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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
Poučení pro externí osoby pohybující se v areálu společnosti Wotan Forest, a.s. Provoz Horka 

  (tj. návštěvy, dopravce, dodavatele a odběratele zboží a služeb apod.) 

Nejvýznamnější rizika / nebezpečí:   

 Střet osob nebo vozidla s jiným vozidlem, manipulačním vozíkem, nakladačem (dále jen manipulační 
technikou). 

 Pád materiálu, zejména při manipulaci manipulační technikou. 

 Uklouznutí a pád osoby při pohybu v areálu. 

 Zachycení, namotání, přiražení osob a částí těla při zasahování do nebezpečných části strojů, technologie. 

 Vznik a šíření požáru, výbuch.  

 Únik chemických látek. 

Povinnosti externích osob při vstupu a pohybu v areálu Provozu Horka, společnosti Wotan Forest, a.s.: 

1. Dodržovat zákonné a ostatní požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

2. Dbát o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních osob a svou činností v areálu společnosti nevytvářet další 
rizika. 

3. Před vstupem/vjezdem do areálu se ohlásit na recepci a následně dbát pokynů odpovědného zaměstnance 
společnosti. 

4. Dodržovat a respektovat stanovené příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované formou pokynů, signálů, 
bezpečnostních značek a to zejména: 

„Zákaz 
vstupu 

nepovolaných 
osob“ 

„Zákaz kouření a 
manipulace 

s otevřeným ohněm“ 
kouření je povoleno 
pouze na určeném a 
vyhrazeném místě 

„Povolená 
rychlost 15 
km/hod“ 

 

Při výjezdu 
„STOP“ 

 

„Přednost 
VZV“ 

 

„Nevstupuj 
do 

pracovního 
prostoru 
stroje“ 

 

 

   

 

5. Pohybovat se v areálu pouze za doprovodu zaměstnance společnosti, případně s jeho vědomím. 
Všechny osoby mají povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky, tj. 
pevnou a uzavřenou obuv, reflexní vestu a ve skladech, popř. jiných prostorách 
i ochrannou přilbu – vždy dle konkrétního pracoviště provozu  

            Odpovědnost za cizí osoby v areálu má vždy příslušný vedoucí zaměstnanec střediska. 

6. V areálu a budovách se pohybovat pouze po vyznačených cestách, chodnících a pouze za stanoveným účelem. 

7. Dodržovat dopravní předpisy, věnovat pozornost pohybu a jízdě v areálu, aby nemohly být příčinou nehody, 
úrazu nebo ohrožení dalších osob, vozidel a majetku. Maximální dovolená rychlost je stanovena na – 15 
km/hod. 

8. Parkování a odstavování vozidel je povoleno pouze na vymezených místech. 
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9. Nevstupovat do manipulačního prostoru a jízdní dráhy manipulační techniky, dodržovat min. bezpečnou 

vzdálenost 2 m od provozované manipulační techniky. 

10. Nevstupovat pod břemena zdvižená nebo manipulovaná manipulační technikou. 

11. Při nakládce a vykládce výrobků, zboží a materiálu dbát zvýšené opatrnosti a pokynů zaměstnanců společnosti 
a v  případě potřeby si zajistit bezpečný vjezd a výjezd z areálu. Řidiči dopravních prostředků, kteří vjeli do 
areálu za účelem nakládky / vykládky zboží nebo materiálu musí mít po celou dobu toto vozidlo pod 
kontrolou. V případě, že musí projednat záležitosti spojené s účelem jeho dopravy, musí být vozidlo 
zabezpečené proti samovolnému pohybu, motor vypnutý, manipulační ruka v přepravní poloze (je-li jí vozidlo 
vybaveno), kabina řidiče uzamčena. 

12. Provádět pouze předem dohodnuté a odpovědným zaměstnancem střediska Provozu Horka schválené 
pracovní činnosti. Nezahajovat práci bez projednání, popř. písemného povolení k výkonu práce. 

13.  Nezasahovat do strojního, technologického, rozvodného a jiného vybavení společnosti bez příslušného 
souhlasu odpovědného zaměstnance střediska Provozu Horka. 

14. Respektovat zákaz vnášení, konzumace alkoholu, užívání návykových látek a vstupu do areálu pod vlivem 
těchto látek. Respektovat zákaz vnášet do areálu zbraně a jiné nebezpečné předměty a materiály. 

15. V celém areálu platí zákaz používání otevřeného ohně a kouření mimo stanovený prostor označený jako 
„Prostor vyhrazený pro kouření“.  

16. V případě způsobení nebo zpozorování požáru zajistit vyhlášení požárního poplachu a provést hasební zásah 
dostupnými hasicími prostředky, popř. přivolat jednotku HZS. 

17. V případě vyhlášení požárního poplachu se zúčastnit evakuace a řídit se pokyny řídícího evakuace. 

18. K opuštění objektu použít nejkratší cestu směřující z objektu nebo na volné prostranství – řiďte se značkami 
– směr úniku / únikový východ. 

19. Pokud jste dopravce – odstavte vozidlo tak aby nepřekáželo volnému průjezdu. 

20. Všechny odpady ukládat pouze do určených označených nádob – dbejte na třídění odpadů. 

21. V případě úniku závadných látek zamezte jejich dalšímu šíření a neprodleně informujte zaměstnance 
společnosti. 

22. Je zakázáno: 

- znečišťovat plochy ropnými produkty a chemickými látkami a odpady 

- znečišťovat ovzduší a rušit okolí nadměrným hlukem 

- používat takovou techniku, která není v souladu se zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí 

Každý úraz, požár, únik látek, havárii, poškození majetku apod. ihned ohlaste odpovědnému zaměstnanci 
Provozu Horka. 

 

 První pomoc 155  Policie ČR 158  Hasiči 150 

Integrovaný záchranný systém 112 
Recepce (ohlašovna požáru) ............................................................................. linka 28 nebo 702 216 893 
Pohotovostní a havarijní služba: 
 dodavatel vody (SČVK) .............................................................................. 601 267 267 / 840 111 111 
 dodavatel elektrické energie (ČEZ Energetické služby) ............................ 800 850 860 


