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Základní pravidla 
 
platná pro vstup a pobyt osob v Areálu Liberty Ostrava a.s. 

Pravidla bezpečnosti a zdravého návratu 
V zájmu osobní bezpečnosti Vás upozorňujeme, že Areál Liberty Ostrava a.s. (dále jen Areál) 
patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ke zvláště rizikovým. 
Každá osoba vstupující do Areálu je povinna dodržovat interní bezpečnostní předpisy týkající 
se vstupu/vjezdu a pohybu osob v Areálu, se kterými byla seznámena. 

Rizika 
▪ pádu a uklouznutí OOPP: pevná vhodná obuv 
▪ pádu z výšky OOPP: postroj se zajištěním, žebřík, schůdky 
▪ pád předmětu OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem 
▪ naražení OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem 
▪ hluku OOPP: chrániče sluchu 
▪ zasažení očí OOPP: ochranné brýle (chrání před pevnými částicemi, rozstřikem 

kapalin nebo tekutého kovu) 
▪ odření, potřísnění OOPP: pracovní oděv, vhodné pracovní rukavice a pracovní obuv 

chránící končetiny 
▪ přimáčknutí OOPP: pracovní oděv s reflexními pásky nebo výstražná vesta, riziko 

způsobeno jeřáby a zvedanými břemeny, mechanismy – bagry, 
buldozery, vysokozdvižnými vozíky, silničními a kolejovými vozidly 

▪ navinutí a vtažení OOPP: řádně upnutý pracovní oděv, riziko způsobeno rotačními stroji 
nebo pásovými dopravníky 

▪ další rizika úraz elektrickým proudem, popálení, opaření, poleptání, ozáření, 
závažné havárie, intoxikace, udušení 

       
 

Desatero bezpečnosti 
 1 Používám pouze vyznačené komunikační a přístupové trasy (zejména nevstupuji 

do kolejiště). 
 2 Nevstupuji do nebezpečných a zakázaných prostorů. 
 3 Nevstupuji pod zavěšená břemena. 
 4 Nemanipuluji s ovládacími prvky strojů a technických zařízení. 
 5 Nedotýkám se elektrických kabelů a hadic. 
 6 Neodstraňuji a nepoškozuji ochranná zařízení (kryty). 
 7 Dodržuji bezpečnostní značky a barvy. 
 8 Používám osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 
 9 Nevstupuji na skladovaný materiál a předměty na pracovištích (vratké polohy). 
 10 Dodržuji zákaz kouření v celém Areálu i v dopravních prostředcích. Zákaz kouření se 

vztahuje i na používání elektronických cigaret. 

Zdraví a bezpečnost jsou našimi prioritami. Vaše zdraví je Vaší prioritou. 

První pomoc: 155 Podnikový dispečink: 595 687 333 
Hasiči: 150 Povolování vstupu: 595 685 919 
Policie: 158 Dispečink ostrahy: 595 686 216  



Základní povinnosti vstupující/vjíždějící osoby 
▪ Vstupovat/vjíždět do Areálu a pobývat v něm pouze s platným vstupním dokladem, kterým je 

elektronická čipová karta (dále jen ČK) pro osobu a pro vozidlo. ČK je nepřenosná. Je platná pouze 
pro osobu, pro kterou byla vydána. Je platná současně s průkazem totožnosti. ČK vozidla platí pro 
vozidlo, pro které byla vydána. 

▪ Vstupovat/vjíždět do Areálu a opouštět jej pouze strážnicemi v rámci jejich provozní doby. Při 
každém průchodu/průjezdu strážnicí se identifikovat ČK osoby, v případě průjezdu také ČK 
vozidla na snímači ČK. Předložit strážnému ČK kdekoliv v Areálu. 

▪ Průjezd vozidlem přes strážnici je povolen pouze řidiči. Spolucestující jsou povinni procházet přes 
turnikety. 

▪ Chránit ČK před ztrátou a poškozením. Po uplynutí doby platnosti nebo pominutí důvodu vydání 
ČK tuto vhodit do pohlcovače ČK nebo odevzdat na Povolování vstupu. Nefunkčnost, změny, 
ztrátu, nález a odcizení neprodleně hlásit Povolování vstupu. V případě ztráty nebo poškození 
uhradit smluvní pokutu. 

▪ Pořídit při vstupu/vjezdu soupis majetku, který bude z Areálu opět odnášen/odvážen a seznam 
nechat potvrdit strážným. Umožnit strážným kontrolu zavazadel a vozidla. 

▪ Podrobit se na požádání strážných zkoušce na zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek. 
▪ Dbát příkazů a rozhodnutí strážných a vystupovat vůči nim korektně. 
▪ Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Zajistit vozidlo proti 

pohybu před jeho opuštěním. Odstavovat vozidlo jen na místech k tomu určených. 
▪ Při jízdě na jízdním kole používat přilbu s podbradním řemínkem a reflexní vestu. 
▪ Dodržovat povinnosti dopravce dle dokumentace ADR. 
▪ Každou dopravní nehodu v Areálu hlásit na podnikový dispečink. 
▪ Neprodleně, nejpozději však při opouštění Areálu oznámit strážnému vznik škody na majetku 

v Areálu nebo na majetku vlastním. 
Je zakázáno 
▪ Vstupovat/vjíždět do Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, požívat nebo 

aplikovat je kdekoliv v Areálu. 
▪ Vstupovat/vjíždět do Areálu se zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo 

návykovými látkami. Pohybovat se po Areálu na kolečkových bruslích, skateboardech apod. 
▪ Fotografovat nebo filmovat v Areálu bez zvláštního povolení. 
▪ Odnášet/odvážet z Areálu majetek bez příslušných dokladů. 
▪ Vstupovat/vjíždět do objektů a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště 

nebo bez předepsaných OOPP pro dané pracoviště. 
▪ Vykonávat v Areálu činnosti, které bezprostředně nesouvisí s plněním pracovních úkolů, zdržovat 

se v Areálu déle, než je nezbytně nutné nebo na místech, která nejsou schválena a určena pro 
plnění pracovních úkolů. 

Povinnosti řidiče při nakládce/vykládce 
▪ Respektovat a řídit se pokyny zodpovědného zaměstnance, nevjíždět do hal a nevyjíždět z nich 

bez jeho souhlasu. 
▪ Nepohybovat se pod zavěšeným břemenem. Minimální vzdálenost mezi osobou a břemenem je 

rovna vzdálenosti mezi břemenem a podlahou, na které osoba stojí. 
▪ Nezdržovat se v kabině vozidla a na jeho ložné ploše během nakládky, nemanipulovat 

s jeřábovými závěsnými prostředky. Používat při výstupu na ložnou plochu vozidla, při sestupu 
z ní a při plachtování přednostně na provoze k tomu určených žebříků a nástupních plošin. 

▪ Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu couvání zapnuta 
výstražná směrová světla. Před nakládkou zajistit vozidlo proti pohybu zakládacími klíny. 

▪ Mít v provozních halách vypnutý motor kromě nezbytného vjíždění a vyjíždění. 
▪ Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu, smetí apod. 
▪ Respektovat na silničních vahách přednost vážení technologických vozidel označených logem 

Liberty Ostrava a.s. 
▪ Po ukončení nakládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachty, 

dveře, řetězy, lana a další). 
▪ Do 15 minut po vjezdu do Areálu provést první vážení vozidla (tárování). 
▪ Do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést vážení naloženého vozidla. 
▪ Do 15 minut po posledním vážení naloženého vozidla opustit Areál. 
V Areálu je prováděna kontrola dodržování uvedených základních pravidel. Jejich nedodržení může 
mít za následek uplatnění smluvní pokuty a/nebo neumožnění dalšího vstupu/vjezdu do Areálu. 


