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 Řidič kamionu zabočí do vjezdu pro nákladní auta “Brána1“ (“Tor1“). Zajede na 

vyznačené parkoviště pro nákladní auta a své vozidlo tam odstaví. 

 
 Poté se řidič vydá pěšky k samoobslužnému terminálu, který se nachází 

v přihlašovacím prostoru vedle vrátnice. 

 
 Přihlašovací údaje musí řidič na dotykovém displeji zadat sám. Nejprve si řidič zvolí 

jazyk. 

 
 Při přihlášení musí řidič bezpečnostní pokyny od PWO potvrdit a podepsat. Teprve 

po podpisu bude na terminálu řidiči vydán pager. 

 

 S pagerem se řidič odebere zpět ke svému nákladnímu autu, kde počká na své 

vyvolání.   

 

 Výzvu ke vjezdu obdrží řidič přes pager. Na displeji pageru mu bude nešifrovaným 

textem oznámeno, ke kterému cílovému bodu má jet. 
 

 Zvláštní případ:  

    Zobrazí-li se jako cílový bod „H08-Office“, nechá řidič nákladního auta své 

vozidlo stát na parkovišti a vydá se pěšky do expediční kanceláře, která se 

nachází v hale 08. Přitom projde otočným křížem u vrátnice. Pager mu zde 

umožní přístup do podnikového areálu. Když je řidič v expediční kanceláři hotový, 

opustí podnikový areál zase skrz otočný kříž. Pager si ještě nechá u sebe.   

 

 U všech ostatních cílových bodů zajede řidič nakládního auta přímo před 

vjezdovou závoru. K otevření závory se řidič na terminálu závory identifikuje 

pagerem. Závora se otevře a řidič nákladního auto může projet.  

 
 Otevření závory je možné pouze tehdy, když řidič obdržel výzvu ke vjezdu. Po 

výzvě má řidič k projetí závorou čas 20 minut. Pokud tak uvnitř stanovené doby neučiní, 

bude vjezd zablokován.  

 
 Řidič své nákladní auto pro nakládku a vykládku připraví.  Přitom je povinnen otevřít 

boční plachtu resp. zadní dveře kamionu. Řidič nákladního auta musí bezpodmínečně 

dodržovat pokyny dané v této souvislosti pracovníky PWO.  

 
 Naložení zboží provede řidič vysokozdvižného vozíku. Poté řidič nákladního auta 

zajistí zabezpečení nakládky. 

 
 U výjezdové závory zavede řidič pager do vratné šachty. Po zpětvzetí pageru se 

výjezdová závora otevře a řidič nákladního auto může areál PWO opustit. 
 

 


