
PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 
    
      

Riziko Opatření k odstranění rizika 

Havárie v důsledku řízení nebo 
obsluhy vozidla nekvalifikovanou 
osobou. 

♦ Pověřit řízením nebo obsluhou vozidla pouze pracovníky 
s požadovanou kvalifikací pro daný druh vozidla. 

Havárie v důsledku porušení pravidel 
provozu na pozemních komunikacích. 

♦ Dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích, 
zejména: 
- dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, 
- rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací, 
- dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě, 
- dodržovat pravidla o předjíždění. 
- rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací. 

Havárie v důsledku špatného 
technického stavu vozidla. 

♦ Včas přistavit vozidlo k provedení předepsané technické 
kontroly. 

♦ Před každodenním započetím jízdy provést ve stanoveném 
rozsahu kontrolu technického stavu vozidla. 

♦ Při zjištění závady, kterou nelze na místě odstranit, se musí 
vozidlo odstavit a informovat o tom příslušného vedoucího. 

Havárie v důsledku špatného 
zdravotního stavu řidiče. 

♦ Neřídit vozidlo při zdravotní indispozici ohrožující  
bezpečnost provozu. 

Havárie v důsledku omezené 
schopnosti řídit vozidlo. 

♦ Neřídit vozidlo pod vlivem únavy, alkoholu, omamných 
látek. 

♦ Při řízení vozidla za jízdy netelefonovat. 
Havárie v důsledku mikrospánku 
řidiče. 

♦ Dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní 
přestávky řidiče. 

Havárie v důsledku smyku, neubrzdění 
vozidla na komunikaci. 

♦ Komunikace, zejména v zimním období, udržovat neustále 
v bezpečném stavu. 

♦ Opotřebované pneumatiky včas vyměnit za nové. 
Havárie v důsledku omezeného 
výhledu řidiče. 

♦ Okna vozidla udržovat neustále v čistotě. 
♦ Do ostřikovačů používat v zimě nemrznoucí směs. 
♦ Do výhledu řidiče neumisťovat žádné předměty. 

Pád vozidla v důsledku špatného stavu 
pojížděné plochy. 

♦ Vjíždět s vozidlem jen do míst, o nichž si je řidič jist, 
že únosnost terénu odpovídá váze vozidla. 

Sesypání nákladu s ložné plochy 
vozidla. 

♦ Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. 
♦ Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného 

uložení. 
Uvolnění předmětů v kabině řidiče. ♦ Všechny volně ložené předměty v kabině řidiče spolehlivě 

zajistit tak, aby během jízdy nedošlo k jejich uvolnění. 
Dopravní nehoda v důsledku 
samovolného rozjezdu stojícího 
vozidla. 

♦ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby 
nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu. 

Dopravní nehoda v důsledku 
nezajištění bezpečnosti při couvání 
vozidla. 

♦ Couvání provádět za pomoci dalšího pracovníka. Zastavit, 
jakmile řidič ztratí tuto osobu z dohledu. 

♦ V případě, že řidič nemá dostatečný zpětný výhled z vozidla 
a couvání není zajištěno pomocí dalšího pracovníka, 
upozornit na začátek couvání zvukovým výstražným 
znamením. 

♦ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování 



podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití 
potřebných signálů. 

Dopravní nehoda v důsledku 
nevhodného, nebezpečného zastavení 
nebo parkování. 

♦ Nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje 
bezpečnost práce nebo technických zařízení nebo je samo 
ohroženo prací konanou v jeho blízkosti. 

Nepovolená přeprava osob na ložném 
prostoru nákladního automobilu nebo 
přívěsu traktoru. 

♦ Důsledně dodržovat zákaz převážení osob v těchto 
prostorách. 

Požár vozidla. ♦ Vozidlo vybavit hasicím přístrojem. 
Zranění v důsledku nepoužití OOPP. ♦ Při opravě vozidla na komunikaci (nebo podobných úkonech) 

si při vystoupení z vozidla navléci výstražnou vestu 
s vysokou viditelností. 

♦ Před jízdou se připoutat bezpečnostním pásem. 
Zasypání nákladem z ložné plochy 
vozidla při sklápění jeho bočnic 
nebo čela. 

♦ Při vykládání materiálu z vozidla stát bokem od jeho 
sklápěných bočnic nebo čela. 

Zranění pracovníka materiálem 
ukládaným na ložnou plochu vozidla. 

♦ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, 
důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat 
přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.  

♦ Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce domluvit 
přesný způsob vzájemného dorozumívání. 

 
 
 
 
 


