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Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla -  

nákladiště TPT 
 

PŘÍJEZD VOZIDLA NA PARKOVIŠTĚ 

 

Po registraci řidiče na vrátnici VÍTKOVICE STEEL a.s. a zvážení prázdného vozidla, odjede řidič s kamionem                

na nákladiště provozu VÚ 230 TĚŽKÁ PROFILOVÁ TRAŤ (TPT). Po zaparkování kamionu na parkovišti řidič 

počká na příchod pracovníka nakládky, se kterým si dohodne pořadí, místo a způsob nakládky. 

 

POKYNY PRO NAKLÁDKU 

 

Pracovník nakládky dojde k řidiči a po dohodnutí místa a způsobu nakládky jej vyzve k najetí na místo 

nakládky. Během couvání kamionu na místo nakládky 

navádí řidiče pracovník nakládky, který se musí postavit 

na bezpečné místo, ze kterého může dobře navigovat 

řidiče a zároveň mu nehrozí přimáčknutí návěsem. 

Pracovník nakládky  zároveň kontroluje, zda se v těchto 

místech nepohybují žádné osoby ani nemanipuluje jeřáb. 

Pracovník nakládky navede řidiče s kamionem tak,         

aby stál rovnoběžně s čárami ohraničujícími stání           

pro návěs. Po zacouvání zajistí řidič kamion proti pohybu 

a vypne motor.  

 

Řidič musí mít po vysednutí z vozidla řádně oblečen pracovní oděv, zakrývající celé tělo, ochrannou 

pracovní přilbu, reflexní vestu anebo oděv s reflexními prvky, čiré ochranné brýle a pevnou uzavřenou 

obuv. Tyto ochranné pracovní prostředky musí mít nasazeny po celou dobu nakládky. V prostoru 

nakládky platí zákaz kouření. 

 
Řidič provede přípravu návěsu k nakládce. Otevře zadní 

vrata, odstraní plachtu ze střechy návěsu a z boku 

návěsu. Vyklidí ložnou plochu návěsu a minimálně           

z jednoho bočního pole návěsu odstraní boční lišty. 

Pracovník nakládky seznámí řidiče s druhem nákladu       

a se způsobem nakládky. Pracovník a řidič se dohodnou 

na způsobu rozložení nákladu na ložné ploše návěsu.       
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Během nakládky musí řidič stát buď u předního kola kamionu, a nebo na vyhrazeném místě pro řidiče.     

V případě,   že musí řidič vystoupit     

na ložnou plochu návěsu, musí nejprve 

pracovník nakládky přerušit nakládku        

a jeřáb musí opustit ložnou plochu 

návěsu. Teprve poté může řidič 

vystoupit na ložnou plochu návěsu. 

Nakládka bude probíhat až poté, co se 

řidič vrátí k přednímu kolu kamionu, nebo na vyhrazené místo pro řidiče. Řidič kamionu sleduje proces 

nakládky, a v případě potřeby sdělí pracovníkovi nakládky své požadavky na rozložení nákladu na návěsu.  

 

Řidič je seznámen se způsobem zajištění nákladu na návěsu. Způsob zajištění závisí na tom, jestli řidič 

použije během nakládání protiskluzové podložky a jestli je náklad čelně zajištěn stěnou návěsu nebo 

sloupky. Viz níže Zajištění nákladu.      

 

Řidič musí dát přednost v pohybu jeřábu a železniční přepravě! 

 

Během nakládky (vykládky) nesmí být v kabině vozidla žádná osoba!  

 

Po naložení kamionu opustí řidič s kamionem ihned nakládací prostor. Zajištění materiálu na návěsu         

a zakrytí návěsu provádí řidič na parkovišti. Řidič musí jízdu na parkoviště přizpůsobit stavu uložení 

nákladu na návěsu. 

 

Řidič vyčká příchodu pracovníka nakládky, který mu předá dokumenty. 

 

Řidič se v žádném případě nesmí sám pohybovat ve výrobních a expedičních prostorech firmy !!!  

 

Jakmile řidič obdrží dokumenty, odjíždí zpět na váhu ke kontrolnímu vážení a opouští areál firmy.        

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU 

 

K zajištění nákladu musí řidič použít nepoškozené popruhy a ráčny, anebo řetězy a ráčny o minimální 

pevnosti, která je uvedená v tabulce 1. Řidič musí vložit protiskluzové podložky pod a nad každý dřevěný 

hranol, který odděluje jednotlivé vrstvy nákladu. Pokud řidič nepoužije protiskluzové podložky, musí 

zvýšit počet použitých popruhů/řetězů. Podle toho, jestli se náklad dotýká čelní stěny návěsu               

nebo čelních sloupků a jsou použity protiskluzové podložky, musí řidič zvolit adekvátní způsob zajištění 

nákladu a použít vhodný počet popruhů nebo řetězů, viz. tabulka 2. 
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Tabulka 1 – Uvazovací prostředky 

 
 

Tabulka 2 – Schéma zajištění nákladu 

 
 

* Schéma upevnění nákladu počítá s vytížením kamionu 24t. V případě jiného vytížení musí řidič počet 

řetězů    nebo popruhů adekvátně snížit nebo zvýšit. V případě, že jsou na návěsu uloženy dva a více 

nákladů za sebou, platí pro celý náklad počet popruhů/řetězů z tabulky 2. Tento počet popruhů/řetězů 

musí řidič rozdělit na jednotlivé náklady adekvátně dle hmotnosti jednotlivých nákladů. Mezi náklady 

uloženými za sebou nesmí být mezera větší než 10cm. Pokud je mezera větší, musí být mezi náklady 

vloženy dřevěné hranoly, které mezeru vyplní, anebo musí řidič náklad zajistit čelním úvazem. V případě, 
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že řidiči není jasné, jak má náklad uchytit, musí se zeptat pracovníka nakládky, který mu způsob uchycení 

určí. Řidič musí během přepravy popruhy/řetězy dotáhnout. 

 

     

   

   


