Počas trvania navádzania regulovčík:
1-Nesmie telefonovať, rozprávať sa s ostatnými,…
2-Sa nesmie zdržiavať v dosahu navádzaných vozidiel a strojov.
3-Nesmie stáť pri prekážkach: strojoch, stenách, výkopoch, zábranách
4-Musí dávať signály jasne a zreteľne
5-Musí každú operáciu ukončiť signálom “ukončenie
operácie".
POZÍCIA REGULOVČÍKA VZHĽADOM NA NAVÁDZANÉ VOZIDLO
Počas trvania navádzania sa musí regulovčík uistiť, že ho vodič vždy vidí:
1-Nesmie stáť v žiadnom zo slepých uhlov vozidla (schéma 1 a 2)
2- Nesmie stáť v trajektórii vozidla (schéma 3 a 4).
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5 ZÁSAD DOBRÉHO NAVÁDZANIA

1

CÚVANIE DOPRAVA

ZASTAVTE CÚVANIE

ZASTAVTE ZDVíHANIE KORBY

Jedna ruka spustená pri tele, druhá
vertikálne zdvihnutá, dlaň
otvorená.

Pravé rameno vodorovne ukazuje doprava,

Križovanie rúk pred telom.

Vodorovné prekríženie rúk pred
telom.

2
4

3

CÚVANIE DOĽAVA
pravé rameno ukazuje signál cúvania.

CÚVANIE
slepé uhly

ľavé rameno ukazuje signál cúvania.
Ľavé rameno vodorovne ukazuje doľava,

1
2

slepý uhol

pozícia 1

ZAČIATOK OPERÁCIE

Regulovčík stojaci pred vozidlom:
ramená ohnuté, dlane smerujú dole od
tela.
Regulovčík stojaci za vozidlom:
ramená ohnuté, dlane smerujú k telu.

3
4
NAZNAČENIE
VZDIALENOSTI ZA
VOZIDLOM
Ramená ohnuté v lakťoch, dlane
smerujú k sebe, naznačte vzdialenosť
pomalým približovaním dlaní k sebe.

5
6

8

Odporúčaných signálov
pre bezpečné navádzanie
vozidiel

7
8

ZDVIHNUTIE KORBY

UKONČENIE OPERÁCIE

Ohnuté rameno v lakti, palec smeruje hore.

Ramená roztiahnuté vodorovne,
dlane smerujú k vodičovi.

SPUSTENIE KORBY
Ohnuté rameno v lakti, palec smeruje dole.

pozícia 2

3 a 4: pri pozícii 1 a 2 regulovčík vidí za vozidlo a vidí ho aj vodič.
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Cieľ tejto príručky?

Zásady BOZP

Stavby s mnohými mechanizmami a nákladnými vozidlami môžu
byť zdrojom závažných až fatálnych nehôd. Preto má každá
zainteresovaná osoba svoju úlohu:

STAVBYVEDÚCI:

CHODCI:

VODIČI:

Organizovaná stavba je bezpečná!

Ubezpečte sa, že ste viditeľní a buďte ostražití!

Ste zodpovední za Vaše vozidlo a stroj!

• Vždy noste odev s reflexnými prvkami.
• Uistite sa, že o Vás strojníci a vodiči vedia.

Pred tým, než začnete pracovať, uistite sa, že Vaše vozidlo/stroj
spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky:

•

Stavbycedúci a zmluvní manažéri organizujú práce na stavbe.

• Vodiči zaisťujú, že vozidlá zodpovedajú požiadavkám.
•

Chodci sú stále v strehu za každých okolností.

Táto príručka obsahuje bezpečnostné zásady pre
zaistenie bezpečnej spolupráce strojov, vozidiel a
pracovníkov na stavbe a hlavne obsahuje 8
odporúčaných signálov pre zaistenie bezpečného
navádzania vozidiel a strojov.

Definovať a rešpektovať dopravno-organizačný plán
• (komunikácie, jednosmerné cesty, vstupy a výjazdy,
parkoviská, skladky,…).
• Určiť max.rýchlosť a dodržiavať ju.
• Identifikovať nebezpečné miesta a zabrániť vstupu chodcov.

• Uistite sa, že ste so strojníkom, vodičom nadviazali očný kontakt.
• Udržiavajte bezpečný odstup od miest, kde sa pohybujú vozidlá.
•

Cúvanie=nebezpečenstvo !
•
•
•

Ak je to možné eliminujte nutnosť cúvania.
Zorganizujte dopravu tak, aby ste minimalizovali vzdialenosť
pre cúvanie
Určte a vyznačte zóny, kde môžu stroje a vozidlá bezpečne
cúvať a manévrovať.

Implementujte informácie!
• Informujte všetkých (vrátane vodičov externých prepravcov) o
rizikách spojených s pohybom chodcov, vozidiel a stavebných
strojov.
• Zdieľajte BOZP pravidlá a požiadavky so všetkými: Dopravnoorganizačný plán a špecifické požiadavky stavby.
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Navádzanie pri zložitých operáciách

Buďte neustále v strehu.

Ak je to potrebné, požiadajte vodiča, aby Vám
umožnil vystúpiť do kabíny na jeho miesto, aby ste
sami videli, kde sú slepé uhly vozidla.

• Skontrolujte vonkajšie spätné zrkadlá a okná, či sú očistené a v
dobrom stave.
•

Skontrolujte funkčnosť zvukového cúvacieho alarmu,
výstražné majáky, cúvaciu kameru (ak je k dispozícii).

Manévrovanie vozidlami alebo strojmi je náročné a nebezpečné zároveň. Vždy keď je zhoršená viditeľnosť alebo
možnosť rozhľadu, vodič vozidla alebo stroja musí byť navigovaný regulovčíkom

REGULOVČÍK:

VODIČ :

Pred navádzaním:

Pred navádzaním:

Regulovčík musí byť určený: buď ide o dohodu medzi vodičom a
skúseným pracovníkom, alebo ho určí stavbyvedúci. Potom musí:

Pred začatím operácie sa vodič oboznámi s:

Uistiť sa, že navádzacie signály su zreteľne viditeľné a vodič im
rozumie.
•
Stáť na bezpečnom mieste mimo zóny manévrovania.

• Dopravnými podmienkami na stavbe.

•

• 8 odporúčanými signálmi.

• Preveriť, že nič nestojí v rozhľade vodiča alebo v jeho rozhľade.
•

Začať každé navádzanie signálom "začiatok operácie"

Počas navádzania:
Počas navádzania musí regulovčík:
• Používať iba dohodnuté signály.
• Uistiť sa, že v zóne manévrovania nie sú žiadni chodci ani
prekážky. Zamedziť vstupu chodcov.
• Uistiť sa, že ho vodič vždy vidí.
• Navádzať vodiča počas celého trvania operácie.
V prípade núdze, okamžite zastaviť vozidlo signálom "STOP".
•

Počas navádzania:
Počas navádzania musí vodič:
• Sledovať pokyny regulovčíka.
• Vykonať manévrovanie podľa pokynov a navádzania
regulovčíka.
• Okamžite zastaviť, ak stratí regulovčíka z dohľadu.
• Byť maximálne ostražitý.
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