
Rizika při práci s
Těžkými stroji a Velkými vozidly



Jaká jsou rizika?

POHYB CHODCŮ COUVÁNÍ
A MANÉVROVÁNÍ

NAKLÁDKA NEBO 
VYKLÁDKA

POHYB MATERIÁLŮ

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU PŘIPOJOVÁNÍ NEBO 
ODPOJOVÁNÍ PŘÍVĚSŮ

VYSTUPOVÁNÍ NEBO 
NASTUPOVÁNÍ DO 

VOZIDEL

ÚDRŽBA



Nástroj pro posouzení typu kolizí

Nízká rychlost např. 
parkovací místa

Střet při předjíždění Náraz do zadní části 
vysokou rychlostí

Náraz do zadní části

Náraz do zadní části 
nízkou rychlostí

Střet nebo obrácení 
přes korbu

Čelní srážka Kolize v přední části

Kolize při couvání Kolize při překřížení 
dráhy

Kolize u čela stěny Střet mezi rychlým a 
pomalým vozidlem



Kdo může být zraněn?

Lidé, kteří pracují s těžkými 
stroji a velkými vozidly 
nebo v jejich blízkosti

Ostatní pracovníci 
(dopravci, údržbáři atd.)

Dodavatelé Návštěvníci



Preferované pořadí kontrolních opatření

Eliminace

Vyloučení 
pohybu 
vozidla, je-li 
to možné

Odstranění 
nutnosti 
couvání

Náhrada

Nebezpečná 
vozidla

Nakládací 
zařízení

Silniční 
povrchy s 
bezpečnějšími 
povrchy

Izolace

Izolace 
vozidel od 
chodců 
(vyhrazené 
dopravní 
plochy, 
parkovací 
místa)

Inženýrské
řízení

Namontovat 
zábrany pro 
chodce

Oddělit 
přístupové 
cesty pro 
chodce 
a vozidla

Aministrativní
řízení

Školení, Dohled 
nadřízeného, 
Bezpečnostní 
postupy

OOP

Bezpečnostní 
boty

Přilby

Reflexní 
bundy



Bezpečnost práce s těžkými stroji
a velkými vozidly závisí na ...

Rizikových faktorech 
jako např.
• Stav / Vybavení vozidel

(např. Bezpečná vozidla / 
vybavení)

• Pracoviště (např. dopravní trasy, 
stabilita cest)

• Pracovní postupy 

Zúčastnění lidé

• Řidič

• Zaměstnavatel (řidič)

• Dodavatelé

• Údržbáři

• Přepravci



Pamatujte, že řidičský průkaz je 
povinnost!

• K provozu POTŘEBUJETE 
VÝCVIK a ŘIDIČSKÝ 
PRŮKAZ na těžká a velká 
vozidla (sk C)
•NIKDO nesmí používat 

těžká a velká vozidla bez 
řidičského průkazu a 
proškolení
•NIKDO by neměl řídit 

těžká a velká vozidla pod 
vlivem alkoholu a/nebo 
drog Obrázek z kódu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Bezpečná 
vozidla

Vhodnost

Viditelnost

Bezpečnostní pásy

Sedadla

Brzdy

Sklopné korby



Než provedete 
jakýkoli úkol, 
vždy
zkontrolujte své 
vozidlo nebo
stroj! 

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Nastupování a vystupování z vozidla

• Neskákejte dolů - to je špatné pro vaše kolena a je větší pravděpodobnost, že spadnete. 

• Vždy používejte schůdky a držadla, pokud jsou k dispozici.

• Z kabiny, nákladového prostoru nebo pochozí lávky u vozidla sestupujte postupně několik vteřin
a použijte držadlo. 

• Nahlaste chybějící nebo poškozené zařízení. 

• Před vystoupením z vozidla zkontrolujte, zda nejsou v místě nerovné povrchy, jako jsou výmoly nebo 
obrubníky, které by vám mohly způsobit sklouznutí.



Slepá místa těžkých vozidel

Oblast viditelná ve zpětném zrcátku

Slepá oblast

Slepá oblast

Slepá oblast



Důvod kolize: Špatná viditelnost pro obsluhu!
© 2011 Advanced Mining Technologies www.advminingtech.com.au

Všechna vozidla musí mít maják aby byla viditelná

http://www.advminingtech.com.au/


Simulace slepých míst nákladního vozidla

Těžařský projekt: Charakterizace problémů zdraví a bezpečnosti nákladních vozidel, Bellanca J. 
(2019) Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) 

Pracovník není vidět 
ve zpětném zrcátku

Pracovník

Pracovník

https://www.cdc.gov/niosh/mining/researchprogram/projects/haultruckhealthandsafety.html


Systémy detekce blízkosti pro kontinuální těžební stroje

• https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-proximity-
detection-systems-continuous-mining

https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-proximity-detection-systems-continuous-mining


Vylepšená celková viditelnost poskytovaná CCTV 
(kamerovým) systémem

Informace od úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví
BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ZDRAVÍ A PRÁCE V PRÁCI (LOMY) BEZPEČNÉ ROZMĚRY 8 PRAVIDLA 2008

Cctv kamera na 
vozidle pro řidiče

Standartní 
zrcátka

Standartní 
zrcátka

Konvexní
zrcátka

Cctv monitor v kabině 
zajišťující viditelnost 
vzadu

Řidič nemůže 
vidět chodce

Standartní zrcátka 
a absence cctv kamery

Oblast zadní viditelnosti řidiče 
teoreticky pokryta
použitím pomocných zrcátek

Konvexní zrcátka 
a cctv kamera a monitor



Bezpečné pracoviště

DOPRAVNÍ TRASY BEZPEČNOST 
CHODCŮ

VEŘEJNÁ 
BEZPEČNOST

NADZEMNÍ 
ELEKTRICKÉ 

VEDENÍ



Posuzujte své pracoviště vždy 
z hlediska:
pádů kamenů, sesuvů půdy, 
polohy ve výšce 

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Myslete na nejbezpečnější pozici!

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Pohybujte se podle mapy místa, dopravních značek
a světelných podmínek!

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Dopravní trasy

• Silnice pro nákladní vozidla

• Interakce s těžkými těžebními stroji

• Přístupové cesty (uzavřené a neuzavřené)

• Interakce s veřejnou silniční sítí

• Návštěvníci, ostatní externí řidiči

• Únava a rychlost

• Obslužné silnice

• Vzdálené cesty (vrtná pole, průzkum, 
elektrické vedení, železniční připojení 
atd.)

• Interakce s hostitelskými komunitami 
a širokou veřejností



Příklady správy silnic a značek



Pěší trasy

• Jasně vymezené pěší trasy 
oddělené od 
automobilové dopravy

• Zábradlí zabraňující vstupu 
chodců na vozovku



Nadzemní elektrické 
vedení

Zpomalte v blízkosti 
budov a zastavěných 
oblastí a dávejte pozor na 
polohu nadzemního 
elektrického vedení
a dalších nadzemních 
konstrukcí

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Bezpečné postupy 

•Řidiči vozidel

•Rychlost vozidel

•Couvání

•Silniční vozidla



Řidiči…
Udržujte své 
vozidlo
bezpečné

• Před zahájením jakékoli činnosti vždy proveďte 
počáteční kontrolu vybavení vozidla a postupujte 
podle pokynů pro uvedení do provozu

• Dbejte na nahuštění pneumatik a stav pneumatik -
poškozené nebo podhuštěné pneumatiky mohou 
vést explodovat

• Při každém přesunu vybavení vozidla zkontrolujte 
brzdy

• Udržujte kabinu v čistotě - volné předměty se 
mohou zaseknout pod brzdovými nebo plynovým 
pedálem 

• Rozsypané kameny mohou způsobit poškození 
pneumatik. Vyhněte se oblastem s rozsypanými 
kameny a kontaktujte svého nadřízeného nebo řidiče 
grejdru aby je odstranil

• Zajistěte, aby bylo vozidlo pravidelně umýváno 
a udržováno v čistotě, aby bylo viditelné díky značení 
a světlám pro denní i noční provoz

• Nepoužívejte retardér jako parkovací brzdu

• Označte a nahlaste všechny vady nákladního vozidla 
a odešlete hlášení o všech nehodách, včetně téměř 
nastalých



Bezpečné 
postupy pro 
řidiče 
nákladních 
vozidel…

• Dodržujte všechna pravidla silničního provozu, 
rychlostní limity, značky a systémy řízení dopravy

• Pro výměnu řidiče použijte určené oblasti 
vyzvednutí. Zajistěte pozitivní komunikační 
postupy při nastupování a vystupování
z nákladních vozidel

• Jeďte podle stavu vozovky. Poznejte brzdnou 
dráhu pro různé podmínky na silnici a podle toho 
upravte svou rychlost. Zvláštní pozornost věnujte 
vlhkému počasí

• Nikdy neběhejte z kopce bez převodovky. 
Nechejte zařazenou převodovku a použijte systém 
retardéru

• Používejte obousměrná rádia ke komunikaci při 
předjíždění nebo vstupu do přetížené oblasti nebo 
s lidmi zapojenými do aktivit kolem vás

• Používejte rádiový systém správně a dodržujte 
rádiový postup a protokol

• Mezi vozidly jedoucími ve stejném směru udržujte 
bezpečnou vzdálenost pěti délek vozíku (přibližně 
50 m)

• Poskytněte dostatek prostoru dalším mobilním 
zařízením, jako jsou srovnávače, dozery a vodní 
vozy



Lavičky a tahání silnic

Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532017000100009
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ochrana okrajů dopravních cest

Najíždějte na skládky tak, aby byla hrana skládky na straně řidiče 
a byla dobře viditelná. Máte-li pochybnosti, vzdalte se od okraje a 
informujte svého nadřízeného

Nikdy nevysypávejte přes hranu skládky materiál do místa, kde 
byl nebo je materiál odebírán, dokud nebudete spolehlivě 
informováni, že je to bezpečné



Sklápěcí 
proces

VHODNÝ PROFIL OCHRANY HRAN

NEVHODNÝ PROFIL OCHRANY HRAN



Zpětný chod a sklápění nákladu

Dobře Špatně

Hrana profilu skládky



Couvání

• Některé „oblasti s omezením“ 
a „provozní oblasti“ se mohou 
protínat nebo překrývat. Za 
těchto okolností bude celá 
oblast klasifikována jako „oblast 
s omezením“.

• Vždy kontrolovat novinky v…
• Oblasti s omezením

• Pracovní oblasti

• Oblasti bezpečného čekání (nebo 
zadržovací oblasti)



Parkování vozidla!

• Vždy používejte parkování vzad

• Vždy zkontrolujte parkovací 
polohu

• Ujistěte se, že zaparkujete na
vyhrazených místech

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska

Dobře Špatně



Doporučené kroky během nakládky: 

1. Zastavte vozidlo, vypněte motor 
a použijte parkovací brzdu.

2. Nasaďte si ochrannou přilbu a 
výstražnou vestu, umístěné ve 
schránce uložené ve vozidle

3. Pohybujte se ve vzdálenosti nejméně 
10 m od vozidla a oblasti pohybu 
čelního nakladače

4. NESTŮJTE pod a poblíž dopravních 
pásů, které jsou součástí výrobního 
zařízení, stejně jako cesty pro pohyb 
automobilů přijíždějících 
a opouštějících provozovnu.

Zeptejte se předem na podrobnosti, kde 
zaparkovat nebo zastavit vozidlo / vybavení

Je absolutně zakázáno nakládat auto, pokud 
jeho řidič nesplnil jednu z výše uvedených 
podmínek

Informace z kodexu osvědčených postupů při těžbě z Bulharska



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


