledního 

proškolování, týkajících se oblasti bezpečnosti práce, 

- dalších částí předpisů k bezpečnosti práce, které povaţuje za nutné zaměstnancům na jím  

řízených pracovištích připomenout a upevnit o nich jejich znalosti, 

  -    vyhodnocení úrazovosti za uplynulé období. 
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Vedoucí zaměstnanci na úseku nebo jejich pověření zástupci provedou proškolení 

zaměstnanců podle této osnovy a následně zápis do evidenčního listu pracovníka. 

 Osnovy školení budou uchovány na provozním úseku minimálně do dalšího 

termínu proškolení. 

Evidence o provedeném opakovaném školení se archivuje na příslušném provozním úseku. 

5.12   Dopravní řád pro dopravu osob (vyhl. 26/89 Sb. a 51/89 Sb.) 

a) cesty pro přepravu osob: 

- jezdit se smí jen po určených dopravních cestách. 

b) rozmístění nástupišť: 

- nástupiště jsou u šaten, dispečinků, velkostrojů, zařízení DPD, důlně doplňkových 

mechanismů, na vlastních PÚ apod. 

c) doba vymezená pro přepravu osob na pracoviště a zpět: 

- zvýšené opatrnosti je třeba dbát v době od 5,30 do 6,30 hod., od 13,30 do 14,30 a od 

17,30 do 18,30 a to především v prostorách kolem šaten a všech vrátnic dolu, kdy je 

zajišťována přeprava osob na pracoviště a zpět. 

5.12.2  V osobních, nákladních a specielních vozidlech 

a) v kabinách obsluh přídavného zařízení je přeprava osob zakázána (např. 

autojeřáb,ÚDS), 

b) přeprava osob na loţné ploše nákladních vozidel a loţné ploše přívěsů je zakázán. 

5.12.3 V autobusech 

a) cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou povaze provozu a 

uposlechnout pokynů, které jim dává oprávněný pracovník a je jim zakázáno: 

b) za jízdy mluvit s řidičem a zdrţovat se v prostoru pro řidiče, 

c) otvírat dveře a okna, vyklánět se z vozidla a vyhazovat odpadky a jiné předměty, 

d) kouřit ve vozidle,  

e) brát sebou věci, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu, nebo poškodit popřípadě 

znečistit cestující nebo vozidlo. 

5.12.4 Ve vozidlech pro hromadnou přepravu osob 

a) nastupovat a vystupovat se smí vţdy jen čelem do kabiny a skříně, 
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b) skříňová vozidla pro přepravu osob musí být vybavena sedadly s opěradlem, sedadla 

musí být připevněna k podlaze vozidla, 

c) pro nástup a výstup musím být vozidlo vybaveno schůdky, vyskakovat je zakázáno, 

d) nastupovat a vystupovat se smí jen na pokyn odpovědné osoby nebo řidiče, osoba 

odpovědná je revírník, mechanik směny, předák nebo jiný pověřený pracovník, který 

sedí v kabině s řidičem, 

e) řidič nesmí rozjet vozidlo, dokud se on sám nebo odpovědná osoba nepřesvědčí o 

vystoupení a nastoupení přepravovaných osob a o řádném zavření dveří, 

f) kouření v prostoru pro přepravu osob je zakázáno, 

g) vozidlo musí mít zařízení umoţňující spojení řidiče s přepravovanými osobami. 

5.12.5 Počet současně přepravovaných osob a rychlost přepravy 

a) počet přepravovaných osob je uveden v technických průkazech jednotlivých vozidel  

a nesmí být překračován 

b) rychlost přepravy je dána tímto DŘ 

5.12.6 Podmínky pro současnou přepravu nářadí a předmětů 

Při současné přepravě nářadí a předmětů je nutno tyto zajistit proti neţádoucímu pohybu, aby 

nedošlo ke zranění přepravovaných osob. 

5.13   Závěrečná ustanovení 

S tímto DŘAD automobilové dopravy musí být prokazatelně seznámeni všichni 

pracovníci, kteří práci organizují, kontrolují, řídí a vykonávají v rozsahu potřebném pro výkon 

svých funkcí. 

Tento DŘAD nenahrazuje jiné obecně platné předpisy a stává se nedílnou součástí 

nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a zvláštních právních předpisů, návodů dodaných výrobcem 

pro provoz a pouţívání dopravních prostředků a vyhlášek ČBÚ č. 26/1989 Sb. a 51/1989 Sb., 

v platném znění.  
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ZÁVĚR 

Přínosem bakalářské práce je návrh moţné struktury řízení BOZP na úseku 

vnitropodnikové silniční dopravy posuzovaného podniku, spolu s některými teoretickými 

předpoklady k jejímu zavedení. Dále pak navrţený Dopravní řád automobilové dopravy je 

ucelenou a aktualizovanou náhradou za dosavadní soubor interních předpisů, který je moţné, 

při zájmu ze strany v podniku v něm aplikovat. 

Celou práci je rovněţ moţné pouţít jako referenci či výpomoc při tvorbě systému 

bezpečnosti a dopravního předpisu v podobně zaměřené organizaci. 

Nadstavbou a vhodným rozšířením práce je pak vytvoření komplexnějšího systému 

řízení typu „OHSAS 18001“, „Bezpečný podnik“ a jiných zavedených systémů nebo 

zaměření se na detailní analýzu rizik se zpracováným hodnocením, které by ještě lépe 

vystihovalo momentální situaci. 

V rámci relativně uzavřených provozů s vnitropodnikovou dopravou se můţe zdát, ţe 

s menším operačním prostorem se snáze prosazují zásady bezpečné prace, niméně silniční 

doprava je obecně  jedním z nejrizikovějších odvětví v Evropské unii, proto je vhodné dále 

rozšiřovat, zdokonalovat a v neposlední řadě upevňovat zásady správné praxe bezpečnosti 

práce. 
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