
 
 

 
 

POKYNY PRO POHYB OSOB A PRO JÍZDU V AREÁLU PROVOZOVEN ČMŠ 

 

Českomoravský štěrk, a.s. vytváří podmínky pro bezpečné a nezávadné pracovní prostředí.  

Žádáme Vás v rámci opatření k prevenci rizik respektovat následující pokyny: 
 

1. Před vstupem nebo vjezdem do areálu provozovny jste povinni se seznámit a řídit se předanými 

„Pokyny pro pohyb osob a jízdu v areálu provozovny“.  

2. V areálu provozovny platí přednost technologických vozidel Českomoravského štěrku, a.s. (nakladače, 

dumpery a jiné), pokud není stanoveno dopravními značkami jinak. 

3. Pohybujte se pouze po určených trasách a prostorech (dopravních cestách a cestách pro chůzi).  

4. V případě nutného pohybu mimo kabinu vozidla používejte pracovní ochrannou přilbu a další určené 

osobní ochranné pracovní prostředky a min.  bezpečnostní reflexní vestu /např. při poruše apod./ 

5. Při jízdě po areálu lomu dodržujte pravidla silničního provozu, dopravní značení, respektujte  

       informační tabule a omezení platná v našem lomu.  

6. Dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dopravy v místech pro nakládaní, vykládání a překládání 

hmot, seřazování, bezpečné vzdálenosti, couvání a odstavování vozidel. Dodržujte pokyny pracovníka 

technického dozoru nebo pracovníka obsluhy. 

7. Doporučená rychlost jízdy je 20 km/h – pokud není dopravním značením určeno jinak, přizpůsobte 

však rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, klimatickým podmínkám tak, aby se dal dopravní 

prostředek bezpečně ovládat. 

8. Zkontrolujte, zda z Vašeho vozidla (dopravního stroje, zařízení) neunikají provozní náplně. Pokud ano, 

neprodleně informujte zaměstnance lomu a závadu na svém vozidle neprodleně odstraňte. 

9. Používejte k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje podmínky bezpečného provozu. 

10. Parkujte pouze na vyznačených místech nebo dle pokynů pracovníka technického dozoru lomu. 

Parkování na jiných místech je zakázáno. V případě mimořádné potřeby se obraťte vždy na pracovníka 

technického dozoru. 

11. Neopouštějte vozidlo, které není řádně zajištěno proti zneužití nebo samovolnému uvedení do chodu. 

12. Neprovádějte s vozidlem zakázané manipulace. 

13. Nejezděte v místech s nevhodnými sklony, při okrajích prohlubní či na jinak nebezpečných místech. 

14. Nejezděte se svahu s vyřazenou rychlostí. 

15. Nepřetěžujte vozidlo, nepřevážejte jiné materiály než ty, pro které je vozidlo určeno. 

16. Nemanipulujte se zařízením bez povolení provozovatele zařízení. 

17. Všechny dopravní nehody v areálu provozovny musí být hlášeny pracovníkovi technického dozoru. 

18. V případě provádění trhacích prací v lomu dodržujte pokyny odpovědných pracovníků a hlídek. 

Signály: 2x – vykliďte ohrožené území, 1x – do 1 min následuje odstřel, 1x –po čekací době-konec 

odstřelu. 

19. Chovejte se tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru, úrazu, nehody nebo ohrožení životního 

prostředí. 

20. Základní signály a pokyny pro činnost u rypadla a nakladače: 

- 1 x Zvukový signál = STOP! Řiďte se vizuálním pokynem strojníka (nutný oční kontakt)!!! 

Jste povinni se seznámit se Signalizačním řádem a pro případ samostatné obsluhy se zásadami 

bezpečné obsluhy zásobníků při nakládce automobilů, které jsou umístněny na expedici. 

21. Situační mapa areálu provozovny uvádí dopravní cesty a vyznačuje skládky. S umístněním 

jednotlivých skládek Vás seznámí pracovník expedice.  

22. V případě mimořádné události, nebezpečí či havárie a také zjištění hrozícího nebezpečí a ohrožení 

bezpečnosti kontaktujte vedení provozovny a bezpečnostního technik Ing. Jozef Vyskok, tel. č. 

602 570 163. 
 

 
                                                        D Ě K U J E M E  ! ! ! 


