
 

 

Pravidla nakládky v železniční stanici Šakvice 

společnost TRANS-SERVIS,spol. s r.o., se sídlem Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, 
PSČ 267 01, IČO: 46353097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. C, vl. 12356, tímto stanovuje pravidla pro nakládku v železniční 
stanici Šakvice: 
 

(i) Je zakázáno stoupat po žebříku na jednotlivé jímky vozu řady Uacs za účelem 
práce s horními víky pro zamezení případného prášení v době přečerpávání 
cementu. Závady tohoto typu vůbec neopravovat, pouze nahlásit, bude zajištěna 
oprava.  

(ii) V případě použití odvzdušňovacího ventilu jímek, který se nachází na opačné 
straně vozu Uacs než probíhá vlastní přečerpávání mezi vozem Uacs a silničním 
prostředkem, je možno v tomto případě použít plošiny vagónu k přejití 
pracovníkem provádějícím překládku.  



A   
pravděpo-
dobnost 
ohrožení

B         
možné 

následky 
ohrožení

C     
koeficient 
závažnosti 

rizika

1

přístupové cesty, 
vnitropodnikové 
komunikace,   
nástupiště,           
vnitřní pracoviště

uklouznutí, špatné našlápnutí, 
pád apod.

1 1 1

Pravidelné kontroly technického stavu i jakosti údržby a čistění přístupových cest, vnitropodnikových 
komunikací, pochůzných ploch a rohoží schodišť, správnost umístění a upevnění zábran, ochranných 
zábradlí a madel; nepoškozenost podlahových krytin; uspořádání pracovních prostor; umístění 
bezpečnostních značek a varovných signálů dle NV č.11/2002 Sb. v platném znění; kvalitu osvětlení 
příslušných prostor dle přísl.ČSN; řádné skladování a zajištění materiálu proti náhodnému sesutí; 
periodické proškolování BOZP; upozorňovat zaměstnance na povinnost ohlašování všech závad z oblasti 
BOZP bezprostředně nadřízenému zaměstnanci; dbát na používání přístupových cest daných Staničním 
(Provozním) řádem, na používání přidělených OOPP, u ostatních zaměstnanců na používání vhodného 
pracovního oděvu a obuvi.

2

elektrické stroje, 
zařízení                       
a spotřebiče

mechanické zranění nebo úraz  
el. proudem při obsluze el. 
stroje, zařízení či spotřebiče         1 1 1

Zajišťovat pravidelně revize elektrických strojů, zařízení a spotřebičů; rozmístění bezpečnostních značek, 
signálů a zábran; zabezpečovat u zaměstnanců odbornou způsobilost dle vyhl. č. 50/78 Sb. v platném 
znění, příp. vyhl. č. 100/1995 Sb. v platném znění. Kontrolovat dodržování technologických postupů a 
návodů pro obsluhu těchto zařízení; používání OOPP; zákaz používání zjevně poškozených el. strojů, 
zařízení a spotřebičů a neodborných, svépomocných oprav.

3

pohyb v kolejišti při chůzi špatné našlápnutí, 
uklouznutí, zakopnutí o zařízení 
a předměty s následným  pádem 

2 2 4

Dbát na průběžné odstraňování předmětů, nerovností a jiných překážek v kolejišti, tzn. i v prostoru mezi 
kolejovými pásy; Zajišťovat údržbu přístupových cest, přechodů a stezek, zejména v zimním období a to 
ještě před započetím prací; Zabezpečit kvalitní osvětlení dle ČSN EN 124 64-2 (36 0450); Označení 
nebezpečných míst bezpečnostními značkami či nátěry; Dbát na provádění bezpečnostních pohovorů pře
zahájením prací, používání OOPP dle NV č. 495/2001 Sb., dodržování příslušných ustanovení předpisu 
SŽDC Bp1 a IN PERs46-B-2013; používání obuvi s pevnou patou a špičkou,  zaměstnanci bez platného 
povolení vstupu do kolejiště nemohou vstupovat do kolejiště bez doprovodu zaměstnance k tomu 
oprávněného;

4

drážní vozidla zachycení a zranění 
projíždějícími drážními vozidly, 
zachycení nákladem, 
zajišťovacími prostředky, sražení
a přejetí drážními vozidly

3 3 9

Označení nebezpečných míst bezpečnostními značkami, řádné osvětlení kolejiště; Znalost a dodržování 
příslušných ustanovení předpisu SŽDC Bp1 a IN PERs46-B-2013 a Staničních řádů,  používání OOPP 
dle NV č.495/2001 Sb., pravidelné školení BOZP; Používání stanovených přístupových cest, při chůzi v 
kolejišti zvýšená soustředěnost na provoz, zejména při průjezdu drážních vozidel.

5

trakční vedení pohyb pod trakčním vedením, 
práce v blízkosti trakčního 
vedení, zásah el. proudem 1 4 4

Řádné proškolení dle vyhl. č.50/78 Sb.v platném znění, §4, resp. vyhl.č.100/1995 Sb. v platném znění, 
bezpečnostní značky, nátěry, tabulky a zábrany, dodržování předpisu SŽDC Bp1 a IN PERs46-B-2013, 
Staničního řádu, zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedení pod 1,5 m a to jak částmi těla tak i 
nářadím, stroji nebo předměty, se kterými se pracuje, nenosit dlouhé vodivé předměty vztyčené proti 
trakčnímu vedení např. kovové žebříky;

6

mimořádná událost srážka drážních vozidel, střetnutí 
na přejezdu, vykolejení, ujetí 
drážního vozidla, porucha

1 3 3

Školení zaměstnanců z poskytování první pomoci, vybavování pracovišť prostředky k přivolání lékařské 
pomoci a vybavování zdravotnickým materiálem, podrobné posouzení a vyšetření případu a jeho příčin, 
provedení opatření k zamezení opakování případu ze stejných příčin

7

ruční a elektrické 
vozíky, řízení, jízda, 
přeprava předmětů

přejetí vozíkem, sražení vlakem, 
pád z nástupiště, přiražení, 
potřísnění kyselinou nebo jinou 
nebezpečnou látkou 2 2 4

Poučování o bezpečné práci, dodržování předpisu SŽDC Bp1 a IN PERs46-B-2013 a dopravně 
provozního řádu, zákaz souběžné a protisměrné jízdy s vlakem, při přecházení a přejíždění přes koleje 
používat přechodů k tomu určených, pro jízdu vozíku používat stanovené komunikace, používat 
předepsané upevňovací prostředky, při nedostatečných rozhledových poměrech zajistit bezpečné 
přejíždění přes koleje pomocí dalšího zaměstnance, při dolévání akumulátorů používat OOPP pokud není 
instalováno centrální dolévání, dolévat až po ukončení nabíjení, vedení provozního deníku, provádění 

i í

8

nepředvídatelné 
chování zaměstnance

pád, přejetí, úraz elektrickým 
proudem, způsobení nehody, 
napadení ostatních zaměstnanců 2 2 4

Zdravotní a odborná způsobilost, psychologická vyšetření u vyjmenovaných profesí, kontrola výkonu 
služby bezprostředně nadřízeným, dechové zkoušky, odběry krve ke stanovení obsahu alkoholu a jiných 
návykových látek

Vysvětlivky: A. Pravděpodobnost ohrožení rizikem C. Závažnost rizika

1.  nepravděpodobná 1 až 2 zanedbatelné
2.  nahodilá 3 až 5 mírné
3.  pravděpodobná 6 až 10 střední
4.  velmi pravděpodobná 11 až 19 závažné
5.  trvalá

B. Možné následky ohrožení
1.  poranění bez pracovní neschopnosti

2.  úraz s pracovní neschopností

3.  vážnější úraz ( zraněný hospitalizován, dlouhodobá pracovní neschopnost, nemoc z povolání)
4.  těžký úraz nebo úraz s trvalými následky
5.  smrtelný úraz

V posledním sloupci tabulky jsou vyjmenována bezpečnostní opatření, která koná ČD Cargo, a.s., ke snížení 
pravděpodobnosti ohrožení a zmírnění možných následků.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými riziky práce a bezpečnostními opatřeními

V ............................... dne ................................... podpis .............................................................................                                  

Přehled  vyhledaných rizik práce na pracovištích ČD Cargo, a.s. ve smyslu § 102 zák. č. 262/2006 Sb.  v platném znění (Zákoník práce) pro cizí právní subjekty a 
společná pracoviště.   

Kod rizika Zdroj rizika
Popis a charakteristika 

nebezpečí

Závažnost rizika

Bezpečnostní opatření


