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1. Účel dokumentu a závaznost 

Tento dokument stanoví základní pravidla pro organizaci, řízení a plnění povinností pro pohyb 
řidičů vozidel od 3,5 t v areálech cementáren. 

Tento dokument stanovuje minimální požadavky pro všechny řidiče vozidel nad 3,5 pracují-li 
nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti a vykonávají činnosti řízení vozidel, dopravy a 
přepravy, nakládky a vykládky a další práce s těmito činnostmi souvisejícími. 

 

2. Sovisející základní legislativní požadavky  

▪ zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

▪ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

▪ 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. Vnitřní předpisy 

▪ Směrnice BOZP - o bezpečnosti dodavatelů a návštěv 

▪ Směrnice pro výkon služby ČMC a.s. 

 

4. Oblast platnosti 

Tento dokument stanoví základní pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP), která jsou povinni dodržovat všichni řidiči vozidel nad 3,5t, tj. jak řidiči, kteří 
jsou zaměstnanci společností patřících do skupiny HeidelbergCement Česká republika, tak i 
řidiči smluvních stran (dodavatele, zákazníci).  

 

5. Politika společnosti 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je uložena zaměstnavateli legislativními 
požadavky a je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností.  

Hlavní cíle BOZP společnosti: 

▪ péče o bezpečnou a zdraví nezávadnou práci 

▪ předcházení rizikům v pracovním procesu (prevence rizik § 102 - Zákoník práce) 

▪ optimalizace pracovních podmínek 

▪ technická prevence 
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6. Nejčastější rizika v oblasti dopravy 

▪ dopravní nehody v důsledku nedodržování dopravních předpisů nebo dopravní 
signalizace 

▪ havárie při přepravě s následkem ekologické škody 

▪ havárie v důsledku špatného zajištění přepravovaného nákladu 

▪ dopravní nehoda kvůli nedodržování povinných bezpečnostních přestávek 

▪ havárie způsobená v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek 

▪ havárie způsobená v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo nebo únavy (mikro-
spánku) řidiče 

▪ havárie zapříčiněná podvodnými technickými prohlídkami vozidel 

▪ havárie z důvodu nadměrného nákladu (přetížení) 

▪ pád (překlopení) vozidla v důsledku špatného stavu pojížděné plochy 

▪ nehoda v důsledku nevhodného nebo nebezpečného zastavení / odstavení vozidla 

▪ uklouznutí, zakopnutí, špatné došlápnutí při vystupování/nastupování z vozidla 

▪ pád osoby z výšky při nakládce / vykládce 

▪ požár vozidla  

 

7. Základní povinnosti řidičů vozidel nad 3,5 t 

7.1 Požadavky na ochranné prostředky 

▪ průmyslová ochranná přilba dle ČSN EN 397+A1 – variantně s páskou pod bradou; 
povinně nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla 
bez přilby), mimo stanovené bezpečné zóny v závodě 

▪ ochranné pracovní brýle 

o běžné – při pohybu v zónách v závodě, kde jsou vyžadovány (ochrana proti 
vniknutí mechanických částic do oka) 

o prachotěsné – při specifických činnostech a na specifických místech 

▪ při práci s volně loženými materiály pod tlakem a při práci s tlakem 
vzduchu  

▪ při tlakové přepravě 

▪ při manipulaci s žíravými materiály 

▪ při práci s prachovými materiály ve vznosu 

▪ pracovní oděv 

o vysoce-viditelné a reflexní prvky – minimálně v horní část oděvu, např. 
reflexní vesta/bunda, min. třída 1 

o kalhoty – povinně dlouhé nohavice – s ohledem na práce s materiály dráždivé 
pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže (např. při sestupování) 

o blůza s dlouhým rukávem – při manipulaci s dráždivými a žíravými materiály  
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▪ pracovní obuv – pevná, kotníková, řádně nasazená obuv s uzavřenou patou – 
nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez 
uvedené obuvi); minimálně druhu S1P 

▪ pracovní rukavice – při nakládce a vykládce mimo stanovené bezpečné zóny 
(uchopování, manipulace) 

▪ respirátor  – v případě havarijního stavu nebo nenadálého úniku materiálu 

– při práci v prostoru skládky TAP (např. při zametání apod.) 

▪ další OOPP podle místního značení a podmínek 

 

7.2  Základní pravidla pro řidiče vozidel nad 3,5 t 

Povinnost řidičů seznámit se s interními předpisy vyplývá z obchodních nebo prodejních 

podmínek, které jsou součástí smluv. 

▪  Detailnější informace naleznete na našich internetových stránkách nebo na vstupu do 
jednotlivých závodů cementáren : 

https://www.heidelbergcement.cz/cs/bezpecnost-prace-skupiny-heidelbergcement-cr 

▪ bezpečnostní pásy (pokud je vozidlo pásy vybaveno) – povinné poutání při jakémkoli 
pohybu vozidla včetně couvání (pokud tím není omezen výhled dozadu), bez výjimky, 
i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění 

▪ respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – 
provozní řád provozovny 

▪ pro vozidla nad 7,5 t - povinně zvuková signalizace (akustický varovný signál) při 
couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera 

▪ zákaz používání mobilních telefonů při řízení a sklápění (i s hands-free) 

▪ zákaz kouření v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla) 

▪ zákaz řídit vozidlo pod vlivem únavy a dodržovat zákonem stanovenou dobu pro 
bezpečnostní přestávky řidiče 

▪ povinnost sledovat proces nakládky / vykládky 

▪ povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti 

▪ povinnost používat ochranné konstrukce proti pádu, pokud jsou instalovány 

▪ povinné použití prvku proti rozpojení hadic (spony, whip check) při vykládce / 
nakládce pomocí hadic 

▪ zákaz zastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo 
technická zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti 

▪ zákaz vjíždět do míst, kde únosnost terénu či komunikace neodpovídá váze vozidla  

▪ povinnost řídit se ostatními bezpečnostními předpisy, případně instrukcemi pro 
případ vzniku mimořádné události 

 

 

https://www.heidelbergcement.cz/cs/bezpecnost-prace-skupiny-heidelbergcement-cr
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▪ povinnost spolupracovat a podílet se na vyšetřování příčin a odstraňování 
následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo 
jichž byl účasten - všechny nestandardní situace a události oznámit na  

o závod Mokrá         v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 602 595 601
  

                                               v době od 18:00 do 6:00 tel.: +420 544 122 445 

 

o závod Radotín    tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333 

o prodejní terminál Králův Dvůr  tel.: +420 311 64  1083 nebo 1084 

▪ povinnost podrobit se na výzvu určené / oprávněné osoby dechové zkoušce na 
přítomnost alkoholu a jiných návykových látek 

▪ povinnost prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla a poskytnout 
údaje / předložit dokumentaci opravňující k nakládce / vykládce v závodě 

▪ při požáru opustit a zajistit vozidlo a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru 
v areálu provozu viz telefonní čísla výše 

 

7.3  Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku 

▪ rozsvícená světla – povinně (kromě případu, kdy je vozidlo zastaveno – z důvodu 
oslnění řidičů VZV při nakládání) 

▪ klínování – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu 

▪ vypínání motoru – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při nakládce, 
pokud to není vyloučeno z technologických důvodů (vážení vozidla) 

▪ povinnost zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému zneužití – nesmí být ponechány 
klíče ve vozidle při opuštění kabiny (kabina při opuštění musí být uzamknuta) 

▪ povinnost zaplachtovat náklad (pokud je přepravován sypký či prašný materiál) 

 

8. Výjimky 

Požadavky kapitoly 7 se netýkají řidičů kurýrních a dovážkových společností, pošty apod., kteří 
se neúčastní nakládky a vykládky a vyskytují se v bezpečných zónách provozovny.  

9. Kontrolní činnost 

Kontroly a stanovení nápravných kroků v dodržování základních pravidel BOZP uvedených 
výše v této směrnici  mají ve své kompetenci všichni vedoucí zaměstnanci či odpovědné osoby 
pověřené zaměstnavatelem Českomoravský cement, a.s. včetně odborně způsobilých osob 
v prevenci rizik – OZO BOZP. Tato kontrola probíhá soustavně a při zjištění porušení / 
nedodržení výše stanovených povinností a požadavků, které jsou mimo jiné uvedeny 
v obchodních nebo prodejních podmínkách, budou z takovéhoto chování vyvozeny důsledky 
v podobě smluvních pokut či vykázání řidiče z areálu závodu. 
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10. Shrnutí základních interních požadavků BOZP  

Tato karta slouží ke shrnutí základních požadavků BOZP v rámci stanovených interních 
pravidel pro řidiče vozidel nad 3,5 t  pohybující se v areálech cementáren. Tyto informace jsou 
vyvěšeny na vjezdu do jednotlivých závodů cementáren a mohou být vyžádány k nahlédnutí 
u strážní služby v písemné formě nebo jsou k dispozici na internetové stránce: 

https://www.heidelbergcement.cz/cs/dalsi-dokumenty-bozp-ke-stazeni  

 

1) Ochranné prostředky 

▪ průmyslová ochranná přilba – variantně s páskou pod bradou 

▪ ochranné pracovní brýle – běžné a prachotěsné dle činností 

▪ pracovní oděv 

o vysoko-viditelné a reflexní prvky 

o kalhoty s dlouhými nohavicemi 

o blůza s dlouhým rukávem (v určených případech) 

▪ pracovní obuv – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P 

▪ pracovní rukavice 

▪ respirátor (v určených případech) 

 

       

 

 

2) Chování řidiče 

▪ platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů provozovatele závodu 

(provozovny) 

▪ bezpečnostní pásy 

▪ respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní 

řád provozovny 

▪ zvuková signalizace při couvání, případně reverzní (couvací) kamera 

▪ zákaz použití mobilních telefonů včetně hands-free 

▪ zákaz kouření v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla) 

▪ dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky řidiče 

▪ povinnost sledovat proces nakládky / vykládky 

▪ povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti 

▪ povinnost používat ochranné konstrukce proti pádu, pokud jsou instalována 

▪ povinné použití prvku proti rozpojení hadic při vykládce / nakládce pomocí hadic 

https://www.heidelbergcement.cz/cs/dalsi-dokumenty-bozp-ke-stazeni
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▪ nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo je samo ohroženo 

▪ nevjíždět do míst, kde únosnost terénu či komunikace neodpovídá váze vozidla 

▪ řídit se ostatními bezpečnostními předpisy, případně instrukcemi pro případ vzniku 

mimořádné události 

▪ spolupracovat a podílet se na vyšetřování příčin a odstraňování následků nehod, havárií 

nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten - všechny 

nestandardní situace a události oznámit na 

o závod Mokrá         v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 602 595 601
  

                                               v době od 18:00 do 6:00tel.: +420 544 122 445 

 

o závod Radotín    tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333 

o prodejní terminál Králův Dvůr  tel.: +420 311 64  1083 nebo 1084 

▪ podrobit se na výzvu určené /oprávněné osoby zkoušce na přítomnost alkoholu a jiných 

návykových látek 

▪ prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla a poskytnout údaje/předložit 

dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě 

▪ při požáru opustit a zajistit vozidlo a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu 

provozu viz telefonní čísla výše 

 

 

      

 

 

3) Zabezpečení dopravního prostředku 

▪ rozsvícená světla 

▪ klínování – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu (platí 

pouze v případě, že je vozidlo postaveno do kopce nebo s kopce) 

▪ vypínání motoru – pokud to není vyloučeno z technologických důvodů 

▪ zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému zneužití 

▪ zaplachtovat náklad (pokud je přepravován sypký či prašný materiál) 
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