
Základní pravidla  

pro zajištění Vaší bezpečnosti 

Nacházíte se v areálu, kde probíhají specifické 

činnosti, související s těžbou a úpravou 

nerostných surovin – výrobou těženého a 

drceného kameniva. 

V zájmu bezpečnosti své i svého okolí dodržujte 
prosím následující pravidla, uvedená na: 

 informačních tabulích a nápisech 

 svislém a vodorovném dopravním značení  

 bezpečnostních tabulkách a rovněž 
 zvuková a světelná návěští (např. semafory) 

Pohybujte se pouze v prostoru, který souvisí 

s Vaší návštěvou. 

Parkujte:  

 na místech, vyhrazených pro osobní 
vozidla  

 při kolmém stání vždy ve směru 
budoucího odjezdu  

Nutná výbava i pro návštěvy: 

 pevná obuv (kotníková, turistická) 

 ochranná přilba 

 svrchní část oděvu v signální barvě 
(žlutá, oranžová) s reflexními prvky 
(např. výstražná vesta)  

Pokud plánujete termín návštěvy, v předstihu se 

prosím vybavte shora uvedenými OOPP sami. 

Při příchodu do provozovny a v provozu: 

 do areálu vstupujte jen na označených 
místech, kde získáte potřebné instrukce  

 dbejte zvýšené opatrnosti (Vaše 
odpovědnost zejména za děti) 

 prověřte si funkčnost mobilního telefonu a 
stav baterie, ale použití mobilního telefonu 
omezte jen na nezbytné případy; 
netelefonujte za chůze - ustupte na 
bezpečné místo; 

 dodržujte pokyny pracovníků lomu a po 
dobu návštěvy zůstávejte v kontaktu se 
svým doprovodem 

 nevstupujte do zakázaných prostorů, 
ohraničených především výstražnou 
páskou, závorou či jinou mechanickou 
zábranou (většinou červeno-bílou);  

 nepohybujte se blíž, než 5 m od 
nezajištěné (otevřené) hrany etáže a 15 m 
od těžební stěny; 

 nedotýkejte se strojů a zařízením v chodu; 

 při chůzi po schodech a konstrukcích se 
přidržujte zábradlí či madel; 

 v celém areálu platí pravidla silničního 
provozu (užívání bezpečnostních pásů, 
osvětlení vozidla, …) 

  V případě, že jste svědky či účastníky 
nehody nebo situace, kterou považujete za 
nebezpečnou, vždy o tom informujte 
pracovníka lomu nebo svůj poznatek 
zapište do knihy návštěv. 

 

Při odchodu z lomu vraťte prosím zapůjčené věci 

Pokud je Vám nejasného cokoliv, co souvisí 

s bezpečností a ochranou životního prostředí 

v areálu lomu, zeptejte se svého doprovodu či se 

obraťte na příslušného odpovědného vedoucího 

pracovníka (vedoucího lomu, mistra, předáka). 

Pro svoje připomínky a podněty můžete také využít 

naše stránky na www.euroviakamenolomy.cz          

nebo Knihu návštěv 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. pracuje v souladu s  

Stejné požadavky uplatňujeme i na ostatních 

lomech a pískovnách společnosti EUROVIA 

Kamenolomy, a.s.  

Abyste se k nám mohli jako zákazníci vrátit, 

musíte od nás odcházet nejen spokojení, ale i 

zdraví.  

Děkujeme všem, kteří respektují pravidla 

bezpečné práce a při své činnosti chrání životní 

prostředí. 

 

http://www.euroviakamenolomy.cz/


 

 

Vysokou kvalitu drceného a těženého kameniva Vám 

nabízíme na všech lomech a pískovnách společnosti 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

Pokyny pro bezpečný návrat 

NÁVŠTĚVY 
 

 

EK © 2015 

PROGRAM 

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Lom Jakubčovice 30.5.2015 

 

 exkurze v kamenolomu 

o odlesnění 

o vrtací práce 

o trhací práce 

o těžba suroviny 

o zpracování suroviny 

o strojní park 

 

 ukázka zábavnou formou pro děti 

jak se chovat v silničním provozu 

 

 

Nouzová telefonní čísla  

+420 731 602 217 závodní lomu 

+420 602 452 869 bezpečnostní technik 

 

 

 


