
378/2001 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                      ze dne 12. zá ří 2001,  
      kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe čný provoz  
  a používání stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a ná řadí  
  
     Vláda na řizuje  podle § 134a  odst. 2 zákona  č. 65/1965 Sb.,  
zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.:  
  
                               § 1  
  
     Toto  na řízení se  vztahuje,  v  souladu s  právem Evropskýc h  
spole čenství,1) na bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických  
zařízení,  p řístroj ů   a  ná řadí  (dále   jen  "za řízení"),  pokud  
požadavky  na bezpe čnost  provozu a  používání za řízení  nestanoví  
zvláštní právní p ředpis jinak.2)  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) Sm ěrnice   Rady  89/655/EHS,   o  minimálních   požada vcích  na  
   bezpe čnost  a   ochranu  zdraví  zam ěstnanc ů   p ři  používávání  
   pracovního  za řízení p ři  práci (druhá  samostatná sm ěrnice  ve  
   smyslu čl.  16 odst. 1 sm ěrnice  89/391/EHS), ve zn ění sm ěrnice  
   Rady 95/63/ES.  
2) Nap říklad   zákon  č.   61/1988  Sb.,   o  hornické   činnosti,  
   výbušninách  a  o  státní  bá ňské  správ ě,  ve  zn ění zákona č.  
   425/1990 Sb.,  zákona č. 542/1991 Sb.,  zákona č. 169/1993 Sb.,  
   zákona  č. 128/1999  Sb., zákona   č. 71/2000  Sb. a  zákona č.  
   124/2000 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ění zákona  
   č. 189/1999 Sb.,  zákona č. 23/2000 Sb., zákona  č. 71/2000 Sb.  
   a zákona č. 132/2000 Sb.   
  
                               § 2  
  
     Pro ú čely tohoto na řízení se rozumí  
a) používáním  za řízení  činnost  spojená  zejména  se spoušt ěním,  
   zastavováním,   dopravou,  opravou,   se řizováním,  manipulací,  
   úpravou, údržbou a čišt ěním po celou dobu jeho provozu,  
b) nebezpe čným  prostorem  prostor  uvnit ř  nebo  vn ě za řízení, ve  
   kterém je zam ěstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví,  
c) ochranným  za řízením mechanické,  elektrické, elektronické nebo  
   jiné obdobné  za řízení sloužící k bezpe čnosti  a ochran ě života  
   a zdraví zam ěstnanc ů,  
d) obsluhou  zam ěstnanec,  který  za řízení  používá  a  je  k této  
   činnosti oprávn ěn,  
e) pr ůvodní   dokumentací  soubor   dokument ů  obsahujících  návod  
   výrobce  pro   montáž,  manipulaci,  opravy,   ú držbu,  výchozí  
   a následné  pravidelné   kontroly  a  revize   z ařízení,  jakož  
   i pokyny pro p řípadnou vým ěnu nebo zm ěnu částí za řízení,  
f) provozní  dokumentací  soubor  dokument ů  obsahujících pr ůvodní  
   dokumentaci,  záznam  o  poslední  nebo  mimo řádné  revizi nebo  
   kontrole,  stanoví-li tak  zvláštní právní  p ředpis, nebo pokud  
   takový  právní  p ředpis  není  vydán,  stanoví-li  tak pr ůvodní  
   dokumentace nebo zam ěstnavatel,  
g) místním     provozním    bezpe čnostním     p ředpisem    p ředpis  
   zam ěstnavatele   upravující   zejména   pracovní  techn ologické  
   postupy  pro  používání  za řízení  a  pravidla  pohybu za řízení  
   a zam ěstnanc ů v prostorech a na pracovištích zam ěstnavatele,  
h) normovou   hodnotou  konkrétní   technický  poža davek  obsažený  
   v p říslušné české technické norm ě.   
  
                               § 3  
  



     (1)  Minimálními  požadavky  na  bezpe čný  provoz a používání  
zařízení  v  závislosti  na  p říslušném  riziku  vytvá řeném  daným  
zařízením jsou  
a) používání za řízení k ú čel ům a za podmínek, pro které je ur čeno,  
   v souladu s  provozní dokumentací; zam ěstnavatel  m ůže stanovit  
   další požadavky  na bezpe čnost místním  provozním bezpe čnostním  
   p ředpisem, a to minimáln ě v rozsahu daném normovou hodnotou,  
b) zam ěstnavatelem stanovený  bezpe čný p řístup obsluhy  k za řízení  
   a dostate čný manipula ční  prostor se z řetelem  na technologický  
   proces  a  organizaci   práce,  umož ňující  bezpe čné  používání  
   za řízení,  
c) p řivád ění nebo odvád ění všech  forem energií a látek, užívaných  
   nebo vyráb ěných, bezpe čným zp ůsobem,  
d) vybavení  za řízení  zábranou   nebo  ochranným  za řízením  nebo  
   p řijetí  opat ření  tam,  kde   existuje  riziko  kontaktu  nebo  
   zachycení   zam ěstnance  pohybujícími   se  částmi   pracovního  
   za řízení nebo pádu b řemene,  
e) montování  a   demontování  za řízení  za   bezpe čných  podmínek  
   v souladu  s  návodem  dodaným  výrobcem,3)  neb o není-li návod  
   výrobce k dispozici, návodem stanoveným zam ěstnavatelem,  
f) ochrana  zam ěstnance proti  nebezpe čnému dotyku  u za řízení pod  
   nap ětím a p řed jevy vyvolanými ú činky elekt řiny,  
g) ochrana za řízení, které m ůže být vystaveno ú čink ům atmosférické  
   elekt řiny, zejména zasažení bleskem,  
h) umíst ění  ovládacích  prvk ů  ovliv ňujících  bezpe čnost  provozu  
   za řízení  mimo  nebezpe čné  prostory,  bezpe čné  ovládání, a to  
   i v p řípad ě  jejich poruchy nebo  poškození, dobrá viditelnost ,  
   rozpoznatelnost  a  v  ur čených  p řípadech  p říslušné ozna čení;  
   nemohou-li  být ovládací  prvky z  technických d ůvod ů  umíst ěny  
   mimo  nebezpe čné prostory,  nesmí být  jejich ovládání  zdrojem  
   nebezpe čí, a to ani v d ůsledku nahodilého úkonu,  
i) spoušt ění  za řízení   pouze  zám ěrným  úkonem   obsluhy  pomocí  
   ovláda če, který je k tomu ú čelu ur čen,  
j) vybavení ovláda čem pro úplné bezpe čné zastavení; v dob ě, kdy se  
   za řízení  nepoužívá, jeho  vypnutí a  ve stanovených  případech  
   jeho odpojení od zdroj ů energií a zabezpe čení,  
k) vybavení  ovláda čem  pro  nouzové  zastavení,  který  zablokuje  
   spoušt ěcí ovláda če tam, kde je to nutné; sou časn ě se zastavením  
   chodu  za řízení  nebo  jeho  nebezpe čné  části  se musí vypnout  
   p řívody energií  k jeho pohon ům, s  výjimkou p řípad ů, kdyby tím  
   došlo k ohrožení života nebo zdraví zam ěstnanc ů,  
l) vybavení  za řízení z řeteln ě  identifikovatelnými za řízeními pro  
   jeho  odpojení  od  všech  zdroj ů  energií;  následné p řipojení  
   za řízení ke zdroj ům energie  nesmí p ředstavovat pro zam ěstnance  
   žádné riziko,  
m) vybavení  pracovišt ě,   kde  je  umíst ěno   za řízení,  ovláda či  
   k zastavení n ěkterého nebo všech za řízení v závislosti na druhu  
   rizika,  
n) upevn ění,  ukotvení  nebo  zajišt ění  za řízení  nebo jeho části  
   vhodným   zp ůsobem,  je-li   to  nutné   pro  bezpe čný   provoz  
   a používání,  
o) neohrožování zam ěstnance rizikovými  faktory, nap říklad hlukem,  
   vibracemi nebo teplotami, které vyvíjí za řízení,  
p) v p řípad ě   pot řeby  ozna čení   výstražnými  nebo  informa čními  
   zna čkami,  sd ěleními,  zna čením  nebo  signalizací,  které jsou  
   srozumitelné,   mají   jednozna čný   charakter   a   nesmí  být  
   poškozovány b ěžným provozem za řízení, a  
r) vybavení  vhodným  ochranným   za řízením  a  zabezpe čením  p řed  
   ohrožením  života   a  poškozením  zdraví   tak,   aby  chránilo  
   zam ěstnance zejména  
   1. p řed  padajícími,  odlétajícími  nebo  vymršt ěnými  p ředměty  



      uvoln ěnými ze za řízení,  
   2. p řed rizikem  požáru nebo výbuchu  s následným požáre m  nebo  
      ú čink ů  výbušných  sm ěsí  látek  vyráb ěných,  užívaných nebo  
      skladovaných v za řízení,  
   3. p řed nebezpe čím  vzniklým vypoušt ěním nebo  únikem plynných,  
      kapalných nebo tuhých emisí,  
   4. p řed   možným  poškozením   zdraví  zam ěstnance   zp ůsobeným  
      zachycením nebo destrukcí pohybující se části za řízení.  
  
     (2) Oprava, se řizování, úprava,  údržba a čišt ění za řízení se  
provád ějí,  jen  je-li  za řízení   odpojeno  od  p řívod ů  energií;  
není-li to technicky možné, u činí se vhodná ochranná opat ření.  
  
     (3) Obsluha musí mít možnost se p řesv ědčit, že v nebezpe čných  
prostorech  se  nenachází  žádný  zam ěstnanec;  pokud  nelze tento  
požadavek  splnit, bezpe čnostní  systém p řed  spušt ěním, pop řípad ě  
zastavením  za řízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  i  viditelný   
výstražný  signál,  aby  zam ěstnanci  zdržující  se  v nebezpe čném  
prostoru m ěli vždy dostatek času nebezpe čný prostor opustit.  
  
     (4) Ochranné za řízení  
a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškoze ní,  
b) musí  být  umíst ěno  v  bezpe čné  vzdálenosti  od  nebezpe čného  
   prostoru,  
c) nesmí  bránit montáži,  oprav ě, údržb ě,  se řizování, manipulaci  
   a čišt ění; p řístup zam ěstnance musí být omezen pouze na tu část  
   za řízení,  kde  je  provád ěna  činnost,  a  to  pokud možno bez  
   sejmutí ochranného za řízení,  
d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné,  
e) nesmí omezovat výhled na provoz  za řízení více, než je nezbytn ě  
   nutné,  
f) musí  spl ňovat  další  technické  požadavky  na  blokování ne bo  
   jišt ění   stanovené  zvláštním   právním  p ředpisem,  pop řípad ě  
   normovou hodnotou, nevyplývají-li další požadavk y ze zvláštního  
   právního p ředpisu.  
  
     (5) Další požadavky na bezpe čný provoz a používání  
a) za řízení  pro  zdvihání  b řemen   a  zam ěstnanc ů  jsou  uvedeny  
   v p říloze č. 1 k tomuto na řízení,  
b) za řízení  pro zdvihání  a p řemis ťování  zav ěšených b řemen  jsou  
   uvedeny v p říloze č. 2 k tomuto na řízení,  
c) pojízdných  za řízení  jsou  uvedeny  v  p říloze  č.  3 k tomuto  
   na řízení,  
d) za řízení pro plynulou dopravu náklad ů jsou uvedeny v p říloze č.  
   4 k tomuto na řízení,  
e) stabilních  skladovacích  za řízení  sypkých  hmot  jsou uvedeny  
   v p říloze č. 5 k tomuto na řízení.  
--------------------------------------------------- ---------------  
3) Zákon č. 102/2001  Sb., o obecné bezpe čnosti výrobk ů  a o zm ěně  
   n ěkterých zákon ů (zákon o obecné bezpe čnosti výrobk ů).   
  
                               § 4  
  
     (1)  Kontrola bezpe čnosti  provozu za řízení  p řed uvedením do  
provozu je  provád ěna podle pr ůvodní  dokumentace výrobce. Není-li  
výrobce  znám  nebo  není-li  pr ůvodní  dokumentace  k  dispozici,  
stanoví rozsah  kontroly za řízení zam ěstnavatel  místním provozním  
bezpe čnostním p ředpisem.  
  
     (2) Za řízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Násle dná  
kontrola musí být provád ěna nejmén ě  jednou za 12 m ěsíc ů v rozsahu  



stanoveném    místním     provozním    bezpe čnostním    p ředpisem,  
nestanoví-li   zvláštní   právní   p ředpis,   pop řípad ě   pr ůvodní  
dokumentace  nebo  normové  hodnoty  rozsah  a  četnost následných  
kontrol jinak.4)  
  
     (3) Provozní  dokumentace musí být  uchovávána  po celou  dobu  
provozu za řízení.  
--------------------------------------------------- ---------------  
4) Nap říklad vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou  se ur čují vyhrazená  
   tlaková za řízení a stanoví  n ěkteré podmínky k zajišt ění jejich  
   bezpe čnosti,  ve zn ění  vyhlášky  č.  97/1982 Sb.,  vyhlášky č.  
   551/1990  Sb. a  na řízení vlády  č. 352/2000  Sb., vyhláška  č.  
   19/1979  Sb.,  kterou  se  ur čují  vyhrazená  zdvihací za řízení  
   a stanoví n ěkteré  podmínky k zajišt ění  jejich bezpe čnosti, ve  
   zn ění  vyhlášky č.  552/1990 Sb.  a na řízení  vlády č. 352/2000  
   Sb.   
  
                               § 5  
  
     Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2003.  
  
                         P ředseda vlády:  
                        Ing. Zeman v. r.  
  
                     1. místop ředseda vlády  
               a ministr práce a sociálních v ěcí:  
                       PhDr. Špidla v. r.   
  
                              P říl.1  
  
         Další požadavky na bezpe čný provoz a používání  
           za řízení pro zdvihání b řemen a zam ěstnanc ů  
  
     Dalšími požadavky na bezpe čný provoz a používání za řízení pro  
zdvihání b řemen a zam ěstnanc ů jsou  
 1. Pevnost  a  stabilita  b ěhem  užívání  s  ohledem  na velikost  
    a hmotnost zdvihaných b řemen a na namáhání vzniklá v kotvících  
    či zajiš ťovaných bodech konstrukce; u pojízdného za řízení jeho  
    stabilita   s  ohledem   na  p ředpokládané   podmínky  provozu  
    a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje.  
 2. Zabrán ění  p řípadnému  zachycení,  p řimá čknutí  nebo  naražení  
    zam ěstnance.  
 3. Zabrán ění  pádu  za řízení  nebo  jeho  části  či  nebezpe čnému  
    posunu.  
 4. Zabrán ění samovolnému  uvoln ění pracovního za řízení  nebo jeho  
    částí.  
 5. Vyzna čení  jmenovité   nosnosti  a  tam,  kde   je  to  n utné,  
    i jmenovité nosnosti pro každou pracovní polohu  za řízení.  
 6. Ozna čení vázacích prost ředk ů pro  zdvihání tak, aby bylo možné  
    ur čit charakteristiky podstatné pro jejich bezpe čné použití.  
 7. Opat ření,  aby   se  zam ěstnanci  nenacházeli   pod  zav ěšeným  
    b řemenem, nevyžadují-li  to zvláštní podmínky  práce stanovené  
    místním  provozním bezpe čnostním  p ředpisem, a  aby se b řemeno  
    nep řepravovalo  nad nechrán ěnými  pracovišti, a  pokud to není  
    možné, aby byla zajišt ěna bezpe čnost zam ěstnanc ů.  
 8. Volba vázacích  prost ředk ů s ohledem  na manipulované b řemeno,  
    uchopovací   a   vázací   místa   a   pov ětrnostní   podmínky,  
    v závislosti na zp ůsobu a uspo řádání vázacích prost ředk ů.  
 9. Skladování  záv ěsných  prost ředk ů  tak,  aby  nedošlo k jejich  
    zám ěně nebo poškození.  
10. Z řetelné ozna čení do časn ě  instalovaného za řízení, aby obsluha  



    mohla  ur čit jeho  charakteristiku a  bylo tak  zajišt ěno jeho  
    bezpe čné používání.  
11. Z řetelné  a vhodné  ozna čení za řízení,  které není  ur čeno pro  
    zdvihání zam ěstnanc ů, zákazem zdvihání osob.  
  
     Zvláštními  požadavky  na  používání  za řízení  pro  bezpe čné  
zdvihání zam ěstnanc ů jsou  
 1. Zabrán ění  pádu zam ěstnanc ů  a za řízení;  pokud nelze p ředejít  
    pádu  kabiny, použití  záv ěsných lan  se zvýšeným koeficientem  
    pevnosti  a  provád ění  jejich  kontroly  každý  den,  kdy  je  
    za řízení používáno.  
 2. Zabrán ění  p řípadného  zachycení,  p řimá čknutí  nebo  naražení  
    zam ěstnanc ů.  
 3. Zabrán ění  ohrožení zam ěstnanc ů  v kabin ě  p ři výpadku  pohonu  
    a umožn ění jejich evakuace nebo jejich snadného vyprošt ění.  
 4. Použití za řízení  ke zdvihání b řemen  ve výjime čných p řípadech  
    i ke zdvíhaní zam ěstnanc ů je možné jen za p ředpokladu, že jsou  
    p řijata  vhodná  opat ření   k  zajišt ění  jejich  bezpe čnosti;  
    obsluha  na řídicím  stanovišti musí  mít možnost spolehlivými  
    prost ředky komunikovat  se zdvihanými zam ěstnanci  a v p řípad ě  
    nebezpe čí  musí  být  k  dispozici  spolehlivé  prost ředky pro  
    p řípadnou evakuaci nebo vyprošt ění zdvihaných zam ěstnanc ů.  
 5. Zastavení   provozu   za řízení   instalovaného   ve  venkovním  
    prostoru,  pokud se  pov ětrnostní podmínky  zhorší natolik, že  
    ohrožují  bezpe čné použití  za řízení nebo  bezpe čnost a zdraví  
    zam ěstnanc ů  a k  omezení dalších  rizik vyplývajících  z této   
    situace pro obsluhu a zam ěstnance.   
  
                              P říl.2  
  
     Další požadavky na bezpe čný provoz a používání za řízení  
          pro zdvihání a p řemis ťování zav ěšených b řemen  
  
     Dalšími požadavky na bezpe čný provoz a používání za řízení pro  
zdvihání a p řemis ťování zav ěšených b řemen jsou  
 1. Volba, kontrola a provád ění  všech pracovních operací tak, aby  
    byla zajišt ěna bezpe čnost a ochrana zdraví zam ěstnanc ů.  
 2. Ochrana   zabra ňující  sklopení,   p řevrácení,  posunutí  nebo  
    sklouznutí b řemene; pravidelná kontrola a údržba za řízení.  
 3. Opat ření  k  zabrán ění  kolize  b řemene  nebo  částí  za řízení  
    s okolními  p ředměty nebo  se zam ěstnanci,  kte ří se nacházejí  
    v jeho  manipula čním prostoru,  v p řípad ě,  že obsluha  nem ůže  
    sledovat  dráhu zdvihaného  a p řemis ťovaného  b řemene po celou  
    dobu jeho pohybu.  
 4. Zp ůsob vázání nebo  odvazování b řemene oprávn ěným zaměstnancem  
    vždy  v koordinaci  a za  plné sou činnosti  s obsluhou,  která  
    zdvihací za řízení ovládá.  
 5. Zajišt ění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li b řemena zdvihána  
    nebo p řemis ťována dv ěma nebo více za řízeními.  
 6. Zamezení  vzájemné  kolize  za řízení  nebo  jejich  částí nebo  
    kolize s  b řemeny, pokud jsou dv ě  nebo více za řízení umíst ěna  
    tak, že se jejich manipula ční prostory p řekrývají.  
 7. Provád ění   dohledu   nad   zav ěšeným   b řemenem  zam ěstnancem  
    pov ěřeným  zam ěstnavatelem,  pokud  není  zamezen  p řístup  do  
    nebezpe čného prostoru  a není-li zav ěšené  b řemeno p ři výpadku  
    pohonu zajišt ěno.  
 8. Ochrana zam ěstnance  p ři částe čném nebo  úplném výpadku pohonu  
    a p ři nebezpe čí pádu b řemene.  
 9. Zastavení   provozu   za řízení   instalovaného   ve  venkovním  
    prostoru,  pokud se  pov ětrnostní podmínky  zhorší natolik, že  
    ohrožují  bezpe čné použití  za řízení nebo  bezpe čnost a zdraví  



    zam ěstnanc ů;   p řijetí  odpovídajících   opat ření  k  zamezení  
    samovolnému pohybu za řízení nebo p řevrácení za řízení.   
  
                              P říl.3  
  
               Další požadavky na bezpe čný provoz  
                 a používání pojízdných za řízení  
  
     Dalšími požadavky  na bezpe čný provoz  a používání pojízdných  
zařízení jsou  
 1. Vybavení za řízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení  
    rizika  poškození  zdraví,  které  m ůže  vzniknout  v d ůsledku  
    zachycení zam ěstnance pojezdovými částmi za řízení.  
 2. Vybavení  hnací jednotky  ochranným za řízením  proti poškození  
    v p řípadech   náhodného   zad ření,   uváznutí   či   zaseknutí  
    p říslušenství  nebo p řídavných  nebo tažených  za řízení; pokud  
    zad ření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je nutné u činit  
    všechna dostupná opat ření.  
 3. Zajišt ění  provozuschopného stavu  hnacích jednotek,  došl o-li  
    k jejich zne čišt ění nebo poškození.  
 4. Zabezpe čení  za řízení řízeného  obsluhou p řed  p řevrácením p ři  
    provozu za  b ěžných podmínek, a to  ochranným za řízením, které  
    zajistí, že se pojízdné za řízení nenakloní o více než čtvrtinu  
    maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zaj istí dostate čný  
    prostor  kolem  obsluhy,  i  když  naklon ění  bude  v ětší  než  
    čtvrtina maximálního náklonu,  nebo jiným technickým  opat řením  
    se stejným ú činkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, pokud je  
    za řízení  b ěhem  činnosti  stabilizováno  nebo  jestliže  jeho  
    konstruk ční   provedení  znemož ňuje   p řevrácení;  existuje-li  
    riziko  p řimá čknutí  obsluhy   p ři  p řevrácení  za řízení,  lze  
    používat  pouze takové  za řízení, které  je vybaveno  zádržným  
    systémem, nap říklad bezpe čnostními pásy.  
 5. Vybavení  zdvižného  manipula čního  vozíku  (dále jen "vozík")  
    za řízením k omezení rizika p řevrácení, jako jsou nap říklad  
    a) ochranná konstrukce pro obsluhu,  
    b) konstrukce zabra ňující p řevrácení vozíku,  
    c) konstrukce  zajiš ťující p ři  p řevrácení obsluze  dostate čný  
       bezpe čný prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou,  
    d) zádržný systém,  zajiš ťující p řipoutání obsluhy  k sedadlu,  
       aby nedošlo k jejímu p řimá čknutí p ři p řevrácení vozíku.  
 6. Požadavky   na   pojízdné   za řízení,   které  m ůže  ohrožovat  
    zam ěstnance v jeho blízkosti, jsou  
    a) zabezpe čení p řed spoušt ěním nepovolanými zam ěstnanci,  
    b) vybavení  za řízením,  které  minimalizuje  následky  kolize  
       v p řípad ě,  že   se  pohybuje  na   vodicím  za řízení  více  
       jednotek,  
    c) vybavení prost ředky pro bržd ění a zastavení; vyžaduje-li to  
       bezpe čnost zam ěstnanc ů, vybavení  nouzovou brzdou se snadno  
       p řístupným ovládáním nebo automatickými systémy pro p řípad,  
       že  dojde  k  selhání  hlavního  brzdového  a zastavovacího  
       systému,  
    d) dopln ění o  systém ke zlepšení  viditelnosti, není-li zor né  
       pole obsluhy dostate čné,  
    e) vybavení vhodným  osv ětlením tak, aby  obsluze v noci  nebo  
       v prost ředí  se  sníženou  viditelností  umožnilo  bezpe čné  
       používání,  
    f) vybavení   pot řebným  množstvím   vhodných  druh ů   požární  
       techniky,  v ěcných  prost ředk ů  požární  ochrany,  p řípadn ě  
       požárn ě bezpe čnostních  za řízení; to neplatí,  jsou-li tyto  
       umíst ěny v dosahu pojízdného pracovního za řízení,  
    g) ochrana  dálkových  ovláda čů  proti  poškození, automatické  



       zastavení za řízení,  pokud se pojízdné  za řízení s vlastním  
       pohonem dostane mimo dosah dálkových  ovláda čů či se v jeho  
       manipula čním prostoru vyskytne p řekážka.  
 7. Vybavení taženého, vle čeného nebo  neseného za řízení v p řípad ě  
    dopravy    zam ěstnanc ů    vhodnými    ochrannými   prost ředky;  
    p řizp ůsobení  rychlosti,  pokud   za řízení  vykonává  pracovní  
    činnost b ěhem tažení, vle čení nebo nesení.  
 8. Zákaz použití za řízení se  spalovacím motorem bez katalyzátoru  
    v uzav řených prostorech a pracovištích zam ěstnavatele.   
  
                              P říl.4  
  
         Další požadavky na bezpe čný provoz a používání  
              za řízení pro plynulou dopravu náklad ů  
  
     Dalšími požadavky na bezpe čný provoz a používání za řízení pro  
plynulou dopravu náklad ů jsou  
 1. Zajišt ění bezpe čného p řístupu ke  všem obslužným plošinám nebo  
    odpo čívadl ům a jejich bezpe čné provedení.  
 2. Ochrana  otvor ů uzav řených  částí za řízení  umož ňující p řístup  
    k pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými  
    za řízeními.  
 3. Opat ření  proti  náhodnému  spadávání  voln ě  ložených sypkých  
    náklad ů  nebo  pádu   jednotlivých  b řemen  dopravovaných  nad  
    nechrán ěnými pracovišti nebo komunikacemi.  
 4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovlád ání za řízení.  
 5. Zpracování  místního  provozního  bezpe čnostního  p ředpisu, ve  
    kterém zam ěstnavatel uvede  
    a) zam ěstnance  oprávn ěné  k  používání  za řízení  a  k vedení  
       eviden ční  knihy o  používání za řízení  a po čtu  provozních  
       hodin,  
    b) termíny, rozsah a zp ůsob provád ění kontrol za řízení,  
    c) technologický postup  pro používání za řízení,  v četn ě úkon ů  
       a činností, které jsou zakázány,  
    d) opat ření  k   zajišt ění  bezpe čnosti  práce   ve  škodlivém  
       prost ředí  p ři  zjišt ění  výskytu  nebezpe čných  látek a na  
       ochranu proti výboj ům statické elekt řiny.   
  
                              P říl.5  
  
         Další požadavky na bezpe čný provoz a používání  
          stabilních skladovacích za řízení sypkých hmot  
  
     Dalšími požadavky  na bezpe čný provoz  a používání stabilních  
skladovacích   za řízení   sypkých   hmot   (dále  jen  "skladovací  
zařízení"),  kterými   jsou  stabilní  za řízení   nebo  prostorové  
konstrukce  umož ňující  skladování   sypké  hmoty,  jejichž  objem  
přesahuje  3  m3  a  v  nichž  lze  skladovat  sypké hmoty o výšce  
přesahující 1,5 m, jsou  
 1. Zabrán ění p řístupu k nebezpe čnému prostoru, ve kterém by mohlo  
    dojít k zachycení zam ěstnanc ů.  
 2. Ochrana  p řed  padajícími,  odlétajícími  nebo  rozprašovanými   
    sypkými hmotami  a zabrán ění nežádoucímu  vniknutí p ředmět ů do  
    skladovacího za řízení.  
 3. Ochrana p řed nebezpe čnými ú činky statické elekt řiny.  
 4. Zabrán ění vzniku  požáru nebo výbuchu s  následným požárem  pro  
    p řípad  možného  nebezpe čí  nahromad ění  plynných  nebo tuhých  
    emisí nebo jejich sm ěsí ve výbušných koncentracích.  
 5. Stanovení  velikosti   a  tvar ů  otvor ů   ochranných  za řízení  
    s p řihlédnutím  k   nebezpe čnému  prostoru  a   s  ohledem  na  
    vlastnosti,  strukturu  a  množství  skladovaný ch sypkých hmot  



    a na možnosti propadnutí zam ěstnanc ů do skladovacího za řízení.  
 6. Zabezpe čení vstup ů a otvor ů do uzav řených nebezpe čných prostor  
    proti  nežádoucímu vstupu  zam ěstnanc ů nebo  jejich nahodilému  
    pádu; ochrana  vstup ů k otev řenému  skladovacímu za řízení, kde  
    je  možnost  stálého  p řístupu  k  hornímu  otvoru, p řed pádem  
    dovnit ř  skladovacího  za řízení  pevným  zábradlím  s  vrchním  
    madlem ve výšce 1,1 m.  
 7. Zajišt ění  spolehlivé  t ěsnosti  vypoušt ěcích  otvor ů a jejich  
    uzáv ěr ů  tak,  aby  odpovídaly  vlastnostem  skladované  s ypké  
    hmoty,  nejv ětšímu  p řípustnému  tlaku  nebo  podtlaku  a  aby  
    nemohlo dojít k jejich náhodnému otev ření.  
 8. Zabezpe čení    instalovaných    ochranných    za řízení   proti  
    samovolnému uvoln ění; uzam čení odnímatelných částí klí čem nebo  
    jiným nástrojem.  
 9. Z řízení  plošin  a  p řístupových  lávek  pro  obsluhu  o ší řce  
    nejmén ě 0, 5 m.  
10. Vybavení  ú činným  ochranným  za řízením  k  omezení nebezpe čné  
    koncentrace škodlivin.  
11. P řijetí bezpe čnostních opat ření  k zabrán ění vytvá ření kleneb,  
    trychtý řů, p řevis ů  skladovaných hmot nebo  jejich ulpívání na  
    st ěnách   skladovacího   za řízení,   k   zabrán ění  nahrnování  
    skladované  sypké hmoty  v okolí  plnicích otvo r ů skladovacích  
    za řízení umíst ěných  pod úrovní terénu nebo  podlahy nad výšku  
    1,5 m od úrovn ě okolního terénu nebo podlahy.  
12. Zajišt ění     osv ětlení,    v četn ě     nouzového    osv ětlení,  
    v manipula čním prostoru, kde se zdržuje obsluha a zam ěstnanci.  
13. Zpracování  místního  provozního  bezpe čnostního  p ředpisu, ve  
    kterém zam ěstnavatel uvede  
    a) zam ěstnance  oprávn ěné  k  používání  skladovacího za řízení  
       a k  vedení eviden ční  knihy o  údržb ě obsahující  termíny,  
       rozsah a zp ůsob jejího provád ění,  
    b) opat ření  pro  vstup   do  skladovacího  za řízení,  zejména  
       technologický  postup, zp ůsob  signalizace, zajišt ění proti  
       nežádoucímu  spoušt ění,  zabezpe čení  zam ěstnanc ů  a jejich  
       zajišt ění p ři vstupu do skladovacího za řízení nejmén ě dv ěma  
       dalšími  zam ěstnanci  s  napnutým  zajiš ťovacím  lanem a se  
       stálým dozorem,  
    c) opat ření  k   zajišt ění  bezpe čnosti  práce   ve  škodlivém  
       prost ředí  p ři  zjišt ění  výskytu  nebezpe čných  látek a na  
       ochranu proti výboj ům statické elekt řiny,  
    d) zp ůsob    zajišt ění   vstupních    otvor ů   do   uzav řených  
       skladovacích za řízení,  
    e) technologický  postup  pro  obsluhu,  dojde- li  k p řerušení  
       vyprazd ňování,  
    f) termíny a rozsah kontrol  vlastností uložený ch sypkých hmot  
       z hlediska možného samovznícení nebo výbuchu ,  
    g) zakázané  úkony  a   činnosti,  zejména  vstup  vypoušt ěcím  
       otvorem, pokud není skladovací za řízení prázdné, vstupování  
       na  skladovaný  materiál,   ovládání  uzáv ěru  skladovacího  
       za řízení z  ložné plochy dopravního  prost ředku a zdržování  
       se  na   jeho  ložné  ploše  po   celou  dob u  pln ění  nebo  
       vyprazd ňování. 

 


