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Příklad vypracování místního řádu skladu 

 

Místní řád skladu je potřebné vyhotovit pro každé skladové místo podle osnovy 

uvedené v čl. 4.1.1 ČSN 26 9030:1998 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, 

bezpečnou manipulaci a skladování. 

Smyslem místního řádu skladu je popsat konkrétní místo skladu, stavební a technické 

charakteristiky, způsob skladování a prováděné manipulace s definovanými 

manipulačními jednotkami, pokyny pro bezpečnou manipulaci, údržbu a kontrolu 

skladovacího zařízení. Součástí je i definování rizik vyplývajících z práce. 

Nedílnou součástí místního řádu skladu je i situační plánek. 

 

  

Místní řád skladu – příruční sklad materiálu 

 

1) Odpovědnost: 

– Za BOZP ve skladu odpovídá vedoucí: ………………………… 

– Za BOZP při skladování odpovídá pověřený pracovník: ………………………… 

2) Specifické technické dispozice skladu: 

– Sklad je na šestém nadzemním podlaží zděné budovy. 

– Osvětlení skladu je umělé. 

– Skladovací plocha je rovná, nezešikmená, opatřená vyspárovaným PVC. 

– Nosnost skladovací plochy je vyznačena dovoleným zatížením na vstupních 

dveřích skladu [1000 kg/m2]. 

– Úložné prostory jsou tvořeny regálovými sloupci, a místem pro stohování. 

3) Skladování materiálu: 

– Skladovaný materiál je uložen v originálních baleních – kartónových krabicích 

(manipulačních jednotkách), na jednotlivých regálech, nebo volně na ploše 

skladu, ve vyhrazené části pro stohování. 

– Manipulační jednotky musí být do regálů zasunuty celým svým objemem; krajní 

krabice nesmí být nakloněny (hrozit pádem). 

– Volně stohované krabice se nesmí vyklánět od osy stohu o více jak 2°.  

– Materiál je přinášen a vynášen – vydáván do spotřeby dle potřeby. 

4) Úložné prostory: 

– Regálový sloupec je zajištěn proti pádu spojením s okolními regálovými sloupci. 

– Regálové buňky jsou označeny nosností dovoleného zatížení v buňkách; 

regálový sloupec je označen celkovou nosností v celém sloupci. 

– Přístup k regálům je volný, nic nebrání volnému vkládání a odebírání 

manipulačních jednotek. 

– Ruční obsluha z výšky nad 1800 mm je prováděna z bezpečného postavení – 

schůdků. 
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– Je zakázáno lézt do regálových buněk, lézt po regálových buňkách vzhůru, či 

se přitahovat za regálové sloupce. 

– Regály ve špatném technickém stavu je třeba ihned viditelně označit a zamezit 

k používání do doby jejich opravy či výměny. 

5) Komunikace ve skladu: 

– Komunikace jsou udržovány v čistém a technicky neporušeném stavu. 

– Na komunikacích se nenacházejí žádná zařízení, ani zde není volně ložený 

materiál. 

– Šířka uliček mezi regály odpovídá způsobu ukládání materiálu a je široká 

nejméně 1000 mm. 

6) Kontrola stability a pevnosti regálů, žebříků, schůdků: 

– Nosnost, spojení, tuhost spojení a stabilita regálových buněk je 1x ročně 

kontrolována. O kontrole je vyhotoven zápis. 

7) Rizika vznikající při manipulaci s materiálem: 

– Riziko pádu manipulační jednotky na pracovníka v důsledku chybného 

uchopení. 

– Riziko sesutí manipulačních jednotek uložených na krajích regálových buněk. 

 

 

Místní řád skladu – schéma: příruční sklad materiálu 
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  Legenda: 
  

    měřítko: 20 x 20 cm 
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 vstup do skladu 

  

     

 
① 

 regál kovový 100 x 40 cm; 5 buněk; nosnost buňky x sloupce: 90 x 1100 kg 
  

     

 
② 

 místo pro volné skladování – stohování krabic (max. výše 1,8 m) 
  

 


