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Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla – 
nákladiště DUO   
 
1. Příjezd vozidla na parkoviště před nakládkou 

 
1.1. Prokazatelné seznámení s tímto BP provádí pracovník ostrahy ve fázi registrace řidiče na bráně         
při vjezdu do areálu VS. 

 
1.2.  Orientace v areálu VÍTKOVICE STEEL a.s. 
Na mapě je vidět areál Vítkovice Steel. Vidíte: 
- hlavní bránu č.12 – (Entrance gate No.12) 
- místo nakládky NS 260 DUO – (Loading places NS 260 DUO) 
- parkoviště  

 

 
 

1.2. Po prvotním zvážení prázdného vozidla na váze se musí řidič s vozidlem dostat před nákladiště 
DUO na příslušné odstavné místo. Poté se nahlásit v kanceláři expedice DUO. Pokud řidič přijel mimo 
pracovní dobu nákladiště DUO, pak musí řidič parkovat vozidlo rovnou na Hlavním parkovišti před NS 230                
a osobně zajít na nákladiště DUO až na začátku pracovní doby. 
 
1.4.  Během nahlášení řidiče k nakládce na nákladišti DUO, tj. při prvním setkání řidiče s pracovníkem 
nakládky na DUU, provede pracovník nakládky (předák expedice) osobně prokazatelné seznámení s tímto 
Bezpečnostním pokynem.  
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1.5.  Poté řidič, podle pokynů pracovníka expedice, odjede parkovat vozidlo na hlavní parkoviště 
kamionů před NS 230 (Loading places NS 230). 
 
1.6.  Na obrázcích je vidět směr trasy a pokyny, které musí řidič dodržovat. 
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2. Pokyny pro příjezd vozidla na nákladiště 
 
2.1. Pracovník nakládky přivolá řidiče k nakládce pomocí SMS nebo telefonického hovoru. Poté co 
obdrží řidič výzvu k přistavení vozidla na nákladiště, najede před vrata D5 a zacouvá za asistence 
pracovníka nakládky do haly. Otevírání / zavírání vrat zajišťuje pracovník nakládky. 
 
2.2. Pracovník nakládky je povinen před příjezdem kamionu a během manévrování kamionu          
před vraty D5 zapnout pro ostatní účastníky silničního provozu výstražné světla, umístěné v místě 
křižovatky, pomocí vypínače umístěného u vrat. Po nacouvání kamionu do haly, pracovník nakládky 
výstražná světla vypne. 
 
2.3. Pracovník nakládky kontroluje během couvání kamionu, že se v příslušných místech nenachází 
žádná osoba, nemanipuluje jeřáb ani neprobíhá manipulace s železničními vozy. V opačném případě 
signalizuje řidiči, aby vjezd do haly přerušil. 
 
2.4. Pracovník nakládky se musí přesvědčit, že návěs kamionu je po ukončení couvání rovnoběžně              
s čarami, ohraničující stání pro návěs a zároveň, že se kamion a návěs nachází min. 3m od osy kolejiště, 
což je vyznačeno čarami na podlaze. Pokud kamion a návěs nesplňuje výše uvedené podmínky, pracovník 
nakládky nesmí začít nakládku (vykládku) a musí řidiče vyzvat ke korekci postavení kamionu a návěsu. 
 
2.5.  Po zacouvání zajistí řidič kamion proti pohybu a vypne motor. Řidič musí mít ochranný pracovní 
oděv. Řidič si musí po vysednutí z vozidla ihned nasadit ochrannou pracovní přilbu, reflexní vestu a čiré 
ochranné brýle. Tyto ochranné pracovní prostředky musí mít nasazeny po celou dobu pobytu v hale.        
V hale platí zákaz kouření a řidič jej musí striktně dodržovat!!! 
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3. Pokyny pro nakládku a odjezd vozidla z haly 
 
3.1. Řidič provede přípravu návěsu k nakládce. Otevře zadní vrata a střechu návěsu, odstrojí a shrne 
levou boční plachtu návěsu a uloží na ložnou plochu první sadu dřevěných hranolů. Poté zahájí pracovník 
expedice nakládku.  
 
3.2. Během nakládání (vykládání) plechů na návěs se řidič pohybuje pouze u levého předního kola            
u kabiny kamionu. Případně řidič přidržuje levou boční plachtu návěsu tak, aby nebyla v dráze 
ukládaného plechu. Přitom musí řidič stále stát na podlaze vedle návěsu u kabiny kamionu. Řidič musí 
bezpodmínečně zrakem sledovat zavěšené břemeno a současně jeho stanoviště musí být takové,         
aby za sebou měl vždy volné místo tak, aby v případě nebezpečí mohl rychle ustoupit do neohrožující 
vzdálenosti. Řidič se nesmí pohybovat jinde, než je místo pro nakládku (vykládku) kamionu a průchod   
pro řidiče do kanceláře expedice. V případě, že se řidič pohybuje mimo tyto místa, musí pracovník 
nakládky přerušit proces nakládání a upozornit řidiče, že se nesmí pohybovat mimo vyhrazená místa. 
Řidič musí dát přednost v pohybu jeřábové dopravě!  
 
3.3. Během nakládky (vykládky) se nesmí v kabině vozidla a na návěsu nacházet žádná osoba. 
 
3.4. Ukládání nebo vykládání plechu na/z návěsu řídí pracovník nakládky, který dává pokyny obsluze 
jeřábu. V případě rizika poškození návěsu dává pracovník nakládky pokyny obsluze jeřábu k zastavení 
manipulace. Obsluha jeřábu rovněž sleduje pohyb traverzy tak, aby nedošlo k dotyku traverzy              
nebo plechů s návěsem. 
 
3.5. V případě, že je potřeba uložit další vrstvu dřevěných hranolů na ložnou plochu návěsu, provádí 
ukládání hranolů řidič. Tuto činnost provádí až poté, kdy se jeřáb nenachází nad ložnou plochou návěsu  
a neprobíhá nakládka na návěs, viz bod 3.7. 
 
3.6. Upozornění: Řidič je seznámen s tím, že pokud se pohybuje chůzí v průchodu směrem                 
do kanceláře expedice a zpět, musí dát přednost jeřábové dopravě. Přesto musí obsluha jeřábu dbát 
zvláštní opatrnosti při pohybu traverzy v blízkosti kamiónu a v blízkosti průchodu určeného pro pohyb 
řidiče směrem od kamionu do kanceláře expedice a zpět. V případě, že se řidič přesto ocitne                       
v nebezpečné blízkosti jeřábové traverzy, musí obsluha jeřábu zastavit pohyb traverzy a zvukovou 
signalizací upozornit řidiče na opuštění prostoru, kde se jeřáb pohybuje. 
 
3.7.  Upozornění: Řidič je seznámen, že musí během nakládky kamionu stát u svého levého předního 
kola. V případě, že je přítomnost řidiče nutná na ložné ploše návěsu, např. pro uložení dřevěných 
podložek apod., tak musí pracovník nakládky (vazač) nejprve přerušit nakládku a dát pokyn obsluze 
jeřábu k odsunu jeřábu a traverzy do bezpečné vzdálenosti mimo návěs. Teprve poté může řidič kamionu 
vylézt na ložnou plochu návěsu. Až poté, co se řidič vrátí k levému přednímu kolu kamiónu, může vazač 
pokračovat v procesu nakládky. V případě, že se řidič takto nechová, musí to po něm vyžadovat 
pracovník nakládky. Řidič NESMÍ být v průběhu nakládky v kabině vozidla ani na ložné ploše návěsu.         
V takovém případě NESMÍ probíhat nakládka ani vykládka – zodpovídá pracovník nakládky. 
 
3.8.  Po ukončení nakládky provede řidič jen minimální fixaci plechů na ložné ploše vozidla. Kompletní 
uchycení nákladu na ložné ploše a zakrytí návěsu provede řidič venku na místě k tomu vyhrazeném. 
Během výjezdu z vrat D5 a při vjezdu na komunikaci musí řidič dát přednost všem ostatním vozidlům.  
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3.9.  Po uchycení nákladu a zakrytí návěsu obdrží řidič dokumentaci k nákladu. Poté řidič s vozidlem 
opustí prostor křižovatky u vrat D5 směrem k váze a hlavní bráně (Gate 12). 
 
3.10.  Na obrázcích je vidět směr výjezdu z vrat D5 a opuštění křižovatky. 
 

 


