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Anotace    

Tato diplomová práce tematicky navazuje na moji bakalářskou práci „Systém bezpečné práce 

jeřábů z roku 2012“ a rozšiřuje tuto problematiku o popis rizik spojených s manipulací 

s břemeny. Zabývá se problematikou nevhodně vázaných břemen, kdy je hlavně ohrožen 

vazač a to jak na zdraví, tak i na životě. Na začátku je uvedena rešerše právních předpisů, dále 

všeobecná dokumentace k provozu jeřábu a především povinnosti organizace při zajištění 

požadavku v jeřábové dopravě a manipulaci s břemeny. Následuje část s inovativním řešením 

při manipulaci s břemeny, analýza rizik, provádění auditů, finanční zohlednění navrhovaného 

řešení, praktická část a vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: Jeřáb, bezpečnost, vazač, břemeno, manipulace, riziko. 

 

Bc. Juchelková, Monika. Risk when working with tower cranes: the Dissertation Thesis.  

Ostrava: VŠB – TUO, 2014.  

 

Summary  

This thesis and its topic is a follow up of the bachelor thesis " Crane safety operation system" 

from the year 2012. This thesis broadens the topic and describes the risks associated with 

lifting heavy objects. It deals with the wrong manipulation with heavy objects and the fact, 

that the binder undertakes the health risks when handling the heavy objects. The first part of 

this thesis shows the results of the law regulations research and lists the documentation related 

to the crane operation. The first part also focuses on the organization responsibility in terms 

of operating the crane and manipulation with heavy objects. This initial part is followed by 

the part in which an innovative solution concerning the heavy objects manipulation is 

suggested.This part also includes the risk analysis, the way audits are carried out, the 

financial adjustment related to the suggested solution, practical part and evaluation. 
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1. Úvod 

 

Od roku 2003 do 2010 jsem pracovala v ostravské stavební firmě na úseku bezpečnosti 

práce jako administrativní pracovnice pro kolektiv „bezpečáků“. Na základě praxe u tohoto 

zaměstnavatele jsem tedy jako bakalářskou práci zpracovala „Systém bezpečné práce 

jeřábu“[3]. Toto téma mě i nadále zajímá a je zde stále mnoho problematických částí, které 

je nutné zpracovat. Proto jsem se rozhodla navázat na téma a zpracovat „Rizika při práci 

s věžovými jeřáby. 

Při tvorbě této diplomové práce jsem spolupracovala s bezpečnostním technikem  

a hlavním jeřábníkem na probíhající stavbě v Ostravě, které ovšem nemohu v rámci 

požadavku firmy budující probíhající stavbu jmenovat. Taktéž jsem se radila s kolektivem 

z Ostravské firmy zabývající se pronájmem věžových jeřábů a zabezpečováním všeho 

potřebného k provozu zdvihacích zařízení, tato firma rovněž nechce být zveřejněná v mé 

diplomové práci. Na probíhající stavbě mi bylo jeřábníkem nastíněno nevhodné uvazování 

betonářské oceli, lidově zvané „armatury“, s tím, že by bylo vhodné ze strany stavitele 

zadat výrobci těchto armatur jiné, bezpečnější vázání již při vyskladňování z výroby. Tím 

by došlo k minimalizaci rizik při manipulaci s břemeny pro vazače a vyššího stupně 

bezpečné přepravy pro jeřábníka a všechny osoby pohybující se na stavbě.  

Mými zdroji jsou informace z publikací (viz Seznam použité literatury) a především 

podněty a návrhy na zlepšení bezpečnosti na stavbě z praxe, a to od jeřábníka  

a bezpečnostního technika na probíhající stavbě. Dále jsem čerpala z poznatků z konzultací 

u firmy pronajímající věžové jeřáby a veškerou techniku k tomu potřebnou. Jelikož tato 

diplomová práce navazuje na moji bakalářskou práci a základní informace, povinnosti, 

OOPP, legislativa a přílohy se za dobu dvou let nezměnily, musela jsem jako další zdroj 

využít svou vlastní bakalářskou práci, a to v částech, které nejsou stěžejním zadáním 

diplomové práce (jmenovitě: Povinnosti všeobecně, Dokumentace, OOPP, Audit  

a Přílohy).  

Cílem diplomové práce je upozornit na nedostatky při současné přepravě armatur  

a navrhnout vhodnější a především bezpečnější možnost přepravy armatur, s tím,  

že zohledním rizika i cenu tohoto opatření. 

Tato práce nebyla tvořena na základě požadavku stavitele ani výrobce betonářské oceli,  

ale na základě požadavků na zajištění vyššího stupně bezpečnosti pro pracovníky  
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se zdvihacími zařízeními a to především jeřábníka a vazačů. Navržená opatření jsou 

snadno proveditelná a nepředstavují navýšeni rozpočtu o tak velkou položku, aby tyto 

návrhy stavitel nebyl schopen realizovat. Rozhodující je především komunikace uvnitř 

stavební firmy a to mezi vedením a jednotlivými pracovníky včetně připomínkování  

od bezpečnostního technika. Věřím, že tato diplomová práce bude přínosem a pozitivně 

ovlivní bezpečnost na stavbách, kde je nutná přeprava betonářské oceli, ale i ostatních 

břemen, která jsou doposud vázána před expedici pouze provizorně a až na samotné stavbě 

jsou na břemena instalovány schválené vázací prostředky. 
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2. Rešerše právních předpisů   

 

Rešerše právních předpisů v oblasti řízení BOZP při jeřábové dopravě v ČR: 

 

Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

V páté části v § 101 až § 108 je řešena problematika BOZP: povinnosti 

k předcházení ohrožení života a zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele a povinnosti  

a práva zaměstnanců. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Tento zákon řeší další podmínky pro zajištění BOZP na pracovištích, která musí být 

prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Stanovuje 

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce  

a pracovní postupy, bezpečnostní značky, signály a značení. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento předpis stanovuje co je: riziková práce, povinnosti zaměstnavatele, zařazení 

do kategorie rizika atd. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Uvádí rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, způsoby a metody 

jejich zjišťování a hygienické limity.  

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací  

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů  

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška určující kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií.  
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády stanovující povinnosti zaměstnavatele na dokumentaci  

k provoznímu zařízení, rozsahu kontrol k provoznímu zařízení a předepisuje minimální 

požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku 

vytvářeném daným zařízením. 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Doplňuje požadavky BOZP na pracovišti a pracovním prostředí.  

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  

a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Předpis popisuje používání OOPP: kdo, kdy a jaké OOPP musí používat.  

Vyhláška č. 19/1979 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška se vztahuje na všechny organizace, které vykonávají činnost s vyhrazenými 

zdvihacími zařízeními, jako jsou zdvihadla, jeřáby, plošiny, výtahy a regálové zakládače. 

 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Praha: Český normalizační institut, 

1.6.1999, 36 s. 

Tato část ISO 12480 stanoví požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, 

včetně systémů bezpečné práce, řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu 

a údržby jeřábů a výběru jeřábníků, vazačů a signalistů. 

Norma neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), pro jeřáby  

s nejméně jedním ručním pohonem a pro jeřáby na plavidlech, s výjimkou těch případů, 

kdy je pozemní jeřáb pouze dočasně připevněn k plavidlu. 

 

ČSN ISO 12480-3 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby - Praha: 

Český normalizační institut, 1.3.2007, 28 s. 
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Tato část ISO 12480 stanovuje požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů. 

Používá se v návaznosti na ISO 12480-1. 

Předmětem normy jsou systémy bezpečné práce, řízení, plánování, výběr, montáž  

a demontáž, zvláštní požadavky, provozování a údržba jeřábů a výběr jeřábníků, vazačů  

a signalistů. 

Neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), nebo pro jeřáby,  

u kterých je alespoň jeden pohyb ovládán ručně. 

 

Ostatní právní předpisy – viz Seznam legislativy související s provozem zvedacích 

zařízení (Příloha č. 1)  

 

Rešerše právních předpisů v oblasti řízení BOZP při jeřábové dopravě v Evropě: 

 

Legislativa ke zdvihacím zařízením v ČR vesměs vycházejí s evropské legislativy. 

 

ČSN EN 13155 +A2 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení 

břemen  

Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky pro následující volně zavěšené 

prostředky pro uchopení břemen pro jeřáby, kladkostroje a zdvihové jednotky a ručně 

vedená manipulační zařízení: svěrky na plechy; podtlakové uchopovací prostředky;  

samopřísavné, ne-samopřísavné (pumpa, Venturiho trubice, turbína); břemenové  

elektromagnety (bateriové a síťové); permanentní břemenové magnety;  

elektropermanentní břemenové magnety; nosné traverzy; C-háky; nosné vidlice; svěrky 

(kleště). 
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3.  Povinnosti organizace  

 

Povinnosti organizace při zajištění právních požadavků v jeřábové  

dopravě a manipulace s břemeny 
 

3.1  Zodpovědnost za provoz zdvihacích zařízení 

Osoba nebo organizace zodpovědná za celkové řízení pracoviště a zaměstnavatelé 

pracovníků účastnících se provozu zvedacího zařízení mají zodpovědnost za dodržování 

bezpečnosti. Aby tato zodpovědnost mohla být řádně zajišťována, musí být pověřené osobě 

dána nezbytná pravomoc tak, aby příslušné bezpečnostní systémy fungovaly. Zajištění 

bezpečnosti provozu jeřábu zahrnuje používání, údržbu, opravy a výměnu bezpečnostních 

zařízení a zaškolení příslušných pracovníků, včetně stanovení konkrétní zodpovědnosti pro 

dané zařízení [2]. 

 

3.2  Dokumentace zdvihacích zařízení a provozní doklady 

Zdvihací zařízení jako například věžový jeřáb (viz Obrázek č. 1) je souhrn konstrukčních 

prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zvedání a přepravě břemen a osob [1].  

 

 

Obrázek č. 1 - Věžový jeřáb EC-B [7] 
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Dokumentace ZZ musí obsahovat základní specifikace a jmenovité hodnoty zařízení,  

tak jak je dodáváno výrobcem a musí uvádět základní parametry a provozní podmínky 

odpovídající danému použití zařízení. Dále musí dokumenty obsahovat obecné údaje, 

technické charakteristiky zařízení a jeho montážních částí, přejímací dokumenty, údaje  

o výrobci i prodejci ZZ, charakteristiky pracovního prostředí a další obecné informace. [3] 

 

Organizace má povinnost před zahájením prací pomocí zvedacích zařízení zpracovat tyto 

dokumenty: 

Systém bezpečné práce jeřábů – zpracováno v Bakalářské práci [3] 

Místní provozní podmínky pro provoz jeřábů – zpracováno v Bakalářské práci [3] 

 

Provozní doklady – doklady a záznamy pro přímé užívání ZZ v provozu: 

- Deník ZZ slouží k záznamům o provozu a obsahuje: evidenční, nebo inventární číslo, 

záznamy o předání a převzetí zařízení v jednotlivých směnách, záznamy o čištění, 

mazání, prohlídkách a údržbě a dále záznamy o poruchách, závadách a o jejich 

odstranění. 

Deník ZZ je uložen na určeném místě. Místo uložení určuje na každém pracovišti 

vedoucí pracovník a o uložení informuje jeřábníky, provozního technika, revizního 

technika, pracovníky provádějící údržbu a opravy a všechny další pověřené osoby. 

- Zápisy o zkouškách obsahují výsledky revizí, revizních zkoušek zařízení, zápisy 

o zkouškách zařízení po jeho opravách. V zápisech musí být uveden rozsah zkoušek, 

jejich výsledek a rozhodnutí, zda zkoušené zařízení je způsobilé k dalšímu provozu, 

popřípadě opatření k zajištění bezpečného provozu s termíny odstranění zjištěných 

závad. Součástí zápisu musí být i jednoznačná identifikace subjektu, který zkoušku 

provedl, jeho podpis a datum zkoušky. 

- Jeřábnický průkaz osvědčuje způsobilost jeřábníka a jeho oprávnění k samostatnému 

ovládání konkrétního zdvihacího zařízení, průkaz obsahuje i záznamy o účasti na 

opakovaných školeních. Průkaz potvrzuje revizní technik ZZ, platnost průkazu končí, 

není-li v něm potvrzena pravidelná účast na opakovacích školeních. Četnost školení 

určuje zaměstnavatel. 

- Vazačský průkaz osvědčuje způsobilost vazače a jeho oprávnění k samostatnému 

vázání, zavěšování a přepravě břemen, průkaz obsahuje i záznamy o účasti  
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na opakovaných školeních (viz Příloha č. 2 - Záznam o provedeném školení vazačů 

břemen – vzor). Průkaz potvrzuje revizní technik nebo provozní technik ZZ, platnost 

průkazu končí, není-li v něm potvrzena pravidelná účast na opakovacích školeních. 

Četnost školení určuje zaměstnavatel. 

- Seznam zdvihacích zařízení – slouží k evidenci a obsahuje evidenční čísla 

jednotlivých zařízení, hlavní technické údaje a údaje o umístění zařízení, popřípadě 

další údaje podle potřeby uživatele ZZ. Seznam ZZ vede vedoucí pracoviště. 

- Seznam jeřábníků, vazačů a signalistů slouží k evidenci a záznamům o školení, účasti 

na opakovaných školeních, a o prohlídkách zdravotního stavu jeřábníků a vazačů. 

Tento seznam vede vedoucí pracoviště. 

- Seznam vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků. Tento seznam rovněž vede 

vedoucí pracoviště. [3] 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Deník zvedacího zařízení [8]    
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Technická dokumentace  

Před uvedením ZZ do provozu, zahájením výroby, rekonstrukce, nebo celkové opravy ZZ 

musí být zpracována úplná technická dokumentace, ke které se musí uživatel ve spolupráci 

s revizním technikem předem vyjádřit. 

Dokumentace ZZ obsahuje technickou dokumentaci a doklady: 

 

Technická dokumentace obsahuje: 

- výpočty dle platných norem, předpisů a technických zvyklostí, 

- výkresy celkového sestavení ZZ a výkresy jeho hlavních celků, 

- schéma el. zapojení se soupisem el. přístrojů, popřípadě schéma jiného druhu 

ovládání, 

- technický popis se schématem pohonu, u silničních o podobných jeřábu údaje 

o hlučnosti, 

- u stavebních jeřábů údaje o provedení jeřábové dráhy, 

- osvědčení technické dokumentace, popřípadě ZZ, 

- seznam náhradních dílů a příslušenství s čísly výkresů a norem, 

- návod k obsluze ZZ, 

- návod a pokyny běžné údržby, včetně mazacího plánu, 

- pokyny k montáži ZZ, 

- výpočty OK jeřábové dráhy, 

- výkresy jeřábové dráhy (sestava a výkresy hlavních částí jeřábové dráhy), 

- další smluvně dohodnutá dokumentace. 

Doklady obsahují: 

- vyplněné základní list technických údajů „Knihy zdvihacího zařízení“, nebo pasport 

ZZ, 

- osvědčení lan, řetězů, háků apod., 

- osvědčení o technické způsobilosti ZZ pro silniční nebo železniční dopravu, 

- zápis o individuálním vyzkoušení ZZ a výchozí revizi el. zařízení, 

- protokol o proměření geometrického tvaru jeřábové dráhy dle ČSN 73 5130, 

- technické podmínky (pokud pro ZZ není norma), 

- doklady o přejímce ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601, 

- opisy povolených výjimek ze závaznosti norem, 
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- schválení technické dokumentace, schválení typu výrobku, 

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

- osvědčení výrobce, montážní a dodavatelské organizace dle § 3 vyhl. 19/1979 Sb., 

- protokol o zkoušce ZZ (ověřovací zkouška). [3] 

 

3.3 Návod k obsluze zdvihacích zařízení 
 

Návod k obsluze má umožnit bezpečné provozování jeřábu a využít přípustných možností, 

které nabízí. Obsahuje také pokyny k funkcím důležitých agregátů, resp. systému a může 

být pomůckou při eventuálním nákupu náhradních dílů. 

Návod například obsahuje tyto části: 

 Mezní síly, síly působící na základ, údaje o závažích 

 Montáž – demontáž 

 Obsluha 

 Elektrické vybavení 

 Údržba 

 Lana  

 Příslušením 

 

S daným jeřábem smějí pracovat jen kvalifikovaní a školení pracovníci, je nutné dodržovat 

daný návod k obsluze a příslušná ustanovení a předpisy (např. bezpečnostní předpisy). 

 

Při nedodržování těchto zásad může dojít ke škodám. 

Bezpečnostním zařízením namontovaným na jeřábu je nutné věnovat zvláštní pozornost.  

Je nutné stále kontrolovat jejich funkčnost. Při nefunkčnosti nebo nesprávném fungování 

bezpečnostního zařízení nesmí být jeřáb v provozu. Vždy platí zásada: 

Bezpečnost především! 

 

Dále je nutné řídit se dalšími informacemi od výrobce jeřábu, např. technickými 

informačními listy, které musí být k návodu k obsluze přiloženy. 
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Bezpečnostní pokyny 

 

 Zamezení rizik 

Jeřáby jsou konstruovány v souladu se současným stavem technických poznatků  

a uznávaných bezpečnostně technických zásad. Přesto může při nesprávném používání 

dojít k ohrožení zdraví a života uživatelů nebo třetích osob a k negativním vlivům na jeřáb 

a další věcné hodnoty. 

Aby nevznikla, smějí se jeřáby používat jen tímto způsobem: 

- Ke stanoveným účelům. 

- Při dodržení celé dokumentace jeřábu. 

- Při dodržení platných místních předpisů o prevenci úrazů. 

- V bezvadném bezpečnostně technickém stavu. 

 

 Správné používání 

Jeřáby se smějí používat ke zvedání a spouštění a k vodorovné přepravě břemen volně 

zavěšených na břemenovém háku. Při uchopení musí být břemeno na pevném podkladu.  

U jeřábu nesmí být překročeno maximální zatížení stanovené příslušnou křivkou nosnosti. 

Jeřáb se smí montovat a provozovat jen podle údajů uvedených v návodu k obsluze. Jiné 

používání nebo používání nad rámec těchto údajů se považuje za nesprávné a proto  

je zakázáno. 

 

Zakázáno je zvláště (viz obrázek č. 3): 

- uvolňování břemen trhavým pohybem, 

- šikmé tažení nebo smýkání břemen,  

- přeprava osob na břemeni nebo zařízení k uchopení břemen, 

- zvětšování zvednutého břemene,  

- používání nevhodných lan, která neodpovídají údajům v návodu k obsluze, 

- přemosťování a změny nastavení koncových spínačů, 

- změny provedení jeřábu, které je popsáno v návodu k obsluze, 

- umísťování reklamních ploch, nástavby a přestavby bez schválení výrobce. 

Je nutné dodržovat předpisy, respektive zákazy specifické pro typ jeřábu. 
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Obrázek č. 3 - Zakázané manipulace [15] 

 

 Kvalifikace personálu 

Obsluhu, údržbu a inspekce smí provádět jen k tomu vyškolený pracovník.  

Činnosti v rámci montáže, demontáže a oprav smí provádět jen kvalifikovaný odborný 

personál. 

Práce na elektrickém vybavení jeřábu smí provádět jen elektrotechnický odborník,  

a to podle elektrotechnických předpisů. 

Práce na hydraulických zařízeních smí provádět jen personál se speciálními znalostmi  

a zkušenostmi v oboru hydrauliky. 
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 Zvláště nebezpečná místa 

 

 Ohrožení stability 

V závislosti na vybavení jeřábu mohou vznikat velmi odlišné předpoklady stability. 

Dokumentace „Statické údaje“ v daném návodu k obsluze platí vždy jen pro uvedená 

provedení. 

 Nebezpeční pohmoždění 

Nebezpečí pohmoždění hrozí: 

- v oblasti podepření jeřábu, 

- u ozubených věnců pohybujících se bez zakrytí, 

- v oblasti otočné plošiny,  

- u celého jeřábu při montáží, resp. stavění, 

- v oblasti šplhacího zařízení. 

Všechny oblasti, kde hrozí pohmoždění, odpovídajícím způsobem zajistíme nebo 

uzavřeme. Pokud je v rámci obsluhy, montáže nebo údržby nutné provádět práce 

v nezajištěných oblastech jeřábu, je nutná pomoc další osoby, která v případě nebezpečí 

ihned vypne příslušný pohyb. 

 

 Nebezpečí zasažení elektrickou energií 

Skříňový rozvaděč musí být stále zavřený. Přístup je povolen pouze oprávněným osobám 

s klíčem nebo nástrojem. Pokud jsou nutné práce na součástech pod napětím, je nutná 

pomoc další osoby, která v případě nutnosti vypne hlavní vypínač. 

 

 Nebezpečí při poškození lan 

Při používání nevhodných lan může dojít k vážným nehodám. Pro bezpečný provoz 

zajistěte splnění těchto podmínek: 

- používejte jen lana vyhovující požadovaným předpisům, 

- pozornost věnujte zvláště částem lan, které se pohybují přes lanovnice, resp. lanové 

bubny a částem v oblasti upevnění konců lan, 

- pozorně sledujte začínající změny na lanech. 
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 Nebezpečí zasažení hydraulickou energií 

Před otevíráním částí systémů a tlakových potrubí při opravách uvolněte z příslušných 

součástí tlak.  

Hydraulická pružná potrubí v přiměřených intervalech vyměňujte, i když nemají žádné 

viditelné nedostatky z hlediska bezpečnosti. 

 

 Nebezpečí při znečištění životního prostředí 

Při nedbalém zacházení s mazivy a provozními látkami může dojít k poškození životního 

prostředí. Při výměně, resp. doplňování maziv a provozních látek postupujeme 

s maximální pečlivostí. Maziva ani provozní látky se nesmějí dostat do půdy ani vod. 

 

 

3.4  Osobní ochranné pracovní prostředky 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) [2]: 

 

Pověřená osoba musí zajistit: 

- aby byly k dispozici odpovídající osobní ochranné prostředky s ohledem na charakter 

pracoviště, jako jsou např. přilby, ochranné brýle, bezpečnostní postroje, bezpečnostní 

obuv a ochrana sluchu, 

- provádění kontrol OOPP před jejich použitím a po něm a údržbu nebo výměnu, je-li  

to nutné, 

- provedení zápisu o výsledku kontrol a oprav; některé OOPP mají omezenou životnost 

(např. přilby nebo bezpečnostní postroje), a proto musí být pravidelně vyměňovány; 

poškozený OOPP musí být okamžitě nahrazen novým.  

Všechny osoby pracující na zdvihacím zařízení nebo provádějící prohlídku ZZ nebo 

pohybující se v blízkosti ZZ musí být seznámeny s požadavky pro zajištění jejich osobní 

bezpečnosti a použitím OOPP. Pracovníci musí být seznámeni se správným používáním 

OOPP a jsou povinni tyto prostředky používat. 
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OOPP pro příslušné profese, kdy se vždy zohledňuje činnost, která bude prováděna: 

 

Vazač: - pracovní oděv a obuv, 

 - pracovní rukavice, 

 - přilba, brýle, 

 - výstražná vesta – nutno zvolit určitou barvu vesty pro vazače a další barvu 

pro jeřábníka a jiné barvy pro ostatní osoby pohybující se na pracovišti, 

 - bezpečnostní postroj. 

 

Jeřábník: - pracovní oděv a obuv, 

 - pracovní rukavice (pro výstup do kabiny), 

 - přilba, 

 - výstražná vesta – předem určená barva pro tuto profesi, 

 - bezpečnostní postroj. 

 

OOPP – ochranná přilba a výstražná vesta: 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Ochranná přilba [9] Obrázek č. 5 – Výstražná vesta [10] 
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4. Provádění auditů zaměřených na bezpečnost práce 

 

Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)  [3]     

Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je speciální audit a spočívá v kontrole stavu, 

úrovně a účinnosti systému BOZP ve firmě.  

Audit je důležitý krok k uvedení společnosti do souladu s legislativou týkající se BOZP  

a PO a pomáhá vytvořit funkční systém. Slouží k analýze společnosti v oblastech BOZP  

a PO, hygieny práce a péče o technická zařízení. 

Audit má dva kroky:  

- kontrola dokumentace (veškerá dokumentace BOZP, PO, bezpečnostní analýzy, 

revizní zprávy, osvědčení atd.) a kontrola systému BOZP a PO, 

- fyzická kontrola všech pracovišť. 

Výstupní zpráva obsahuje bodové vyhodnocení úrovně BOZP a PO, seznam neshod včetně 

porušení legislativy a opatření k nápravě: 

- návrh konkrétních opatření pro odstranění závad, 

- návrh pro zkvalitnění BOZP ve firmě, 

- návrh na doplnění dokumentace, její úplnost a správnost, 

- zodpovědnost za odstranění zjištěných závad, 

- termín do kdy budou závady odstraněny. 

 

Provádění auditů bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti s jeřábovou 

dopravou [3] 

 

Audit bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti s jeřábovou dopravou [3] 

Toto je speciální audit spadající pod audity BOZP. 

Soustředí se především na správnost používaných pracovních postupů a na používání 

řádných pracovních prostředků a vázacích lan. 

V prvé řadě se kontrolují všichni zaměstnanci na pracovišti, zda jsou pro danou činnost 

zdravotně způsobilí a zda mají veškerá oprávnění a správnou kvalifikaci. Rovněž  

se zjišťuje jak je prováděná komunikace mezi jeřábníkem a vazačem či signalistou a zda 

všichni zúčastnění smluveným signálům rozumějí – viz Příloha č. 3 - Dorozumívací 

signály.   

Prověřují se přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a jejich správné používání. 
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Nedílnou a neméně důležitou součástí auditu je kontrola vázacích prostředků.  

Tyto prostředky musejí být uloženy na k tomu určených místech a musí být zajištěna jejich 

ochrana před neoprávněným použitím.  

Ověřuje se, zda jsou správně označeny přístupové cesty a zda je na pracovišti dodržován 

dostatečný pořádek pro práci. 

 

Výstupem tohoto auditu je zápis obsahující: 

- fotografie zjištěných nedostatků, 

- popis nedostatků či porušení s uvedením co a kým bylo porušeno, 

- nápravná opatření, 

- zodpovědnost za odstranění zjištěných závad, 

- termín do kdy budou všechny uvedené závady odstraněny. 
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5. Metody  

 

Vybrané metody použité v této diplomové práci [6]: 

 

V kapitole č. 6.1 Skutečný stav byla použita metoda deskripce, ve které je podstatou 

sledování skutečného děje ve všech jeho projevech.  Jedná se o interpretaci skutečného 

stavu na pracovišti.  Tato metoda zachycuje pozorovanou situaci v daném časovém a 

prostorovém kontextu. Cílem je zachytit znaky a jejich vzájemné návaznosti a součinnosti 

komplexně.  

 

V kapitole č. 6.2 Navrhované řešení č. 1 a v kapitole č. 6.3 Navrhované řešení č. 2 bylo 

postupováno dle metody analogie. Podstatou této metody je vyhledávání a uplatnění 

podobného, analogického celkového řešení. Používá se pro tvůrčí řešení jednoduchých 

problémů. Patří k metodám univerzální povahy a bývá spojována s uplatněním metody 

hodnotové analýzy. Předpokladem použití je představivost a obrazotvornost vycházející ze 

speciálních a všeobecných znalostí a vědomostí. Týmová práce znásobuje efektivnost této 

metody.  

 

V kapitole č. 7 Analýza rizik při manipulaci s břemeny byla zpracována metoda analýza. 

Tato metoda analyzuje předmět zkoumání, čímž rozumíme tu část reality, na níž je 

zaměřená výzkumná aktivita s ohledem na stanovené cíle. 

 

V kapitole č. 9 Praktická část bylo použito metody verifikace. Tato metoda je založena na 

postupu, kdy pozorováním prověřujeme pravdivost výroku a ověřujeme, zda vyřčené 

informace jsou dle skutečného stavu. Závěry jsou následně využity pro formulování 

vědecké teorie. 

 

V kapitole č. 10 Vyhodnocení a závěr je postupováno dle metody indukce, což znamená, 

že z jednotlivých dat dojdeme k zobecnění, čímž dochází k formulaci všeobecně platných 

pravidel, principů či zákonitosti. V konečném důsledku využijeme dostupných informací 

k vytvoření vědecké teorie. 
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6. Inovativní pracovní postupy při manipulaci s břemeny 

 

 

Pracovní postupy při manipulaci s břemeny budu řešit pro reálnou stavbu, bohužel  

mi nebylo dovoleno jmenovat jak stavitele, tak osoby, které se mnou při tvorbě této 

diplomové práce spolupracovaly. V první řadě zde bude uveden „Skutečný stav“ na stavbě 

(viz Obrázek č. 6) a dále dva návrhy na inovativní pracovní postupy při manipulaci 

s břemeny. 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Probíhající stavba [11] 
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6.1 Skutečný stav 
 

Na probíhající výstavbě prováděné pomocí věžového jeřábu je hlavní činností jeřábníka  

při práci na věžovém jeřábu manipulovat s betonářskou ocelí, neboli armaturami, pro 

výstavbu betonové konstrukce budovy. 

Stavitel objednává armatury = tyče z betonářské oceli u výrobce. Uvede množství, délku, 

tvar atd. 

Pro názornost - objednávka: tyče dlouhé 12 metrů, průměr tyče 10 mm, 70 ks tyčí  

ve svazku, váha jednoho svazku 2 tuny, počet svazku na vozidle 12 ks. 

Výrobce zakázku vyhotoví a jednotlivé svazky sváže ocelovým drátem zhotoveným pouze 

pro manipulaci se svazky ve výrobě (viz Obrázek č. 7), který není schválen jako vázací 

prostředek. 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Uskladnění betonářské oceli [12] 

 

Tyto svazky u výrobce naloží na korbu nákladního vozidla mostovým jeřábem, kde  

se ke zvedání břemene použije již zmíněný neschválený vázací ocelový drát. 
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Nákladní automobil je naložen a veze zakázku na stavbu, kde proběhne vykládka břenem. 

Jak je vidět z obrázku č. 3, svazky jsou nakupeny na hromadě a cestou se mohou konce 

jednotlivých svazků do sebe „zamotat“, což přináší obtíže při výkladce. Toto uskladnění  

na korbě je nevhodné a pro výkladku břemen představuje nejvyšší možné riziko. Ohrožen 

je hlavně vazač, který na jednotlivé svazky instaluje schválené vázací prostředky - viz 

Příloha č. 4. 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Naložený nákladní automobil [15] 

 

Po příjezdu dopravce s objednaným materiálem na staveniště následuje zdlouhavá  

a nebezpečná práce pro vazače a jeřábníka. Tito pracovníci mají smluven následující 

postup pro vykládku:  

1) vazač na korbě vozidla upevní hák jeřábu za vázací drát na jednom konci svazku,  

2) jeřábník zvedne svazek o půl metru, 

3) vazač protáhne pod svazkem schválený vázací prostředek s požadovanou nosností, 

4) jeřábník břemeno spustí zpět na korbu vozidla, 

5) vazač přejde na druhý konec svazku tyčí a postup se opakuje, 

6) vazač zavěsí na hák jim nainstalované schválené vázací prostředky, 
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7) jeřábník po signálu napne lano, 

8) vazač zkontroluje uvázání břemene,  

9) vazač poodejde do bezpečné blízkosti, 

10) pokud je vše v pořádku, vazač dává jeřábníkovi signál k vyzvednutí břemene, 

11) jeřábník přemístí břemeno na místo určení, kde jsou připraveny podkladky, na které 

se svazek tyčí uloží. 

Pozn.: podkladky (dřevěné hranoly) jsou důležité pro další manipulaci s celým svazkem, 

pokud se bude svazek ještě přemisťovat z místa uskladnění na místo montáže tyčí. Z místa 

uskladnění pak díky podkladkům může vazač pod svazkem jednoduše schválený vázací 

prostředek protáhnout a není již nutná tak složitá manipulace s břemenem, jak tomu bylo 

na korbě vozidla. 

 

Při výše popsaném odebírání břemen může při manipulaci se svazkem dojít i k situaci 

zachycené na obrázku č. 4. 

 

 

 

Obrázek č. 9 - Manipulace s břemenem [15] 
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K této situaci došlo tak, že po uvázání schválenými vázacími prostředky na korbě vozidla, 

a po signálu od vazače, začal jeřábník břemeno zvedat. Tyče, které se při dopravní 

přepravě zamotaly, byly do sebe zaseknuté a při zvedání byly tyto tyče vytaženy na jedné 

straně z vázacího prostředku. Hrozilo zde obrovské riziko zranění vazače při zvedání 

svazku. Rovněž hrozilo úplné vypadnutí tyčí z vázacího prostředku na druhém konci,  

ve kterém bylo ještě zachyceno. Jeřábník ze své pozice a vzdálenosti vůbec neviděl, že má 

tyče takto uvolněné. Pokud by tedy v blízkosti místa, kde břemeno ukládal, stál vazač 

připravený signalizovat směr uložení břemene, tak mohlo dojít k závažnému zranění 

vazače. Betonářská ocel (Obrázek č. 10) je velmi tvrdá, houževnatá a hlavně pružná, takže 

nelze předvídat, jak by se při nárazu do čehokoliv v okolí zachovala. Za toto špatné, 

nedbalé a nezodpovědné uchycení břemene dostal vazač pokutu a rovněž s ním  

byl rozvázán pracovní vztah. V rámci následků, které mohly nastat, je tento postup  

ze strany zaměstnavatele pochopitelný. 

 

 

 

Obrázek č. 10 -  Betonářská ocel [13] 
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SHRNUTÍ – výhody, nevýhody, riziko 

 

Výhody: - cena za materiál. 

Nevýhody: - zdlouhavá instalace schválených vázacích prostředků, 

- čas vykládky až 5 hodin, což se rovná prostojům 

dopravního prostředku, díky čemuž se navýší cena  

za dopravu, 

- prostoje na stavbě než se příslušný materiál dostane  

na stanoviště k montáži, 

Riziko - vysoké. 

Vazač - riziko - pád z korby vozidla, 

- vyvrtnutí kotníku při práci na korbě, 

- švihnutí uvolněnou tyčí, 

- odření, pořezání,  

- přimáčknutí dolní, horní končetiny. 

Jeřábník  - nízká psychická pohoda z důvodu vědomí, že při zvedání 

břemene na neschváleném vázacím prostředku z výroby, 

může toto lano prasknout a ohrozit vazače nejen na zdraví, 

ale především na životě. 
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6.2 Navrhované řešení č. 1 
 

Navrhované řešení pro bezpečnější a časově méně náročnější manipulaci s betonářskou 

ocelí přepravovanou dopravcem ve svazcích je požadavek na výrobce tyčí. 

Výrobce betonářské oceli bude tuto ocel ve výrobně ukládat na korbu vozidla  

na podkladky (viz obrázky č. 6 a č. 7), což budou dřevěné hranoly o rozměrech 100 x 100 

mm (dle potřeby) a i mezi jednotlivé svazky bude vkládat hranoly o stejných rozměrech. 

 

Tady pak bude vazač pod jednotlivé svazky vkládat vázací lano od háků jeřábu mnohem 

rychleji, než jak je popsáno ve „skutečném“ stavu!! 

 

Pro názornost uvádím příklad: 

 

Objednávka betonářské oceli: 

Délka tyče   12 metrů 

Průměr tyče    10 mm 

Výrobce stanoví:  

Počet ks tyčí ve svazku: 70 ks 

Váha jednoho svazku: 2 tuny 

Počet svazku na vozidle  12 ks 

Výrobce zajistí: 

 Podkladek    0,1 x 0,1 x 1,9 m (délka dle šířky korby)  

 Proložka   0,1 x 0,1 x 0,6 m (délka potřeby) 

 

Pozn.: Svazky tyčí nebudou nikdy představovat přesný kruhu - viz obrázek č. 12,  

na kterém je pouze graficky znázorněno, jak by uložení mohlo vypadat. 
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Nákres uložení svazků betonářské oceli na korbě vozidla: 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 - Půdorys uskladnění (měřítko 1 cm = 1 m) [15] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 - Nárys uskladnění (měřítko 5 cm = 1 m) [15] 

 

Legenda: 

 

 
Svazek tyčí 

 Obrys úložného prostoru na vozu  Svazek tyčí 

 Podkladek  Proložka 

 

Pokud takto výrobce/dodavatel uskladní objednanou betonářskou ocel na korbu vozidla, 

bude postup výkladky břemen z korby na místo uskladnění následující: 

1) vazač protáhne pod svazkem na jednom konci schválený vázací prostředek 

s požadovanou nosností, 

2) vazač přejde na druhý konec svazku tyčí a postup se zopakuje, 

3) vazač zavěsí na hák jim nainstalované schválené vázací prostředky, 

4) jeřábník po signálu napne lano, 

5) vazač zkontroluje uvázání břemene,  

6) vazač poodejde do bezpečné blízkosti, 

7) pokud je vše v pořádku, dává vazač signál k vyzvednutí břemene, 

8) jeřábník přemístí břemeno na místo určení, kde jsou opět připraveny podkladky,  

na které se svazek tyčí uloží. 
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Zde již vidíme obrovské zrychlení práce. Dále odstranění nejrizikovější činnosti vazače, 

která byla uvedena v popisu práce vazače při „současném stavu“.  

Nejrizikovější částí je protahování schváleného vázacího prostředku pod svazkem tyčí, 

který je zvedán jeřábníkem do výšky 0,5 m pouze za svazovací ocelový drát od výrobce. 

 

 

SHRNUTÍ – výhody, nevýhody, riziko 

 

Výhody: - zrychlení manipulace s břemeny,  

- snížení rizika při práci vazače. 

Nevýhody: - navýšení ceny o dodané podkladky a proložky, 

- nutná úprava kupní smlouvy o dodatek týkající  

se požadovaného uskladnění na korbu vozidla,  

- stále nutná instalace schválených vázacích prostředků, 

- čas vykládky 3 hodiny (= prostoje dopravního prostředku), 

Riziko - přijatelné. 

Vazač - riziko - pád z korby vozidla, 

- vyvrtnutí kotníku při práci na korbě, 

- odření, pořezání,  

- přimáčknutí dolní, horní končetiny. 

Jeřábník  - ucházející psychická pohoda, protože již není nutné zvedání 

břemene na neschváleném vázacím prostředku z výrobny. 
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6.3 Navrhované řešení č. 2 
 

Toto navrhované řešení zajistí maximální bezpečnost vazače a minimální čas potřebný na 

výkladku celé zakázky z korby vozidla na místo uskladnění. Následně zrychlí a zajistí 

maximální bezpečnost i při další manipulaci břemen z místa uskladnění na místo montáže 

tyčí.  

Je zde nutná změna smlouvy mezi odběratelem/stavitelem a výrobcem/dodavatelem. 

Hlavní rozdíl bude spočívat v tom, že výrobce/dodavatel bude mít povinnost 

vyrobené/dodávané svazky betonářské oceli svázat schválenými vázacími prostředky. 

Zároveň na tento schválený vázací prostředek musí instalovat schválený úvazek. Vše musí 

být řádně označeno a vyznačeno maximální nosností. Instalace schválených vázacích 

prostředků a schválených úvazků proběhne u výrobce. Vše bude zahrnuto v ceně nákupu 

zboží a bude pouze na výrobci betonářské oceli, zda tuto zakázku a zároveň výzvu  

na zlepšení bezpečnosti při manipulaci s břemeny příjme. 

Zde bude na výrobci, jaký postup svazování a připevnění úvazku zvolí, či nově navrhne  

a nechá schválit jako vázací prostředek. 

Při hledání vhodného úvazku jsem narazila na tzv. „třmen závěsný“ (Obrázek č. 13), který 

má rozmezí nosnosti od 200-7500kg, což by našemu účelu sloužilo dostačujícím 

způsobem. V závěsném třmenu by ovšem místo žlutého čepu bylo protaženo ocelové lano, 

které bude schváleným vázacím prostředkem. Samozřejmě v tomto ohledu bude záležet  

na výrobci a jeho technickém oddělení, zda nenavrhnou úvazek vhodnějšího tvaru. 

 
 

 

Obrázek č. 13 - Třmen závěsný [14]  
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Bude nutný smluvní požadavek na výrobce betonářské oceli: 

- zajištění a svázání jednotlivých svazků betonářské oceli schválenými vázacími 

prostředky, 

- opatření jednotlivých svazků schválenými úvazky, 

- pro úvazky musí být zpracován:   

- statický výpočet,  

- technické řešení, 

- způsob připevnění a zajištění na svazku, 

- označení,  

- řádně označit vázací body dle platných norem a požadavků, 

- umístění úvazků do vázacích bodů, 

 

Postup manipulace s břemenem při tomto návrhu bude následující: 

1) vazač nainstalovanými úvazky protáhne schválené vázací prostředky do háku 

jeřábu, 

2) jeřábník po signálu vazačem napne lano, 

3) vazač zkontroluje uvázání břemene,  

4) vazač poodejde do bezpečné blízkosti, 

5) pokud je vše v pořádku, dává vazač signál k vyzvednutí břemene, 

6) jeřábník přemístí břemeno na místo určení, kde díky úvazkům bude břemeno stále 

připraveno k následné přepravě na místo montáže tyčí. 

 

Toto je nejrychlejší a nejbezpečnější manipulace s břemenem, kterým je v mém případě 

svazek tyčí z betonářské oceli. Vazač neprotahuje pod břemenem schválený vázací 

prostředek, který by pak upevnil na hák, ale rovnou břemeno svázané schválenými 

vázacími prostředky zavěšuje na hák. Pro úplnou dokonalost by zde mohly být také 

umístěny podkladky a proložky, ale není to potřeba. Pouze je nutné zajistit, aby úvazek  

při nakládání na korbu „ležel“ na svazku a nebyl poškozen břemenem, které bude ukládáno 

na něj. Tuto problematiku musí vyřešit výrobce betonářské oceli v rámci zajištění celé 

zakázky.   
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SHRNUTÍ – výhody, nevýhody, riziko 

 

Výhody: - maximální zrychlení manipulace s břemeny,  

- maximální snížení rizika při práci vazače, 

- čas vykládky do 1,5 hodiny (minimální prostoje dopravce), 

Nevýhody: - navýšení ceny o schválené vázací prostředky a úvazky, 

- nutná úprava kupní smlouvy o dodatek týkající  

se požadovaného svázání vázacími prostředky včetně 

instalace úvazků již ve výrobě,  

Riziko - minimální 

Vazač - riziko - pád z korby vozidla, 

- vyvrtnutí kotníku při práci na korbě, 

- odření, pořezání,  

Jeřábník  - dobrá psychická pohoda díky instalaci schválených vázacích 

prostředků už ve výrobě, vazač je ohrožen minimálně. 

 

Celkové shrnutí výhod, nevýhod a rizik je uvedeno v tabulce č. 6 v kapitole č. 8. 
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7.  Analýza rizik při manipulaci s břemeny  

 

Analýza rizik při manipulaci s břemeny – profese VAZAČ – metoda bodová [4]  

 

K hodnocení rizik na pracovišti se v praxi používají různé metody a postupy. Většinou 

vycházejí ze znalostí a zkušeností jejich hodnotitelů, případně typu používaného programu 

pro hodnocení rizik.  

Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní 

zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců.  

Mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. [4] 

 

Postup pro hodnocení rizik spočívá v provedení následujících kroků: 

1. Vymezení pracovního systému. 

2. Vyhledání (identifikace) nebezpečí. 

3. Stanovení / ocenění rizik. 

4. Hodnocení rizik. 

5. Odstranění / omezení rizik. 

6. Pravidelné hodnocení rizik. 

7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci.[4] 

 

1. krok: Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností 

 

Analýza rizik při manipulaci s břemeny bude zpracována pro profesi VAZAČ. Jedná  

se o pracovní činnost vazače při vykládce břemen z nákladního automobilu. Břemenem  

je zde myšlen svazek tyčí o průměru tyče 1cm z betonářské oceli v délce 12-ti metrů a váze 

jednoho svazku neboli břemene 2 tuny. Svazky jsou ve výrobě svázány neschválenými 

vázacími prostředky. Pro potřebu naložení na vozidlo jsou svázány ocelovým drátem 

s neoznačenou nosností a neznámým způsobem svázání. Rizika se budou vztahovat  

pro pracovní činnost vazače prováděnou na korbě vozidla, které dopraví na stavbu 

objednanou betonářskou ocel. Popis pracovní činnosti je podrobně uveden v kapitole 6.1 

nazvané „Skutečný stav“. 
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2. krok: Vyhledání (identifikace) nebezpečí 

 

K pracovní činnosti vazače přiřazuji nebezpečí nebo nebezpečnou situaci, která může 

nastat. Vycházím ze zkušeností a podnětů při konzultacích od pracovníků se zdvihacími 

zařízeními, bezpečnostního technika a také revizního technika pro zvedací zařízení.  

 

Tabulka č. 1 - Výsledek identifikace nebezpečí při pracovní činnosti vazače 

 

č. Popis situace 

1 Výstup/sestup na korbu vozidla není vždy zajištěn požadovanými schůdky. 

2 
Na korbě vozidla jsou břemena – svazky tyčí z betonářské oceli – naskládány na 

sebe. 

3 Roztržení drátu, kterým bylo břemeno svázáno ve výrobě. 

4 Zachycení tyče z betonářské oceli za jiné břemeno na korbě při zvedání jeřábem. 

5 Uvolnění tyče z beton.oceli z vázacího prostředku (v návaznosti na situaci č. 5) 

6 
Vypadnutí uvolněné tyče z beton.oceli z vázacího prostředku (v návaznosti na 

situaci č. 6) 

7 Padající tyč/tyče z betonové oceli (v návaznosti na situaci č. 6) 

8 Utržení lana. 

9 Nefunkční pojistka na háku. 

 

 

3. krok: Stanovení a ocenění rizik 

Při oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také pravděpodobnost,  

se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci 

stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí čtyř stupňů udávajících 

závažnost možného poranění (označovanou písmenem "Z") [4]: 
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Tabulka č. 2 - Hodnocení stupně závažnosti možného úrazu nebo škody [4] 

 

Stupeň Důsledek Popis důsledku (závažnosti) 

1 Zanedbatelný 
Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná porucha systému; 

vzniklá škoda nepřevyšuje částku 10 tis. Kč. 

5 Významný 
Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého následku; drobné poškození 

systému; výše vzniklé škody se pohybují v rozmezí 10 - 500 tis. Kč. 

10 Kritický 

Úraz s trvalým následkem (těžký úraz),  vyžaduje dlouhodobé léčení; 

rozsáhlé poškození systému, velké finanční ztráty, škoda se pohybuje v 

rozmezí 500 tis. až 5 mil. Kč. 

15 Katastrofický 
Smrtelný úraz, nenahraditelné ztráty; značná poškození / zničen systém; 

výše škody přesahuje 5 mil. Kč. 

 

 

Při stanovení pravděpodobnosti (označované písmenem "P") posuzujeme, zda možnost 

poranění existuje. 

 

Tabulka č. 3 - Stanovení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události [4] 

 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení 

1 
Málo 

pravděpodobné 

Nesetkal jsem se s tímto případem, ale 

vím, že k němu může dojít. 

Velmi malé 

ohrožení 

5 Pravděpodobné 
Jev vznikne někdy během života systému, 

znám obdobné případy. 
Malé ohrožení 

10 
Velmi 

pravděpodobné 

K poranění při sledování nebezpečných 

událostí již došlo; jedná se o časté 

ohrožení. 

Časté ohrožení 

15 
Vysoce 

pravděpodobné 

K poranění při sledování situací dochází 

často; je pravděpodobný opakovaný výskyt 

událostí, nepřetržité ohrožení, 

Nepřetržité 

ohrožení 

 

Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem "R"), které představuje 

nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti  

a pravděpodobnosti. [4] 

 

R = Z x P     (riziko = závažnost x pravděpodobnost) 
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Uvedený postup poskytuje přehled o  závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik,  

což je důležité především pro stanovení priorit při přijímání bezpečnostních opatření  

v organizaci. 

4. krok: Hodnocení rizik 

Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout, a pokud ne, 

jaká opatření musíme realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení  

na přijatelnou míru. K rozhodování Vám pomůže následující rozmezí: [4] 

 

150 < R   Vyžaduje okamžité odstranění 

75 < R < 150 Odstranění v termínu stanoveném podle charakteru nebezpečí 

15 < R < 75 Vyžaduje zvýšenou pozornost 

  R < 15 Přijatelná úroveň 

 

Pro větší názornost je vhodné zakreslit rizika vyplývající z jednotlivých nebezpečných 

situací do tzv. matice rizik (viz Obrázek č. 14). Tento způsob zobrazení umožňuje snadno 

určit priority, kterým se je třeba přednostně věnovat při účelné prevenci ohrožení zdraví. 

[4] 

MATICE RIZIK 
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Závažnost (Z)     → 
  

Poznámka: 
      

  
 

Velmi vysoké riziko - okamžité odstranění 

  
 

Vysoké riziko - odstranění v termínu  

  
 

Zvýšené riziko - zvýšená pozornost 

  
 

Přijatelná úroveň 

 

Obrázek č. 14 - Matice rizik [15] 
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Tabulka č. 4 - Seznam činností 

 

Podnik / závod: ZZ spol. s r.o. 

Pracoviště: Stavba na kraji města - výkladna břemen - činnost vazače 

Hodnocení provedl: M. Juchelková Podpis:   Dne: 1. dubna 2014 

          

Pracoviště,  

pracovní místo  
nebo pracovní 

činnost 

Nebezpeční  

nebo  

nebezpečná situace 

Možné poranění 

Přijatá 

bezpečnostní 

opatření  

Zbytkové 
nebezpeční / 

riziko 

poranění 

Poznámka 

Např. navržená 

dodatečná 
bezpečnostní 

opatření 

Z  P R 
Zodpovídá: 

Termín: 

1. korba vozidla chybí schůdky 
pád - zlomenina 

končetiny 

mobilní schůdky, 

žebřík 
5 5 25 

smluvně ošetřit s 

dopravcem, že na 

vozidle musí 

výstupy 

2. korba vozidla chůze po tyčích 
pád, vyvrtnutí 

kotníku, pořezání 
kotníková obuv 5 5 25 

uložení na 

podkladkách, 

proložkách 

3. korba vozidla 
uvolnění svázaných 

tyčí 

celé tělo - řezné, 

tržné rány 

schválené vázací 

prostředky 
10 5 50 

smluvně: svazování 

ve výrobě 

schválenými 

vázacími 

prostředky 

4. korba vozidla zachycení tyče 
celé tělo - řezné, 

tržné rány 

podkladky a 

proložky 
10 1 10 

5. manipulace  uvolnění tyče 
celé tělo - řezné, 
tržné rány 

schválené vázací 
prostředky 

10 5 50 

6. manipulace  vypadnutí 
celé tělo - řezné, 
tržné rány 

vizuální kontrola 10 10 100 

7. manipulace  padající tyče celé tělo, více osob 
schválené vázací 

prostředky 
15 10 150  * pozn.níže 

8. manipulace  padající břemeno celé tělo, více osob 
zákaz manipulace 
nad osobami 

15 1 15 

používat schválení, 

nezávadné vázací 

prostředky s 

patřičnou nosností 

9. manipulace  vypadnutí břemene celé tělo, více osob 
zákaz manipulace 
nad osobami 

15 1 15 kontrola 

 * k tomuto riziku dochází v důsledku bodů 4, 5, 6 - opatření viz tyto body 

 

  

5. krok: Odstranění / omezení rizik 

 

V případě rizik při pracovní činnost vazače dojde k jejich minimalizaci zavedením 

navrženého opatření č. 1 nebo č. 2 (viz kapitola č. 6). Při zavedení navrženého opatření č. 2 

do praxe dojde k maximální minimalizaci rizik při manipulaci s břemeny. Úplné odstranění 
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rizik při zmiňované profesi není možné, jelikož velkou měrou samotná rizika vznikají 

z důvodu selhání lidského faktoru.  

Pro další minimalizaci rizik jsou nutná profesní a bezpečnostní školení, přezkušování, 

opakovací školení, seznámení s neodstranitelnými riziky a také s technologickými  

a pracovními postupy. 

 

Tabulka č. 5- Seznam možných rizik/ohrožení a návrhy na opatření 

 

Seznam možných rizik/ohrožení a návrhy na opatření 

Profese: VAZAČ 

Riziko / ohrožení Návrh opatření 

pád břemene / neznalost hmotnosti břemene vázat pouze břemena s uvedenou hmotností 

pád břemene / neznalost nosnosti 
používání pouze nosností označené vázací 

prostředky 

pád břemene / poškozené vázací prostředky schválené vázací prostředky, denně kontrolovat 

pád břemene / špatný odhad vázacích bodů školení a přezkoušení znalostí 

pád břemene / utržení vázacích prostředků pravidelná kontrola, vyřazování vadných 

pád, špatné šlápnutí / neuložená břemena správně uložená břemena, pevná kotníková obuv 

pád, špatné šlápnutí / nevhodný výstup  vhodný výstup, schůdky 

pořezání, nabodnutí / neschválené OOPP vhodné OOPP 

pořezání, nabodnutí / neschválené vázací prostředky schválené vázací prostředky 

přimáčknutí / špatné klimatické podmínky dodržování zákazů prací při nepříznivém počasí  

přimáčknutí / zakázaná manipulace stanovení a dodržování zakázané manipulace 

 

 

Všeobecně lze říci, že účinná prevence poškození zdraví vychází ze znalostí podstaty 

(charakteru) rizik a jejich závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je splnění všech 

požadavků stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření  
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k prevenci rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je odstranit rizika  

u zdroje jejich původu nebo omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti  

a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

 Nejúčinnějším způsobem prevence je odstranění rizik, např. změnou technologií 

pracovního postupu, případně zvýšení vzdálenosti pracovníka od zdroje rizika. 

Důležité je však nepřipustit, aby se riziko nepřeneslo jinam, kde by jeho důsledky 

mohly být ještě závažnější. 

 Opatření k odstranění rizika může být přijato také jednorázově pro všechny 

zdroje, v případech, kdy se riziko vyskytuje u stejných zdrojů na více místech a ze 

stejných příčin a při stejných podmínkách.  

 Pokud není možné riziko vyloučit technickým nebo technicko-

organizačním opatřením, nebo omezit na přijatelnou úroveň přímo u zdroje, 

používají se technická opatření kolektivní ochrany. 

 V případech, kdy nelze použít ani předchozí opatření nebo, i přes jeho použití 

zůstává zbytkové riziko, využíváme prostředky individuální ochrany OOPP. 

Současně se zavedou také organizační opatření, která mají za cíl omezit expozici 

pracovníka danému riziku. 

Při přijímání opatření má vždy poslední slovo zaměstnavatel (ředitel, jednatel, majitel). 

Ten závazným způsobem (příkaz ředitele, směrnice k prevenci rizik apod.) rozhodne  

o potřebných opatřeních, zodpovědnosti za jejich realizaci a termínu provedení. Z tohoto 

důvodu je proto důležité, aby měl pro své rozhodování jasné a přehledné podklady, 

například ve formě přehledných tabulek. Rozhodnutí, která forma tabulek je pro daný 

případ nejvhodnější, záleží vždy na dohodě mezi zaměstnavatelem a osobou odborně 

způsobilou, která bude u něj zajišťovat prevenci rizik – viz Tabulka č. 5) [4] 

 

6. krok: Pravidelné hodnocení rizik 

Hodnocení rizik se provádí vždy: 

 před uvedením nového zařízení případně pracoviště do užívání (výchozí 

vyhodnocení rizik), 

 jako kontrolu po provedení nebezpečných opatření, 

 po každé změně, která mohla mít vliv na bezpečnost práce, 

 po nehodě / úrazu, 
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 když dojde k závažným organizačním změnám, například zavedení druhé směny 

nebo změna kvalifikace zaměstnanců, 

 na základě zjištění orgánů Inspekce práce nebo orgánů ochrany veřejného zdraví, 

 na závazný pokyn příslušného odborového orgánu nebo návrh zástupce 

zaměstnanců pro BOZP. 

Hodnocení rizik by se mělo provádět v pravidelných intervalech nebo intervalech 

stanovených pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle prováděných rizikových 

prací a dalších skutečností, které rizikovost a četnost prevence ovlivňují. [4] 

 

7. krok: Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci 

 Seznámit zaměstnance, příslušené odborové orgány nebo zástupce pro oblast BOZP 

s výsledkem vyhodnocení rizik včetně přijatých bezpečnostních opatření ke snížení 

jejich působení na zdraví zaměstnanců na pracovišti. 

 Zajistit kvalitní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních  

a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně informací o rizicích, která se týkají 

jejich práce a pracoviště a zajistit pravidelné ověřování jejich znalostí. 

 Se zaměstnanci případně jejich zástupci projednat i výsledky kontrol zaměřených 

na účinnost přijatých bezpečnostních opatření, protože soustavné vyžadování  

a kontrolování je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a zdraví 

neohrožujících podmínek práce. 

 O rizicích by měly být informování i osoby, které nejsou přímo zaměstnanci,  

ale pohybují se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. [4] 
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8. Přehled finančních nákladů na navrhovaná opatření 

 

Finanční náklady se vždy budou odvíjet od rozsáhlosti stavby, ale i tak lze zpracovat 

porovnání – viz Tabulka č. 6. 

V tabulce neuvádím žádné hodnoty v korunách, protože je to na každé stavbě individuální, 

ale porovnání nákladů lze s této tabulky vyčíst. 

 

Tabulka č. 6 – Porovnání skutečného stavu s návrhy č. 1 a č. 2 

 

 

 Skutečný stav Návrh č. 1 Návrh č. 2 

Cena za objednané zboží 

 

+ 

 

příslušenství k přepravě 

betonářská ocel svázána 

neschválenými vázacími 

prostředky 

betonářská ocel svázána 

neschválenými vázacími 

prostředky 

betonářská ocel 

 
podkladky – dřevěné 

hranoly 

výrobcem navržené  

a schválené vázací 

prostředky 

Zhodnocení ceny nejnižší navýšení cely o hranoly 

navýšení ceny o 

schválené vázací 

prostředky 

 

Doprava z výrobny na 

stavbu 
Shodné náklady 

Prostoje dopravního 

prostředku při skládání 

armatur = čas jeřábníka 

a vazače (vazačů) 

5 hodiny 3 hodiny max. 1,5 hod 

Cena za prostoje vysoká přijatelná nízká 

Náklady na mzdy,  

čas trvání práce 
vysoké přijatelné nízké 

Do kalkulace ceny riziko nepatří, ale pro představivost uvedu: 

MÍRA RIZIKA VYSOKÁ PŘIJATELNÁ MINIMÁLNÍ 
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9. Praktická část  
 

Na stavbě jsme provedli experimentální měření doby manipulace s břemeny. 

Čas se měřil od zahájení činnosti vazače u břemene po vyzvednutí břemene na zvedacím 

laně do výšky 1 metru od místa uložení. 

 

Manipulace s břemeny – skutečný stav 

Popis postupu: zvednutí břemene na ocelovém drátu (instalován ve výrobě) do výšky půl 

metru na jednom konci, podvlečení schváleného vázacího prostředku pod břemenem, 

položení břemene, zvednutí druhého konce břemene do výšky půl metru, podvlečení 

schváleného vázacího prostředku, položení břemene, zaháknutí schválených vázací 

prostředků na hák, napnutí lan od háku k břemenu, kontrola správného uchycení, 

vyzvednutí břemene do výšky 1 m. 

 

Tabulka č. 7 – Měření vázacího procesu – Skutečný stav 

 

měření č.  čas  poznámka - průběh práce vazače 

1 0:22:14 jedna tyč zachycena do druhého svazku 

2 0:18:47 bez problémů 

3 0:36:12 
při zvednutí byly tři tyče povytaženy z vázacího prostředku - uvolnění  

a ruční posun tyčí na správnou pozici 

4 0:19:36 bez problémů 

5 0:28:54 uvazovací drát s výroby uvolněn, nutné pevné svázání 

6 0:21:03 bez problémů 

7 0:19:54 bez problémů 

8 0:33:17 uvazovací drát s výroby uvolněn, nutné pevné svázání 

9 0:20:41 bez problémů 

10 0:37:12 
při zvednutí byly tři tyče povytaženy z vázacího prostředku - uvolnění  

a ruční posun tyčí na správnou pozici 

Celkový čas 4:17:50 celkový čas manipulace - 10 měření = 10 břemen 

Průměrný čas 0:25:47 průměrný čas manipulace s jedním břemenem 
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Manipulace s břemeny – Navrhované řešení č. 2 

Abychom mohli změřit časy manipulace v rámci navrženého řešení č. 2, bylo nutné  

si deset svazků – břemen – svázat dle tohoto řešení, což znamenalo, že jsme jednotlivé 

svazky svázali schválenými vázacími prostředky a instalovali úvazky o stanovené nosnosti.  

Poté vazač jednotlivé svazky uchytil do nosných vázacích prostředků a proběhla 

manipulace. 

 

Popis postupu: připnutí vázacích prostředků na schválený úvazek a zaháknutí schválených 

vázací prostředků na hák, napnutí lan od háku k břemenu, kontrola správného uchycení, 

vyzvednutí břemene do výšky 1 m. 

 

Tabulka č. 8 – Měření vázacího procesu – Navrhované řešení č. 2 

 

měření č.  čas  poznámka - průběh práce vazače 

1 0:05:34 bez problémů 

2 0:05:07 bez problémů 

3 0:08:32 úvazky byly na boční straně, břemeno se muselo opatrně otočit 

4 0:06:11 bez problémů 

5 0:08:34 
čtyři tyče vysunuty z vázacího prostředku o 30 cm - upozornění 

jeřábníka na tuto skutečnost, po dohodě proběhla manipulace 

6 0:06:09 bez problémů 

7 0:06:51 bez problémů 

8 0:13:37 
úvazky umístěny ve zpod, nutné podvázání dalším vázacím 

prostředkem a otočení břemene tak, aby byly úvazky nahoře. 

9 0:05:49 bez problémů 

10 0:06:02 bez problémů 

Celkový čas 1:12:26 celkový čas manipulace - 10 měření = 10 břemen 

Průměrný čas 0:07:15 průměrný čas manipulace s jedním břemenem 
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10.   Vyhodnocení a závěr 
 

 

Vyhodnocení tabulky č. 6 z kapitoly 8: 

sloupec „Skutečný stav“ versus sloupec „Návrh č. 2“ 

 

Pokud zadavatel zakázky bude požadovat po výrobci betonářské oceli, aby jednotlivé 

svazky zajistil schváleným vázacím prostředkem opatřeným úvazkem, cena za dodaný 

materiál se zvýší. Při pohledu na tabulku č. 6, ale vidíme, že se sníží náklady za dopravu  

a rovněž i za mzdy zaměstnanců. Na stavbě nenastanou zbytečné prostoje kvůli zdlouhavé 

manipulaci s břemeny, což je v dnešním stavebnictví jedna z priorit. A to nejhlavnější  

je, že bude zajištěna maximální bezpečnost pro vazače, jeřábníka a všechny osoby 

vyskytující se na pracovišti.   

 

Závěr 

 

V navržených opatřeních se jedná o nový způsob uskladnění břemen při přepravě, případně 

o nový způsob vázání přímo u výrobce/dodavatele betonářské oceli, který zatím není 

v praxi využíván. Tyto nové návrhy jsou ihned proveditelné a je pouze  

na odběrateli/staviteli, jak nastaví podmínky při koupi armatur s výrobcem/dodavatelem. 

Jak jeden, tak i druhý navržený způsob dodávky betonářské oceli nejsou finančně nijak 

zvláště nákladné a především jsou významně bezpečnější pro všechny zaměstnance, kteří 

s těmito břemeny musí manipulovat. Mnohonásobně se zvýší bezpečnost práce 

vazače/vazačů a také psychická pohoda jeřábníka, který je ve vzdálenosti i několika 

desítek metrů od místa výkladky břemen. Jeřábník se musí spoléhat pouze na vazače a jeho 

stoprocentní práci, tj. zajištění přepravovaného břemene schválenými vázacími prostředky. 

 

Po vědecké stránce byl experimentálně změřen čas při současném způsobu manipulace  

a následně dle navrhovaného opatření č. 2, což přineslo pozitivní výsledky. Na první 

pohled lze v praktické části (tabulka č. 7 a č. 8) vidět úsporu času při vykládce. Rovněž 

mohu konstatovat, že z pohledu bezpečnosti práce, došlo k maximálnímu snížení rizik 

hrozících vazači při manipulaci s břemeny, což přispělo k psychické pohodě jak vazače, 

tak i jeřábníka. 
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V rámci mnou zvoleného oboru, kterým je „Bezpečnost práce a procesů“ budou mít 

navržená opatření vysoký vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snížení počtu 

pracovních úrazů, které při uváděném skutečném způsobu manipulace hrozí každý den,  

ne-li každou hodinu. 

 

Do praxe jsou navržená opatření proveditelná ihned bez větších finančních  

či organizačních nároků. Pouze je nutné toto smluvně ošetřit při sepisování smlouvy  

o nákupu, dodávce a odběru betonářské oceli. Při uvedení podmínky, že při jiném způsobu 

dopravy břemen nebude dopravce vpuštěn do areálu stavby a zboží nebude odebráno, bude 

i spolupráce ze strany výrobce/dodavatele zajištěna.  

 

Cíl diplomové práce, který jsem si v úvodu stanovila, jsem splnila a ráda bych navržené 

opatření uvedla do praxe. Z tohoto důvodu jsem se zavázala osobám, které mi nastínily 

tuto problematiku na stavbách, že jim poskytnu svou diplomovou a budu věřit, že tyto 

osoby se pokusí zavést mnou navržená opatření do praxe.  

 

Pokud by pracovní postupy v navržených řešeních byly normalizovány, měla by  

je k dispozici široká škála pracovníků. Normalizování postupu bude přínosem pro všechny 

zúčastněné na stavbách v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

 

I nadále budu se zájmem sledovat co se děje okolo věžových jeřábů a hlavně jak probíhá 

manipulace s břemeny a zda vývoj v rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci má 

pozitivní dopad na zaměstnance pracující se zdvihacími zařízeními. 
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Seznam použitých zkratek  

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP  Bezpečnost práce 

ČSN  Česká technická norma 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

PO  Požární ochrana 

SBP   Systém bezpečné práce 

ZZ   Zdvihací zařízení 
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Příloha č. 1 

Seznam legislativy související s provozem zvedacích zařízení [3] 

 

Seznam předpisů a vyhlášek obsahuje základní předpisy pro provoz ZZ. Uvedené předpisy 

musí být vždy používány v aktuálním znění, tj. ve znění poslední platné novely. 

 

Zákony [3] 

Zákon č. 1/1993 Sb. Zákon Ústava České republiky   

Zákon č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky     

Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů    

Zákon č. 102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)   

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně    

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

Zákon č. 20/1993 Sb. Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v 

oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví    

Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů    

Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších zákonů a předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů    

Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426
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Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii  

Zákon č. 59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  

Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele  

Vyhlášky [3] 

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení)    

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti    

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby   

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení    

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice    

Nařízení vlády [3] 

NV č. 11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů   

NV č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

NV č. 163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky  

NV č. 168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky  

NV č. 17/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí   

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody  

NV č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení   

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=10241
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=20379
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=14451
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=14451
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=15221
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=15221
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=19530
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NV č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky  

NV č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci   

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

NV č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí    

NV č. 426/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a 

na telekomunikační koncová zařízení    

NV č. 494/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu    

NV č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků   

NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

Normy [3] 

ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel 

ČSN 27 0100 Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla 

ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů 

ČSN 27 0108 Jeřáby. Grafické symboly 

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení 

ČSN 27 0161 Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení 

ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné 

ČSN 27 3600 Lanové jeřáby. Hlavní parametry 

ČSN 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická 

zařízení 

ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy 

ČSN CR 954-100 (833205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích 

systémů - Část 100: Návod pro používání a aplikaci EN 954-1:1996 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=15225
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=15225
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=19291
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=17889
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=17889
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=14288
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=14288
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=14288
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=18804
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=18804
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ČSN EN 1037 +A1 (833220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému 

spuštění 

ČSN EN 1088 +A2 (833315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená  

s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu 

ČSN EN 12077-2 + A1 (270035) Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky  

- Část 2: Omezující a indikující zařízení 

ČSN EN 12644-1 + A1 (270036) Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení  

- Část 1: Návody k používání 

ČSN EN 12644-2 + A1 (270036) Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení  

- Část 2: Značení 

ČSN EN 12999 (270540) Jeřáby - Nakládací jeřáby 

ČSN EN 13000 (270570) Jeřáby - Mobilní jeřáby 

ČSN EN 13001-1 +A1 (270105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy  

a požadavky 

ČSN EN 13001-2 (270105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení 

ČSN EN 13135-1 +A1 (270136) Jeřáby - Vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení 

ČSN EN 13135-2 +A1 (270136) Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení 

ČSN EN 13155 +A2 (270139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro 

uchopení břemen 

ČSN EN 13157 +A1 (270550) Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby 

ČSN EN 13414-1 +A2 (024472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan  

- Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 

ČSN EN 13414-2 +A2 (024472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan  

- Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem 

ČSN EN 13414-3 +A1 (024472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan  

- Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým 

vinutím 

ČSN EN 13557 +A2 (270135) Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy 

ČSN EN 13586 +A1 (270137) Jeřáby - Přístupy 

ČSN EN 14238 +A1 (270555) Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení 

ČSN EN 14439 +A2 (270580) Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby 

ČSN EN 14492-1 +A1 (270610) Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky  
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se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem 

ČSN EN 14492-2 +A1 (270610) Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky  

se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem 

ČSN EN 14502-1 (270138) Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše 

ČSN EN 14502-2 +A1 (270138) Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle 

pohyblivá ovládací místa obsluhy 

ČSN EN 14985 (270590) Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby 

ČSN EN 15011 (270210) Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby 

ČSN EN 15056 +A1 (271925) Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci  

s kontejnery 

ČSN EN 1991-3 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů  

a strojního vybavení 

ČSN EN 1993-6 (731460) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové 

dráhy 

ČSN EN 349 +A1 (833211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení 

stlačení částí lidského těla 

ČSN EN 818-1 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 1: Všeobecné přejímací podmínky 

ČSN EN 818-2 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8 

ČSN EN 818-3 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4 

ČSN EN 818-4 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 4: Vázací řetězy - Třída 8 

ČSN EN 818-5 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 5: Vázací řetězy - Třída 4 

ČSN EN 818-6 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované 

výrobcem 

ČSN EN 818-7 +A1 (270083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost  

- Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT  

a DT) 
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ČSN EN ISO 13849-1 (833205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části 

ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části 

ovládacích systémů - Část 2: Ověřování 

ČSN EN ISO 13850 (833311) Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady 

pro konstrukci 

ČSN EN ISO 13857 (833212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti  

k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

ČSN IEC 300-3-9 (010690) Management spolehlivosti. Část 3: Návod k použití.  

Oddíl 9 : Analýza rizika technologických systémů 

ČSN ISO 10973 (270075) Jeřáby - Příručka náhradních dílů 

ČSN ISO 11660-2 (270038) Jeřáby - Přístupy, ochrany a zábrany - Část 2: Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 11662-1 (270509) Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu  

- Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení 

ČSN ISO 12480-1 (270143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 12480-3 (270143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby 

ČSN ISO 12482-1 (270040) Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 12488-1 (270202) Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné 

dráhy - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 13200 (270109) Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné 

zásady 

ČSN ISO 4301-1 (270020) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 4301-2 (270021) Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 4301-4 (270023) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby 

výložníkového typu 

ČSN ISO 4301-5 (270024) Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové 

jeřáby 

ČSN ISO 4304 (270010) Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na 

stabilitu 

ČSN ISO 4305 (270510) Mobilní jeřáby. Určování stability 

ČSN ISO 4306-1 (270000) Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 4306-2 (270001) Jeřáby - Názvosloví - Část 2: Mobilní jeřáby 
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ČSN ISO 4306-3 (270002) Jeřáby - Názvosloví - Část 3: Věžové jeřáby 

ČSN ISO 4308-1 (270050) Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan  

- Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 4308-2 (270051) Jeřáby a zdvihací zařízení - Volba ocelových lan  

- Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp 

ČSN ISO 4309 (270056) Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování 

ČSN ISO 7296-1 (270110) Jeřáby - Grafické značky - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 7296-2 (270110) Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 7363 (270008) Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací 

dokumenty 

ČSN ISO 7752-2 (270031) Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky.  

Část 2: Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 7752-4 (270133) Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky.  

Část 4: Jeřáby výložníkového typu 

ČSN ISO 7752-5 (270134) Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky.  

Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby 

ČSN ISO 8087 (271822) Zdvihací zařízení. Velikosti bubnů a kladek. Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 8566-1 (270151) Jeřáby – Kabiny - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 8566-2 (270152) Jeřáby - Kabiny - Část 2: Mobilní jeřáby 

ČSN ISO 8566-3 (270153) Jeřáby – Kabiny - Část 3: Věžové jeřáby 

ČSN ISO 8566-5 (270155) Jeřáby – Kabiny - Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby 

ČSN ISO 8686-1 (270110) Jeřáby - Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení.  

Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 8686-5 (270114) Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací 

zatížení. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby 

ČSN ISO 8792 (270144) Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

používání 

ČSN ISO 9373 (270180) Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených 

parametrů při zkoušení 

ČSN ISO 9374-1 (270030) Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 9374-4 (270033) Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového 

typu 
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ČSN ISO 9374-5 (270034) Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové 

mostové jeřáby 

ČSN ISO 9926-1 (270060) Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 9927-1 (270041) Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 9927-3 (270041) Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby 

ČSN ISO 9928-1 (270070) Jeřáby - Příručka pro řízení jeřábu - Část 1: Všeobecně 

ČSN P CEN/TS 13001-3-1 (270105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy  

a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí 

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy  

a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech 

ČSN P CEN/TS 13001-3-5 (270105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-5: Mezní stavy  

a prokázání způsobilosti kovaných háků 
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Příloha č. 2 

 

Záznam o provedeném školení vazačů břemen – vzor [3] 

 

Záznam o provedeném školení vazačů břemen:    základní  -  opakované 

Firma: Datum školení, zkoušky: 

Místo: Lektor: 

 

 

O s n o v a    š k o l e n í 

 

Kvalifikační požadavky na vazače – Základní názvosloví. Vázaní a přeprava břemen. 

Příprava k vázání – zjištění nosnosti jeřábu, zjištění hmotnosti břemene, odhadnutí těžiště 

břemene, volba vázacího prostředku, kontrola vázacího prostředku. 

Přeprava břemen – Zvedání břemen, vlastní přeprava břemen. 

Ukládání břemen. Obracení břemen. 

Dorozumívání mezi vazačem a jeřábníkem. Vybavení vazače. 

Vázací prostředky z ocelových lan – Označení ocelových lan, hlavní zásady použití, 

zásady kontroly technického stavu. 

Ocelové vázací řetězy – Označení vázacích řetězů, hlavní zásady použití, zásady kontroly 

technického stavu vázacích řetězů. 

Textilní vázací lana – Označení textilních lan, hlavní zásady použití, zásady kontroly 

technického stavu textilních lan. 

Vázací popruhy z chemických vláken – Označení vázacích popruhů, hlavní zásady 

použití, zásady kontroly technického stavu popruhů. 

Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen. 

Nebezpečné a zakázané manipulace. 

Rizika vyplývající z činnosti při vázání břemen – Přetížení jeřábu, přetížení vázacích 

prostředků, poškození vázacích prostředků, rozhoupání břemen, pád břemene, zranění 

osob, pád břemene chybným uvázáním, poškození okolních zařízení, ohrožení vazače, 

ohrožení ostatních pracovníků, pád nestabilně uvázaného břemene, poškození břemene atd. 

Technické normy, předpisy: ČSN ISO 12 480-1, ČSN ISO 8792, 
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Vyhláška č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 

vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem 

 

Znalosti ověřeny testovou  -  ústní zkouškou 

   

P r e z e n č n í      l i s t i n a 

evid. 

číslo 
Příjmení jméno Podpis Výsledek ověření znalostí 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

V……………………….. dne………………….. 

 

 

Razítko a podpis revizního technika 

 

 

 

 

Seznam použitých předpisů – seznam předpisů, včetně Systému bezpečné práce 
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Příloha č. 3 

Dorozumívací znamení dávané vazačem a jeřábníkem [5] 
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Příloha č. 4 

Vázací prostředky – vázací ocelová lana [16] 

 

                         

 

Vázací prostředky slouží k vázání břemen a jejich následné přepravě a dělíme je na vázací 

prostředky ocelové, řetězové, textilní a popruhy z chemických vláken. 

Na každém vázacím prostředku musí být uvedena jeho nosnost v kilogramech nebo 

v tunách. 

Jakkoliv poškozený vázací prostředek se nesmí používat. 

 

Podrobněji jsou uvedena ocelové vázací lana 

 

Vázací ocelová lana [16]     

 

Standardní - šestipramenná ocelová lana 

  

6 x 7 = 42 drátů  

Drátěná duše 7 drátů  

Ø 2,00 - 16,00 mm 

6 x 19 = 114 drátů  

Drátěná duše 19 drátů  

Ø 3,15 - 16,00 mm 
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Ocelová lana - metráž 

Ocelová lana nacházejí široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Používají  

se zejména jako lana jeřábová, vrátková, výtahová, těžná, tažná, lodní, kotevní nebo pro 

lanovky. 

Ocelová lana jsou dodávána v příslušných délkách navinutá na cívkách nebo ve svitcích. 

 

                             

 

 

Vázací ocelová lana mohou být se zalisovanými objímkami, zapletenými oky nebo 

s očnicemi 

   

Lisované Zaplétané S očnicí 

 

Vázací ocelová lana jsou v různých provedeních:  oko-oko, oko-hák, 2hák, 3hák, 4hák atd. 

 

Úvazky z ocelových lan 

   

Oko - Oko Očnice - Očnice Nekonečné 
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Oko - 1 Hák Oko - 2 Hák Oko - 3 Hák Oko - 4 Hák 

 

   

    

Nosnost vázacích ocelových lan 

 

 
 

 

 

 

 

 


