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0. Právní základ 

Upevnění nákladu není bezúčelné, neboť je vyžadováno zákony, aby došlo k zamezení škod. Je 
důležité připomenout, že odpovědnost v případě škod se týká případů (neopatrné nebo nedbalé) 
činnosti stejně jako případu zanedbání (nedostatek vyžadované pozornosti – nedbalost). 
 
Hlavním pravidlem je, že jednotlivé osoby musí během obvyklého pracovního výkonu, i v případě 
splnění jakéhokoli smluvního závazku, vždy dostát svých závazků podle obecné právní 
povinnosti ukládající maximální pozornost (včetně kontroly u společnosti ArcelorMittal, že náš 
subdodavatel splňuje nařízení a podnikl veškeré kroky za účelem zamezení jakékoli nehodě).  
 
V případě uvolnění nákladu existuje nebezpečí velmi vážných zranění osob, a to dokonce 
smrtelných zranění, kdy lze uplatnit nejen občanskoprávní odpovědnost (finanční odškodnění), 
ale také trestní odpovědnost (pokuty, vězení atd.). Trestní odpovědnost navíc nemusejí nést 
pouze osoby, které mají přímo na starosti manipulaci s nákladem. Takovou trestní odpovědnost 
může v konečném důsledku také mít (což velmi závisí na konkrétních národních systémech 
trestního práva) dané střední nebo nejvyšší vedení právního subjektu společnosti ArcelorMittal, 
které plní příslušnou úlohu při takové manipulaci a které 
i) musí zajistit dostupnost všech bezpečnostních prostředků, 
ii) proškolit příslušné zaměstnance v oblasti rizik a osvědčených postupů, 
iii) případně nese přímou odpovědnost za kontrolu dodržování veškerých bezpečnostních 
postupů a řádného provedení práce. 
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 Nutnost upevnění nákladu 
 
Nutnost upevnění nákladu je ustanovena normami preventivní ochrany, výše uvedenými 
obecnými zásadami odpovědnosti a mnoha standardními právními předpisy, které sahají od 
velmi podrobných zákonů týkajících se konkrétního nákladu a bezpečnostních procedur při 
nakládání existujících v některých zemích po obecné zásady patřičné pozornosti a organizačních 
nařízení existujících v jiných zemích, které se obecně týkají takových prací.  
 
Předpisy k upevnění nákladu existují v několika členských státech, avšak často mají odlišný 
obsah a rozsah, takže pro mezinárodní přepravce je velmi obtížné zjistit, jaké jsou minimální 
požadavky na upevnění nákladu při dané mezinárodní přepravě. Z tohoto důvodu by mělo být v 
každém případě upevnění nákladu na vozidle provedeno podle odpovídajících norem, které by 
měly být použity jednotně v rámci Evropy, a hlavně podle směrnic osvědčených postupů, jako 
jsou „European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport“ a evropská 
norma EN 12195-1, které představují důležité základy upevnění nákladu bez ohledu na konkrétní 
právní scénář příslušných zemí.  
 
Takové směrnice jsou platným odkazem pro všechny veřejné či soukromé strany, které se přímo 
či nepřímo účastní upevnění nákladu. Představují společné znalosti evropských odborníků v 
tomto oboru a jsou navrženy za účelem proškolení zúčastněných stran na patřičnou úroveň 
bezpečnosti, která je vyžadována při provádění mezinárodních přepravních operací. 
 
 
Důležité: 
 
Vzhledem k výše uvedeným obecným zásadám odpovědnosti by takové normy měly být 
považovány za „POVINNÉ“ a nikoli za „DOPORUČENÉ“.  
 
Zajištění způsobu vyloučení nebezpečí je úkolem zúčastněných osob, zaměstnanců 
provádějících nakládání a řidičů. 
 
 Odpovědnost a ručení za upevnění nákladu: 
 
Stručně řečeno: mezi osoby teoreticky odpovědné a ručící za upevnění nákladu patří: 
1. Nakladač/ka (osoba umisťující náklad na nákladní vůz) 
2. Jeho/její nadřízený pracovník 
3.         Jeho/její společnost 
4. Řidič/ka 
5. Jeho/její nadřízený pracovník 
6.         Jeho/její společnost 
 
 
Závěr: jediným způsobem, jak předejít naplnění trestní odpovědnosti, je:  
1. Učinit maximální možné kroky za účelem eliminace jakýchkoli rizik. 
2. Schopnost předložit důkaz rozboru rizika / přijatých opatření. 
 
Tato norma byla vytvořena interními a externími odborníky a podle společnosti ArcelorMittal 
představuje nejvhodnější metodu upevnění nákladu. Pokud však řidič/ka, jeho/její nadřízený 
pracovník nebo jeho/její společnost naleznou v našich doporučeních jakoukoli možnou 
nepřesnost, je vhodné, aby na ni společnost ArcelorMittal upozornili.  
Kontrolní místo / nákladiště: 
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 pokud to společnost ArcelorMittal považuje za nutné, její zaměstnanci: 
- Zkontrolují stav vozidla, přítomnost upevňovacích zařízení, osobní ochranné vybavení, licence 
a upevnění nákladu po jeho naložení. 
- Zasáhnou v případě nehody nebo neslušného chování přepravce/řidiče na pracovišti. 
- Neumožní osobám přístup v případě neshody. 
 
 

1. Rámec, referenční dokumenty a definice 

Tato norma se týká nakládání a přepravy výrobků1 na odpovědnost společnosti ArcelorMittal 
nebo objednání těchto služeb společností ArcelorMittal v Evropě. 
Obsah této normy se týká: 
• společností provádějících nákladní přepravu, 
• interních a externích skladišť, 
• přepravních oddělení v rámci společnosti ArcelorMittal nebo mimo ni. 
 
Tento dokument musí být použit jako směrnice v mimoevropských lokalitách společnosti 
ArcelorMittal. 
 
Jako základ se budou korporátní společnosti při veškeré práci týkající se manipulace s výrobkem 
řídit místními převládajícími nařízeními. Tato norma bude uplatněna tam, kde je více 
požadována. 
Místní předpisy musí být zavedeny v souladu s hodnocením rizika a evropskou normou 
EN12195. 
 
Tato norma je doplněna samostatnými brožurami, které jsou specifické pro určité typy výrobků; 
například „BROŽURA – základní požadavek na upevnění výrobků z ploché oceli před silniční 
přepravou ref. ST019“.  
Slovo „výrobní závod“ je v této normě použito pro výrobní závody společnosti ArcelorMittal, ale 
také pro další zařízení patřící společnosti ArcelorMittal, ze kterých jsou přepravovány naše 
výrobky. 
 

2. Obecná platnost 

Tato norma popisuje činnost, která bude provedena našimi vlastními pracovníky nebo řidiči 
nákladních vozů během operace nakládání: 

o Příjezd nákladního vozu 
o Naložení nákladu na nákladní vůz 
o Upevnění nákladu 
o Před odjezdem nákladního vozu. 

 
 

                                                 
1 Odpadový materiál je mimo rámec této procedury, interní přepravy v rámci zařízení společnosti 
ArcelorMittal jsou mimo rámec této procedury. 
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3. Příjezd nákladního vozu 

3.1 Řidiči nákladních vozů 
Aby řidiči nákladních vozů získali přístup k nákladišti společnosti ArcelorMittal, musí mít 
následující dokumenty a informace: 
- identifikace, 
- název společnosti, 
- podrobný seznam zboží k naložení, 
- celková hmotnost nákladu k naložení, 
- cílové místo po naložení, 
- (povolení ADR k přepravě mezinárodního zboží po silnici2, náklad přesahující 25 t…) 
Přístup bude zamítnut, pokud řidič: 

- požije alkohol nebo drogy nebo je přinese na pracoviště, 
- přepravuje spolucestující nebo zvířata, přeprava druhého řidič je povolena. 

Řidiči nákladních vozů jsou povinni předložit osobní ochranné pracovní prostředky, pokud jsou k 
tomu vyzváni během požadavku k příjezdu. 
Řidiči nákladních vozů musí jako základ mít a používat následující osobní ochranné vybavení: 
 
  ochranná přilba                               

 ochranná obuv 
 

Pokud to vyžadují místní předpisy, musí rovněž mít a používat: 
 ochranné brýle                                 

 rukavice s ochranou proti pořezání 
během operací 
skládání/manipulace 

 oděv zakrývající celé tělo 

       

ochranu sluchu 

a jakoukoli jinou součást, která může být určena místními předpisy (například ochrana proti 
kyselinám, reflexní vesty atd.). 
 

                                                 
2 Evropská smlouva týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po silnici). 
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Obecné bezpečnostní předpisy pro řidiče nákladních vozů 
• Železniční doprava, vysokozdvižné vozíky a nakládací pás mají přednost. 
• Sledujte signalizaci a řiďte se jí. 
• Dodržujte omezení rychlosti. 
• V parkovací poloze vypněte motor. 
• Uspořádejte všechny předměty nacházející se v přívěsu. 
• Dbejte na životní prostředí (používejte nádoby na odpadky, informujte o úniku oleje...). 
• Je zakázáno předjíždět pohybující se vozidla. 
• Řiďte se obecnými pravidly silničního provozu (mobilní telefony, bezpečnostní pásy...). 
• Parkujte pouze na stanovených parkovacích plochách. 
• Používejte vyhrazené místnosti (sprcha, toaleta, jídelna). 
 
Rovněž doporučeno (dokonce povinné v některých výrobních závodech) 
•  Během manipulace s nákladem není povolen přístup do kabiny žádným osobám. 
 
 
3.2 Vozidla 
Vozidla musí být udržována takovým způsobem, aby byla práce s nimi nebo na nich bezpečná. 
Ložná plocha: ložná plocha by měla být rovná, pevná, odolná, dobře udržovaná (bez chybějících 
nebo zlomených prken), čistá, zavřená a suchá (s výjimkou otevřených přívěsů). 
Čistá znamená bez nečistot a tekutin. Když dispečer společnosti ArcelorMittal rozhodne, že 
přívěs není čistý, nedojde k jeho naložení. 
Obr. 1 a 2. Příklady ložné plochy ve špatném stavu  

    
 
Čelní stěna: vozidlo by mělo být vybaveno čelní stěnou mezi kabinou a ložnou plochou. 
Pokud je čelní stěna používána k upevnění nákladu, musí být licencována pro určité zatížení a 
toto zatížení nesmí být upevněním nákladu překročeno. 
 

Stránka 5 z 11 



20110825_ST 018_Základní_bezpečnostní_pokyny_k_upevnění_nákladu_CZ 

Přivazovací body: 
Součástí konstrukce vozidla by měl být dostatečný počet přivazovacích bodů pro náklad. 
Rám přívěsu není přivazovacím bodem (není-li dohodnuto jinak na místě). 
Každý přivazovací bod by měl být vybaven prostředkem pro bezpečné upevnění vázacího 
prostředku a měl by být schopen vydržet předepsanou pevnost v tahu při upevnění materiálů. 
Přivazovací body musí být v dobrém stavu (nikoli v pokročilém stádiu koroze…). 
Obr. 3 a 4 

    
 
 
 
3.3 Přivazovací zařízení 
Používání přivazovacího zařízení je povinné: v závislosti na výrobním závodu mohou být těmito 
zařízeními popruhy ze syntetických vláken, ocelové řetězy nebo lana.  
(V některých lokalitách jsou řetězy dokonce zakázány: nezapomeňte se informovat!) 
Počet přivazovacích popruhů musí být dostatečný k tomu, aby zajistil náklad. 
Přivazovací popruhy nesmí být opotřebované ani poškozené. Řidič nákladního vozu a/nebo 
nakládající pracovníci provedou vizuální kontrolu. Když je zařízení poškozené (natržené, 
zauzlované...), nemělo by být používáno. 
Obr. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Příklady popruhů ve špatném stavu 
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Napínací zařízení (napínáky pásu) by měly být takové, aby usnadnily utáhnutí provazového 
upevnění, a měly by být zajištěny proti náhodnému uvolnění. 

• Pokud jsou použity nylonové popruhy, musí být v souladu s normou EN12195-2. 
• Pokud jsou použity řetězy, musí být v souladu s normou EN12195-3. 

Použití lan závisí na rozhodnutí výrobních závodů (pokud jsou lana použita, musí být v souladu s 
normou EN12195-4). 
 
Popruhy/řetězy/lana musí být označeny štítkem a musí být v dobrém stavu. 
Obr. 6 Příklad přivazovacího zařízení opatřeného štítkem 
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4. Naložení nákladu na nákladní vůz 

Naložení nákladu je řízeno zaměstnanci společnosti ArcelorMittal. Řidič nákladního vozu je 
povinen poskytnout radu, jakým způsobem lze náklad naložit na nákladní vůz. 
Maximální hmotnost nákladu podle cílového místa závisí na národních legislativách. 

 
Chování řidičů nákladních vozů 
Předpokládá se, že řidiči nákladních vozů budou pracovat bezpečným způsobem a chovat se 
podle norem v nákladištích a výkladištích. 
Řidiči musí: 
• Být vždy slušní a spolupracovat. 
• Před zahájením nakládání musí řidič v bezpečných podmínkách odkrýt nákladní vůz a 

zkontrolovat, zda je podlaha přívěsu čistá a suchá. 
• Nosit požadované osobní ochranné pracovní prostředky v dobrém a upotřebitelném stavu. 
• Přesně se řídit bezpečnostními opatřeními v nákladištích. 
• Vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti vozidla, pro kontrolu řádného naložení materiálu. 
• Řídit se nařízeními v lokalitě v případě nouzového stavu: řidič musí v každém případě 

zanechat vozidlo na takovém místě, kde nebude bránit v přístupu pohotovostním 
vozidlům. 

• Upevnit náklad podle popisu v dalších brožurách poskytovaných společností ArcelorMittal 
nebo podle popisu v evropské normě (pokud tyto informace nejsou k dispozici). 

• Použít dostupné prostředky (mobilní schody, plošiny atd.) k přístupu k plošině nákladního 
vozu, pokud je společnost ArcelorMittal poskytne. 

 
Řidiči nesmí (neúplný seznam): 
• Otevírat ani zavírat nebezpečným způsobem střechu přívěsu. 
• Setrvávat na přívěsu během nakládání.  

Výjimka: při uvolňování výrobku z jeřábu je přístup k přívěsu povolen pouze podle 
místního hodnocení rizika a bezpečnostních opatření. 

• Dotýkat se nákladu nebo zvedacího zařízení ani jej směrovat rukama. 
• Šplhat nebezpečným způsobem na boční hranu... 
• Seskakovat z přívěsu. 
• Obsluhovat pracovní prostředky patřící společnosti ArcelorMittal (vysokozdvižné vozíky, 

jeřáby...).3. 
• Procházet pod nákladem. 
• Pohybovat se ani stát mezi nákladem a pevným bodem. 
... 

 

                                                 
3 Výrobní závody mohou řidičům nákladních vozů povolit používání těchto prostředků, avšak pouze po 
proškolení, které absolvují například zaměstnanci společnosti ArcelorMittal. 
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5. Upevnění nákladu 
Upevnění nákladu je po jeho naložení provedeno řidičem nákladního vozu podle evropské normy 
a podle dalších dokumentů, na které je odkazováno v §1 současné normy. 
Každý řidič: 
• Musí používat (upevňovací) materiál v dobrém stavu. 
• Musí používat vybavení v dobrém a bezpečném stavu (např. žebřík atd.) v závislosti na 

místních podmínkách. (Předpokládáme, že žebříky jsou v dobrém stavu, viz §9.). 
• Je odpovědný za rozmístění nákladu na plošině vozidla. 
Před zahájením přepravy (dříve než nákladní vůz opustí závod) by vždy mělo být provedeno 
upevnění a napnutí, i když je cesta krátká. 
Na přívěsu by neměl zůstat žádný neupevněný materiál (například kryty drážek, vzpěry, palety, 
provazové upevnění atd.).  

 
 

6. Před odjezdem nákladního vozu (oblast dlouhých výrobků) 
Před odjezdem nákladního vozu by měli zaměstnanec společnosti AM a řidič nákladního vozu 
společně provést kontrolu kvality naložení a upevnění nákladu. (Příklad: viz příloha.) 
Podepíší společný dokument, který bude obsahovat minimálně následující informace: 
• datum, 
• název společnosti, 
• jméno řidiče nákladního vozu, 
• registrační číslo nákladního vozu, 
• obrázky upevnění nákladu (s datem a podpisem řidiče). 
 
7. Podrobná kontrola některých nákladních vozů (ploché výrobky a oblasti řešení 

AMDS) 
Kontroly nákladních vozů budou provedeny podle níže stanovených předpisů. 
Četnost kontrol: 
Předtím než nákladní vůz opustí výrobní závod, by měly všechny závody každý měsíc 
(doporučuje se každý den) provádět pravidelné namátkové kontroly v rozsahu nejméně 5 %4 
(povinné) nebo 10 % (doporučeno). 
Namátkové kontroly musí být zaměřeny zvláště na nové přepravní společnosti, nové řidiče 
nákladních vozů nebo provedeny v případě pochybností (pokud například přepravní společnost 
nebyla v minulosti vždy spolehlivá). 
Přepravce by měl obdržet časté zprávy o neshodě (od každého výrobního závodu). 
Tyto zprávy jsou součástí hodnocení přepravce v rámci procedury hodnocení výrobního závodu. 
S přepravci, kteří se trvale neřídí předpisy, musí být ukončena smlouva o prováděné přepravě 
materiálů.  
 
8. Po odjezdu 
Každý řidič: 
• je odpovědný za opakované utáhnutí upevňovacích zařízení během přepravy.  
Manipulace se zbožím 
• Během přepravy nebo po ní se přepravci/řidiči zakazuje manipulovat se zbožím. 

 
 

                                                 
4 Tento povinný minimální limit může být navýšen v brožurách vztahujících se ke konkrétním výrobkům 
nebo na základě rozhodnutí místních lokalit. 
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9. Osvědčené postupy 
9.1. Příklad upravených plošin k otevření (zavření) střechy nákladního vozu (viz níže) 
Obr. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Pro usnadnění přístupu k přívěsu a zamezení pádům lze použít některé pevné nebo 
mobilní žebříky. 

Obr. 8-1 a 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. V některých případech je nutné pod zboží umístit protiskluzovou podložku, aby se 
zamezilo riziku posunutí. 

U některých výrobků je použití protiskluzové podložky povinné (viz brožury nebo místní 
předpisy). 

Obr. 9 
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Příloha 
 
 

Kontrola po naložení nákladního vozu 
 
 

Datum: 
 
Název přepravní společnosti: (zahrnuto v SAP) 
Registrační číslo nákladního vozu: 
Registrační číslo přívěsu: 
Příjmení řidiče nákladního vozu: 
 
Typ zboží: 
Objednávka #:(č. dodávky) 
Cílové místo po naložení (zákazník): 
Celková hmotnost: 
 
Obrázky: 

- celkové zobrazení nakládání 
- celkové zobrazení upevnění nákladu 
- podrobné zobrazení upevnění nákladu 

 
 
 
 
Podpisy:   Řidič nákladního vozu  Kontrolor společnosti AM 
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