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Anotace 

 Cílem této diplomové práce bylo zavést účinný systém bezpečné práce pro zdvihací 

zařízení ve firmě Beskyd spol. s r.o. Práce se věnuje obecné problematice zdvihacích zařízení 

a statistice vzniklých úrazů při provozu zdvihacích zařízení v rámci celé České republiky. 

V práci jsou zhodnoceny a srovnány požadavky české a slovenské legislativy. Návrhem 

systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení byla zhodnocena rizika vznikající při provozu 

zdvihacích zařízení a byly stanoveny bezpečné pracovní postupy pro předcházení pracovních 

úrazů. 
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Abstract 

 The goal of the Master’s thesis is to establish an efficient system of job safety when 

operating lifting devices at company Beskyd, Inc. This thesis is dedicated to the general issues 

of lifting devices and statistics of accidents suffened when operating lifting devices within the 

Czech Republic. Furthermore, the thesis assesses and compares the requirements of Czech 

and Slovak legislation. All the accident risks related to the use of lifting devices are evaluated. 

Finally, safety working procedures are designed and outlined in order to avoid future 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce ,,Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení“ jsem si 

vybrala z důvodu stále častějších pracovních úrazů způsobených při provozu zdvihacích 

zařízení. V samotném zpracování jsem se snažila zhodnotit rizika při provozu zdvihacích 

zařízení, stanovit bezpečné pracovní postupy pro obsluhu zdvihacích zařízení a navrhnout 

opatření k minimalizaci těchto rizik a následného vzniku pracovních úrazů.  

Dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provozu zdvihacích zařízení jsou 

základními předpoklady pro udržení bezpečného pracovního prostředí.  

 Zaměstnavatel má povinnost především vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí, zjišťovat zdroje a příčiny rizik a přijímat opatření 

k jejich odstranění nebo k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  

 Zdvihací zařízení jsou nejčastěji používanými prostředky pro zdvihání 

a přemísťování břemen. Mají velkou škálu využití a zejména pro jejich umístění nad 

pracovním prostorem jsou velmi nebezpečné, z důvodu rizika pádu osob při kontrolní 

činnosti, ale také pádu materiálu na osoby. Nedílnou součástí udržení bezpečnosti práce je 

mít bezpečné vázací prostředky a prostředky pro zavěšení a uchopení břemen.  

 Při zpracování tématu své diplomové práce jsem se věnovala teoretické části, která 

obsahuje legislativní požadavky, základní přehled a požadavky na zdvihací zařízení, 

bezpečnostní pokyny při manipulaci s vázacími prostředky, prostředky pro zavěšení 

a uchopení břemen a při manipulaci s břemeny. Nedílnou součástí bezpečnostních pokynů 

je dodržování bezpečnostních opatření při provozu, pravidelné kontroly vázacích 

prostředků a prostředků pro zavěšení nebo uchopení břemen a stanovení kritérií pro jejich 

vyřazení z provozu. V návaznosti na kontrolní činnost jsou stanoveny povinnosti revizního 

technika při provádění revizí a revizních zkoušek, rozsah kontrol a druhy prováděných 

zkoušek.  

 V kapitole čtvrté je stručný popis historie firmy Beskyd spol. s r.o. a následující 

kapitola volně navazuje na praktickou část diplomové práce, kde je řešen rozbor úrazů 

vzniklých při provozu zdvihacích zařízení ve firmě Beskyd spol. s r.o., ale také v rámci 

celé České republiky. V následující části jsou zpracovány požadavky na bezpečnost práce 
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při provozu zdvihacích zařízení v rámci České a Slovenské republiky a jejich vzájemné 

porovnání.  

 Vzhledem k rozsáhlosti těžkého slévárenského provozu, množství zdvihacích 

zařízení a náročnosti práce pro obsluhu zdvihacích zařízení způsobené mimo jiné 

nevyhovujícími klimatickými podmínkami v hale slévárny je zpracovaný návrh systému 

bezpečné práce pro zdvihací zařízení uveden jako příloha č. 1 diplomové práce.  

 V rámci systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení jsem navrhla opatření, která 

byla do provozu zaimplementována a slouží k minimalizaci rizik. 

 Cílem mé práce bylo vypracovat návrh ,,Systému bezpečné práce pro zdvihací 

zařízení“ u konkrétního subjektu a implementovat ho ve firmě Beskyd spol. s r.o. 
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2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění. Zákon řeší obecné 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je tvořen 14 

částmi. Jednotlivé části řeší mzdové požadavky, pracovně právní vztahy 

a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je důležitá část pátá Zákoníku práce. 

- 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), v platném 

znění. Zákon je tvořen čtyřmi částmi, které se zabývají požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Požadavky na zajištění pracoviště a pracovního prostředí 

včetně bezpečnostního značení řeší část první. 

- ČSN ISO 12480-1 (27 0143)  Jeřáby. Bezpečný provoz. Norma stanoví postupy pro 

zajištění bezpečného provozu při používání jeřábů, především zavedení ,,Systému 

bezpečné práce“ pro zdvihací zařízení. Systém bezpečné práce pro zdvihací 

zařízení zahrnuje povinnosti pro provozovatele a obsluhy zdvihacích zařízení.  

2.1 Další související předpisy 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližších požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

práci, v platném znění. 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

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

a pracovní prostředí. 
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- Vyhláška č. 19/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

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

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

- ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné používání – část 1: Všeobecně. 

- ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel. 

- ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

používání. 

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

uchopení břemen. 

- ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby – Inspekce – část 1: Všeobecně. 

- ČSN ISO 4309 (27 0056) Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování. 
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3 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

 Zdvihací zařízení jsou konstrukční prvky a mechanismy, které jsou používány ke 

zdvihání, přepravování břemen a osob. Podle vyhlášky č. 19/1979 Sb., se dělí zdvihací 

zařízení na vyhrazená a nevyhrazená zdvihací zařízení.  

 Jsou to zařízení, která jsou značně riziková, protože jsou umístěna nad prostorem, 

kde se pohybují lidé. Nebezpečí pádu osob a břemen vzniká při nedodržování bezpečných 

pracovních postupů obsluhy zdvihacích zařízení, nebo při kontrolní, opravářské 

a údržbářské činnosti.  

 Zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení ovlivňuje zejména technický stav 

zařízení. Mezi další nezbytnou podmínkou je dodržování bezpečné práce obsluhy 

zdvihacích zařízení.   

 Základní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zdvihacích zařízení 

zajišťují odborní pracovníci (technici). Technici provádějí především prohlídky, kontroly, 

inspekce a revize technického stavu jeřábu. 

 Výše uvedení odborní pracovníci v rámci systému bezpečné práce zajišťují 

a provádějí:  

- dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, 

- školení a praktický zácvik vazačů, 

- opakovaná školení, 

- inspekci vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků. 

3.1 Základní pojmy 

 Jeřáb – zařízení, které slouží pro dopravování břemen ve svislém a vodorovném 

směru. 

 Jeřábník – obsluha – osoba, která používá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při 

montáži jeřábu. 

 Jmenovitá nosnost – maximální dovolená hmotnost břemene, kterou může být při 

manipulaci jeřáb zatížen. 
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 Kompetentní osoba – osoba, která získala teoretické a dostatečné praktické 

zkušenosti v oblasti zdvihacích zařízení a příslušenství používaných pro manipulace 

s břemeny. [1] Kompetentní osoba je zavedena pro osoby pracující jako jeřábník, vazač, 

signalista a údržbář zdvihacího zařízení. 

 Pověřená osoba – kompetentní osoba, která zodpovídá za provoz jeřábu a jedná 

jménem organizace požadující manipulace s břemeny. 

 Příslušenství pro zdvihání, uchopení a přepravu břemen – zařízení, která slouží 

k přichycení zvedaného břemene. Patří mezi ně ocelová lana, vázací řetězy, jeřábové háky, 

elektrický magnet, drapák a traverza. 

 Signalista – kompetentní osoba, která je zodpovědná za předávání dorozumívacích 

signálů mezi vazačem a jeřábníkem a má k činnosti příslušné oprávnění.  [1] 

 Vazač – osoba, která je zodpovědná za uvázání břemen a za používání vhodných 

příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. 

 Vazač typu A – osoba, která provádí vázání všemi druhy vázacích prostředků 

a různými způsoby a řídí manipulace s nimi. Může také používat prostředky pro 

zavěšování a uchopení břemen, s jejichž používání byl seznámen. [1] 

 Vazač typu B – osoba, která provádí vázání konkrétních břemen předepsaným 

způsobem a řídí manipulace s nimi. [1] 

 Vázací prostředky – slouží pro vázání břemen a dělí se na ocelová lana, řetězy, 

textilní lana a popruhy z chemických vláken. [2] 

 Vázací díl – článek, hák nebo jiná součást namontovaná na konci pramene vázacího 

řetězu na opačné straně od závěsného oka nebo jiného závěsného dílu. [3] 

 Zdvihací zařízení – jsou to zařízení, které slouží ke zdvihání a přemísťování 

břemen. 

 Závěsné oko – článek, který tvoří závěsný díl vázacího řetězu a který slouží 

k zavěšení na hák jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení. [3] 
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3.2 Historie zdvihacích zařízení 

Bezpečnost práce je řešena již od 13. století vznikem důlního průmyslu. Postupem 

času byl stanoven způsob kontroly nad dodržováním bezpečnostních předpisů, kde byly 

mimo jiné stanoveny sankce za jejich nedodržování.  

Další právní úpravy vznikly v první polovině 19. století vlivem rozvoje průmyslové 

výroby. V roce 1858 byl vydán „Živnostenský řád“ (zákon č. 22/1858 ř. z.), v němž bylo 

uvedeno, že každý majitel živnosti musí svými náklady učinit všechna opatření na ochranu 

života a zdraví pracovníků.  

V roce 1883 byl zaveden zákon č. 117, který upravoval bezpečnost práce 

a technickou bezpečnost zařízení. V zákoně byli ustanoveni živnostenští inspektoři. 

Inspektor kontroloval všechny živnostenské podniky, kde jeho úkolem bylo 

především kontrolovat dodržování zákonných předpisů ze strany zaměstnavatele 

i zaměstnanců. 

Po vzniku Československa byly živnostenské zákony převzaty a živnostenská 

inspekce byla podřízena ministerstvu sociální péče až do roku 1952. K rozsáhlým právním 

úpravám došlo rozvojem kapitalizmu. V roce 1921 byl vypracován návrh zákona 

o inspekci práce, který se vztahoval na všechny podniky. [4] 

V roce 1938 byl vydán základní předpis řešící bezpečnost práce. Jednalo se 

o nařízení vlády č. 41/1938 Sb., které řešilo sjednocení předpisů na ochranu života a zdraví 

pomocných dělníků.   

 V roce 1969 byla stanovena vyhláška č. 151/1969 Sb., upravující, která zařízení se 

považují za vyhrazená technická zařízení, jelikož jejich užívání může způsobit zvýšené 

ohrožení života, zdraví nebo majetku. Projektoví inženýři a výrobci vyhrazených 

technických zařízení včetně provozovatelů měli vyhláškou stanovené povinnosti k zajištění 

bezpečnosti práce. Za vyhrazené technické zařízení je považováno zařízení tlakové a kotle, 

zdvihací zařízení, elektrické zařízení a plynové zařízení.  

V roce 1968 byla vydána technická norma ČSN 270143, která řešila bezpečné 

používání jeřábů. Ve velké části chyběla novelizace, která byla zapříčiněna technickým 

vývojem nových druhů zdvihacích zařízení a novými výrobními a montážními 
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technologiemi. Norma měla pevná (neměnná) svazující pravidla, která se musela 

respektovat.  

Od června 1999 je v platnosti norma ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné 

používání. Norma má nové zásady, které vycházejí ze zavádění směrnic pro strojní zařízení 

a umožňují daleko lepší zajištění bezpečného používání jeřábů. Stanoví požadované 

postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systému 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 pohonem a jeřáby na plavidlech, s výjimkou těch případů, kdy je 

pozemní jeřáb pouze dočasně připevněn k plavidlu. [1] 

3.3 Vyhrazená zdvihací zařízení 

 Vyhrazená zdvihací zařízení jsou zařízení, která podléhají zvýšené míře nebezpečí 

a mohou způsobit ohrožení života a zdraví osob nebo majetku.  Vztahuje se na ně odborný 

dozor Technickou inspekcí České republiky, která je orgánem státního odborného dozoru 

nad vyhrazeným technickým zařízením. Technická inspekce České republiky má 

působnost, oprávnění a úkony dané zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce, v platném znění. Ministerstvo práce a sociálních věcí je 

zřizovatelem Technické inspekce České republiky a ministerstvo informace poskytuje 

bezplatně. Technická inspekce České republiky svůj dozor nad oblastí bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci u vyhrazených technických zařízení provádí již za poplatek.  

 Technická inspekce České republiky se zaměřuje především na státní odborný dozor 

nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, tj. vyhrazených tlakových, zdvihacích, 

elektrických a plynových zařízení tím, že: [5] 

- vydává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, 

výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizích vyhrazených 

technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení, 

- provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených technických zařízení, 

- prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob, 
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- prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám 

nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydává o tom osvědčení, 

- kontroluje, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti 

technických zařízení, zejména u prototypů a vyhrazených technických zařízení 

z dovozu. 

 Mezi vyhrazené zdvihací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. patří zařízení 

uvedená v tab. 1. 

Tab. 1  Vyhrazená zdvihací zařízení [6] 

  Vyhrazená zdvihací zařízení jsou zařízení s motorickým pohonem, mezi která 
patří 

zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.) 

jeřáby o nosnosti nad 5000 kg 

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m 

stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby 

výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 
2 m 

regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy 

 Všechny organizace, které chtějí vyrábět, montovat a provádět opravy, generální 

opravy nebo rekonstruovat zařízení, provádět revize a revizní zkoušky, smí tuto činnost 

provádět jen na základě oprávnění. Oprávnění k těmto činnostem vydává Technická 

inspekce České republiky. Vydává se na základě písemné žádosti organizace, a to 

v obvodu, ve kterém má organizace sídlo. 

 Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další 

provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní 

zkoušky se provádějí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, 

popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace. [6] 
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3.4 Nevyhrazená zdvihací zařízení  

 Mezi nevyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. patří zařízení 

uvedené v tab. 2. Na zařízení se již nevztahuje dohled Technickou inspekcí České 

republiky a povinnosti organizace jako u vyhrazených zdvihacích zařízení. Zařízení 

nespadá mezi zařízení se zvýšenou mírou nebezpečí, přesto je potřeba při práci s tímto 

zařízením pracovat se stejnou opatrností jako při provozu vyhrazených zdvihacích 

zařízeních. 

Tab. 2  Nevyhrazená zdvihací zařízení [6] 

Mezi nevyhrazená zdvihací zařízení patří 

vrtáky 

zdvižné vozíky 

stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby 

zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní 
stožáry, ramena, nástavby apod.) 

závěsné dopravníky 

nakladače 

zdvihací čela nákladních automobilů 

mechanické rampy 

plošiny pro zdvihání automobilů 

výsuvné žebříky 

prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí 
zařízení 

pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek 
strojů 

3.5 Druhy jeřábů 

 Mezi nejčastější zdvihací zařízení patří jeřáby. Dělí se podle druhů a tříd uvedených 

v tab. 3. 
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Tab. 3  Druhy a třída jeřábů nebo zdvihadel [7] 

Třída Druhy jeřábů nebo zdvihadel 

a Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg 

b Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg 

b1 Jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové 

b2 Jeřáby sloupové, věžové a derikové 

b3 Jeřáby stohovací a lanové 

b4 Jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku 

b5 Jeřáby nakládací 

c Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m 

c1 Pohyblivé pracovní plošiny umístěné na pohyblivém podvozku 

c2 Závěsné plošiny 

d Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby 

e 
Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou 
zdvihu nad 2m 

e1 Elektrické výtahy 

e2 Hydraulické výtahy 

f Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy 

3.6 Kontrola technického stavu a provozu zdvihacích zařízení 

 Při provozu zdvihacích zařízení jsou pro každou činnost určené osoby dohlížející na 

technický stav a provoz zdvihacích zařízení. Tyto pověřené osoby dohlíží i na kontrolu 

provozních dokladů. Pověřené osoby spolu s revizním technikem vykonávají přímý dozor 

nad technickým stavem zdvihacích zařízení a kontrolují provozuschopnost zařízení. 

Revizní technik pro svou činnost musí mít platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané 

státním orgánem dozoru. Na základě vydaného osvědčení vykonává odborné prohlídky, 

revize a revizní zkoušky.  
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3.7 Příslušenství ke zdvihacímu zařízení 

 Zdvihací zařízení a příslušenství ke zdvihání se musí pravidelně kontrolovat, čistit 

a udržovat v provozuschopném stavu. Hlavním předpokladem pro udržení bezpečného 

pracoviště je stanovení podmínek vyřazení příslušenství z používání, které je uvedeno 

v kapitole 3.8.6. 

 Mezi příslušenství ke zdvihání patří vázací prostředky a prostředky pro zavěšení 

a uchopení břemen. 

3.7.1 Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen   

 Nejčastějším prostředkem používaným pro zavěšení a uchopení břemen je 

C-hák, který je zobrazen na obr. 1. Je to zařízení, které má tvar ,,C“ a používá se pro 

zvedání břemen, která mají díru, např. prstenec.  

 Dalším často používaným prostředkem je nosná traverza, která je zobrazena na 

obr. 2. Skládá se z jedné nebo více částí s uchopovacími body, které slouží k usnadnění 

manipulace s břemeny vyžadující zavěšení, případně podepření ve více bodech. Volně 

zavěšený prostředek pro uchopení břemen umožňuje uchycení přímo na připojovací 

zařízení jeřábu.  

 

 

 

Obr. 1  C-hák [15] Obr. 2  Nosná traverza [16] 
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 Mezi méně používaný uchopovací závěsný prostředek patří elektrický magnet 

sloužící k přichycení menších kovových materiálů. Vyrábí se v provedení magnetu 

kruhového, který je zobrazen na obr. 3, nebo magnetu obdélníkového.  

 

Obr. 3  Elektrický magnet [8] 

 Důležitým prvkem bezpečnosti je kontrola vhodnosti břemene, dodržovat 

požadovaný rozsah břemen a proti zabránění sklouznutí břemen vhodně určit polohu 

těžiště. 

3.7.2 Rizika vyvolaná prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 

 Mezi nejčastější riziko patří chybné jednání člověka a pád břemen. Nebezpečí jsou 

vyvolaná neočekávaným spuštěním, kdy dojde k pohybu břemene, které může narazit do 

další technologie. Chybné jednání člověka je způsobeno především pádem břemen, 

nedostatečnou stabilitou materiálu a nevhodnou volbou vázacích prostředků. K dalším 

nebezpečím dochází při nekontrolovatelném zatížení, přetížení a použití nevhodných 

prostředků pro uchopení.  

3.7.3 Označení a úschova vázacích prostředků  

 Všechny vázací prostředky musí být označeny. Vázací řetězy se značí na kovovém 

štítku, jak je zobrazeno na obr. 4. Značení provádí výrobce a je trvalým způsobem 
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připevněno k závěsnému oku nebo článku bezprostředně sousednímu. Značení nesmí 

ovlivňovat mechanické vlastnosti vázacího prostředku. Na štítku je znázorněn identifikační 

znak, třída vázacího řetězu, nosnost v tunách, počet pramenů, úhel sklonu, jmenovitý 

průměr řetězu a znak výrobce. 

 Textilní vázací lana se označují na všitém štítku, který je připevněn k vázacímu lanu. 

Štítek obsahuje jmenovitou nosnost popruhu v kg, obvyklé způsoby zavěšování 

s příslušnou nosností a vyobrazením, číslo normy, označení výrobce, ochrannou známku, 

měsíc a rok výroby a součinitel bezpečnosti. [9] 

 

Obr. 4  Značení kovového štítku vázacího prostředku  [10] 

 Vázací prostředky se ukládají do předem určeného místa. Nejčastěji do stojanového 

věšáku na vázací prostředky, nebo do nástěnného věšáku; věšáky jsou znázorněny na 

obr. 5 a obr. 6. V případě, že se vázací prostředky nepoužívají, je vhodné je skladovat na 

krytých a suchých místech. V opačném případě hrozí u ocelových lan a řetězů koroze a tím 

poničení vázacího prostředku. Vázací prostředky se musí chránit i před teplotními vlivy. 

Vhodným skladováním se chrání i před znečištěním a mechanickým poškozením.  
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3.8 Bezpečnostní pokyny   

 Pro zajištění bezpečného pracoviště při manipulaci se zdvihacím zařízením a jeho 

příslušenstvím se musí dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a požadavky stanovené 

legislativou. Základní bezpečnostní pokyny jsou uvedeny níže.  

3.8.1 Pokyny při používání vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení 

a uchopení břemen 

 Obsluha zdvihacích zařízení musí být před použitím vázacích prostředků 

a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen (dále jen ,,vazáků“) prokazatelně seznámena 

s jejich návody k použití a bezpečným pracovním postupem. Především musí znát nosnosti 

vazáků, aby nedošlo k jejich přetížení. Prostředky musí být v neporušeném stavu, v případě 

poškození musí být vyřazeny.  

 Při zdvihání musí být břemeno vyvážené, mít stanovenou hmotnost a nesmí mít ostré 

hrany, které by mohly vazák poškodit.  Břemeno musí mít určená místa, která slouží pro 

bezpečné uchycení vazáků.  

 

Obr. 5  Nástěnný věšák [17] Obr. 6  Stojanový věšák [17]  
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3.8.2 Pokyny při zavěšování břemen 

 Při zavěšování břemen pomocí vazáků se musí dodržovat tyto bezpečnostní pokyny: 

- nesmí být překračován úhel pro zavěšení vazáku, 

- při zavěšování vazáků se nesmí tvořit smyčky a překřižovat se oka, 

- vazák se nesmí vázat přes ostré hrany z důvodu poškození a snížení nosnosti. 

3.8.3 Pokyny při zvedání, spouštění a manipulaci s břemeny 

 Při manipulaci s břemeny musí obsluha zdvihacího zařízení dodržovat základní 

bezpečnostní postupy. Především zvedat břemena jen známých hmotností, aby nedošlo 

k přetěžování vázacích prostředků a zdvihacího zařízení. Zvedání a spouštění břemen musí 

probíhat pomalu a plynule, bez nárazů a otřesů, aby nedošlo k rozhoupání břemene 

a k následnému pádu. Při pohybu jeřábu nesmí být na trase žádné překážky.  

 Pro dorozumívání mezi obsluhou zdvihacích zařízení musí jeřábník, vazač 

a signalista používat jen známé způsoby dorozumívání a pro vzájemnou komunikaci se 

musí navzájem vidět. Obsluha a ostatní pracovníci se nesmí nacházet v bezpečnostní zóně 

zdvihacího zařízení.   

3.8.4 Bezpečnostní opatření 

 Pro udržení bezpečného provozu a předcházením vzniku pracovních úrazů se musí 

dodržovat tyto bezpečnostní pokyny: 

- zákaz převážení osob na břemeni, 

- visící břemeno nesmí nikdy zůstat bez dozoru, 

- vazáky se nesmí tahat po podlaze, aby nedošlo k jejich poškození, 

- vazáky nesmějí být vystavovány působení korozivních kapalin nebo par, 

- vazáky se musí pravidelně kontrolovat, 

- používá-li se vazák v prostředí, kde teplota přesahuje 100 ºC, musí se použití 

konzultovat s výrobcem. 

3.8.5 Prohlídky a kontrola vazáků  

 Vázací prostředky a příslušenství pro zdvihání se musí v pravidelných termínech 

kontrolovat. Vizuální kontrolu provádí vazač před každým použitím. Kontroluje se, zda 
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nedošlo k poškození nebo porušení prostředku a následně v pravidelných lhůtách probíhají 

kontroly pověřenou osobou zdvihacích zařízení. Při každém podezření, že vazák nesplňuje 

bezpečnostní podmínky, musí být ihned vyřazen z provozu a provedena jeho důkladná 

kontrola. 

3.8.6 Kritéria pro vyřazení vazáků z užívání  

Mezi vážné kritérium pro vyřazení ocelového lana z užívání patří zlomené dráty. Díky 

nim hrozí poranění rukou a snížení nosnosti lana, které může způsobit pád materiálu. Lano 

se musí vyřadit i při vzniku mechanického poškození a korozi. Příklady poškození lana 

jsou uvedeny na obr. 7.  

 

Obr. 7  Ukázka poškození vázacího lana [9] 

 Dalším kritériem pro vyřazení je náhodné rozložení lomu. Je-li v místě v délce rovné 

šestinásobku průměru lana celkový počet viditelně zlomených drátů vyšší než 5 % drátů 

v laně, je nutno příslušný vazák vyřadit z provozu a pro další používání důkladně 

zkontrolovat pověřeným pracovníkem. [9]  

 Na laně se mohou také vyskytovat místní lomy. Jedná se o situaci, kdy jsou v jednom 

místě zlomené tři nebo více drátů. V souvislosti s provozem lan může docházet 

také k nadměrnému opotřebení, kdy jsou v libovolném místě opotřebené části menší než 

90 % jmenovitého průměru. Také vznikem koroze dochází k snížení ohebnosti lana 

a vystavování nadměrným teplotám způsobuje snížení nosnosti vazáků.  
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 Poškození nebo porušení objímek, zápletů nebo příslušenství se musí věnovat velká 

pozornost. Může dojít k rozevřením, deformacím, trhlinám v hácích, a opotřebením ok 

nebo objímek. Při použití příliš malého čepu a oka neopatřeného srdcovkou může dojít ke 

zlomení drátů, objímek nebo poškození v místě spoje oka. Při uvedeném poškození se 

musí vazák vyřadit z používání.  

 Vázací popruhy se vyřazují z užívání, jestliže popruhy nejsou označeny nosností 

nebo mají poškozená závěsná oka. Dalším důvodem k vyřazení je poškození švů teplem, 

kdy dojde k seškvaření materiálu, nebo je popruh naříznut. Příklady poškození vázacích 

popruhů jsou uvedeny na obr. 8.  

 

Obr. 8  Poškození vázacího popruhu [9] 

 Vázací řetězy se vyřazují z užívání, jestliže jsou řetězy deformovány, jsou ohnuté 

články, trhliny, nebo zářezy na článcích. Řetěz nesmí být v žádném místě protažený o více 

než 5 % a tloušťka řetězu nesmí přesáhnout 10 %. 

3.9 Revize a revizní zkoušky 

 Každé nově smontované zařízení musí výrobce, popřípadě montážní organizace 

podrobit ověřovací zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení a vyhotovit pro ně knihu 

zdvihacích zařízení, pasport nebo obdobný doklad. Pro zjišťování celkového stavu jeřábů 

z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti se provádí revize. Je to prohlídka, kde se 

zjišťuje bezpečná funkčnost zařízení. Provádí se v rozsahu a ve lhůtách předepsaných 

technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace. [6]  
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Revizní technik je osoba, která získala osvědčení na základě vykonané zkoušky před 

organizací státního odborného dozoru – Technické inspekce České republiky. 

 Revizní technik provádí inspekční prohlídky, revize, revizní zkoušky a zkoušky po 

opravách, které jsou znázorněny v tab. 4. K této činnosti musí mít na základě vykonané 

zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru. Uchazeči o osvědčení 

revizního technika musí mít vzdělání středoškolské strojní, nebo elektrotechnické a pět let 

praxi v oboru zdvihacích zařízení. V případě vyššího vzdělání v daném oboru je postačující 

praxe dvouletá.  

Tab. 4  Odborná způsobilost k činnostem [7] 

R  revize  

R, Z  revize a revizní zkoušky 

R, Z/E  revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů 

R, Z, Z/E 
 revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení 
výtahů 

 Revizní technik má vydané osvědčení o odborné způsobilosti vždy pro určitý druh 

zdvihacího zařízení. V každém provozu se nachází více druhů zdvihacích zařízení, proto 

v praxi často revizní technici mají osvědčení pro více tříd zdvihacího zařízení, pod které 

spadá určitý druh zdvihacích zařízení.  

 Například plošiny jsou členěny na 2 skupiny. Skupina ,,c1“ jsou pohyblivé pracovní 

plošiny umístěné na pohyblivém podvozku a skupina ,,c2“ jako závěsné plošiny. Zdvihací 

zařízení jsou děleny do šesti skupin označeny písmeny a až f.  

 Všechny druhy zdvihacích zařízení jsou uvedeny v kapitole 3.5 Druhy jeřábů 

v tab. 3.  

3.10  Rozsah kontrol  

Zdvihací zařízení a příslušenství pro zdvihání se musí pravidelně kontrolovat. 

Kontrolu před prvním použitím ve směně provádí obsluha. Výsledek kontroly obsluha 

zapíše do knihy zdvihacích zařízení.  
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Pravidelné kontroly provádí revizní technik. V pravidelných kontrolách revizní 

technik kontroluje kompletnost technické dokumentace včetně dokladů nutných pro 

jednotlivé druhy jeřábů, kontrolu základních údajů uvedených v osvědčeních a atestech se 

skutečným provedením jeřábů a kontrolu technických parametrů podle údajů v technické 

dokumentaci. V další části kontroly probíhá vizuální kontrola částí konstrukce a vybavení 

jeřábů podle norem nebo technických podmínek. 

3.11  Druhy zkoušek 

Každé zdvihací zařízení se musí podrobit zkouškám. V následujícím textu jsou 

uvedeny druhy prováděných zkoušek.  

 Kontrolní prohlídky a zkoušky – provozovatel je povinen pro kontrolu státního 

odborného dozoru připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce. Kontrolní 

prohlídkou se zjišťuje skutečný stav zařízení, především jeho funkčnost a bezpečnost.  

 Ověřovací zkoušky – zkouška se provádí u každého nového, nebo rekonstruovaného 

zařízení. Zkouška ověřuje, jestli jeřáb odpovídá zjištěnému stavu.  

 Funkční zkouškou se prověřuje bez zatížení jeřábu činnost mechanismů, 

elektrického zařízení a zabezpečovacích zařízení. [11] 

 Zkouška se zatížením – prověřuje nosnou konstrukci, činnost mechanismů 

a zabezpečovacích zařízení provozem jeřábu se zkušebními břemeny. [11] 

 Zkouška po opravách – dochází k přezkoušení jeřábu po přemístění na jiné 

pracoviště. 

 Zkoušky jeřábů se provádějí vždy po opravách, kde se ověřuje kvalita provedených 

prací po dokončení montáže nových zařízení, po rekonstrukci, nebo když je jeřáb 

přemístěn na jiné pracoviště.  Před uvedením jeřábu do provozu se provede zkouška 

prototypu, individuální vyzkoušení a ověřovací zkouška. [11] 

 Revizní zkouška – revizní zkouškou se zjišťuje celkový technický stav jeřábu 

a jeřábové dráhy z hlediska bezpečnosti.  

 O každé provedené zkoušce se musí průběh a výsledek zkoušky zapsat do knihy 

zdvihacího zařízení. Písemný obsah musí obsahovat informace uvedené v tab. 5.  
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Tab. 5  Obsah písemného dokladu o výsledcích zkoušek [12] 

Písemný doklad o průběhu a výsledcích zkoušek a revizí musí obsahovat 

Popis zkoušeného zařízení, základní technické a evidenční údaje zařízení 

Popis rozsahu kontrolního úkonu s uvedením kontrolovaných a zjištěných hodnot 
a jejich vyhodnocení 

Souhrn zjištěných závad 

Jednoznačné rozhodnutí o další způsobilosti jeřábu, případně podmínky dalšího 
bezpečného provozu 

Podpis pracovníka provádějícího zkoušku 
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4 BESKYD SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  

Základy železářské výroby na Frýdecko-Místecku sahají až do roku 1281, kdy se 

dobývala a zpracovávala železná ruda až do roku 1620. Největší rozkvět železářské výroby 

byl po roce 1826, kdy postupně došlo k výstavbě sedmi nových hamrů a modernizaci 

železáren ve Frýdlantě nad Ostravicí, Ostravici a Čeladné. Hamr číslo pět, v místě 

dnešního sídla firmy Beskyd spol. s r.o., si pronajala Frýdlantská a.s. pro výrobu 

železářského zboží v roce 1908 a postavila místo něj moderní slévárnu na výrobu 

smaltovaného železářského zboží.  

 Od roku 1913 byla firma pronajímána jiným zájemcům a po 2. světové válce byla 

postupně začleněna do národního podniku Moravia, Sfinx a Norma jako jeden z provozů. 

V roce 1993 vznikla spol. s r.o. Beskyd privatizací stejnojmenného provozu, který byl 

součástí n. p. Norma.  

 Firma Beskyd spol. s r.o. se zabývá výrobou odlitků ze šedé a tvárné litiny. Původní 

výrobní program byl zaměřen na výrobu litinového nádobí a odlitků sanitárního zboží 

(splachovače, nášlapné klozety, výlevky, mycí žlaby). Většina tohoto zboží byla 

smaltována. Kromě toho se vyráběly také odlitky pro přímé zpracování.  

 Po privatizaci se původní trhy rozpadly a slévárna byla nucena změnit výrobní 

program a přizpůsobit se přáním zákazníků. V současnosti jsou nejžádanější odlitky ze 

šedé litiny (součásti chladícího zařízení a díly topných těles) a kanalizační rošty z tvárné 

litiny. Roční výroba odlitků je zhruba 6 tisíc tun. Devadesát pět procent objemu výroby je 

exportováno téměř do všech zemí střední Evropy. Kvalitu výroby zaručuje nejmodernější 

technologie. Litina se taví v moderních elektrických indukčních pecích o kapacitě 6 tun, 

jak je znázorněno na obr. 9. 
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Obr. 9  Lití tekutého kovu z elektrických tavících pecí do speciálního okovu pro převoz 

k formovacímu stroji Disamatic 

 Tekutý kov se pak odlévá do pískových forem, které připravuje formovací stroj 

Disamatic (je znázorněn na obr. 10). 

 Po vychladnutí forem je odlitek oddělen od písku a dále povrchově upravován 

pomocí tryskání, broušení a lakování. K výrobě forem se používají kovové modely. Tyto 

modely jsou zhotovovány ve spolupráci s firmami v okolí. V modelárně se následně 

zhotovují vtokové soustavy k daným modelům. Chemické složení litiny je přezkušováno 

v metalografické laboratoři. V pískové laboratoři se zkouší kvalita formovací směsi.  

 Po řadě technologických a výrobních změn se firmě Beskyd spol. s r.o. podařilo 

minimalizovat zatížení životního prostředí škodlivinami. Ve výrobním procesu je zapojeno 

přes 160 osob z okolí, ale také z pohraničních oblastí se Slovenskem.  
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Obr. 10  Přeprava tekutého kovu v hale slévárny k formovacímu stroji Disamatic 
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5 ROZBOR ÚRAZŮ VZNIKLÝCH PŘI PROVOZU ZDVIHACÍCH 
ZAŘÍZENÍ 

 V rámci zpracování diplomové práce jsem se zaměřila na rozbor úrazů vzniklých při 

provozu zdvihacích zařízení. Pozornost byla zaměřena především na pracovní úrazy 

vzniklé přímo ve firmě Beskyd spol. s r.o. V následující části je zpracován rozbor úrazů 

vzniklých na zdvihacích zařízení v rámci České republiky za období 2009 – 2013. 

Zmíněný rozbor byl poskytnut Státním úřadem inspekce práce. 

5.1 Rozbor úrazů vzniklých ve firmě Beskyd spol. s r.o. 

Statistika pracovních úrazů ve firmě Beskyd spol. s r.o. mně byla poskytnuta v rámci 

zpracování diplomové práce a to za období 2011 – 2013 (znázorněno na grafu 1). Jedná se 

o pracovní úrazy ostatní s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.   

Od roku 2012 došlo k nárůstu pracovních úrazů. Jak graf 1 vypovídá, tak v roce 2011 

se stal 1 pracovní úraz. V letech 2012 a 2013 bylo v podniku celkem 10 pracovních úrazů. 

Díky zvyšujícímu se počtu pracovních úrazů je potřeba více se zaměřit na prevenci vzniku 

pracovních úrazů, lépe vyhodnotit rizika a zvýšit informovanost pracovníků o možných 

rizicích na pracovišti.  

 

Graf 1  Úrazy za období 2011- 2013 ve firmě Beskyd spol. s r.o. 

 Převážná část pracovních úrazů se stala při provozu se zdvihacím zařízením. Jedním 

z řešení snížení pracovních úrazů je vytvořit systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. 
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V systému bezpečné práce se podrobně vyhodnotí manipulace se zdvihacími zařízeními, 

způsoby dorozumívání mezi zaměstnanci, bezpečnostní pokyny při práci a navrhne se 

opatření pro předcházení vzniku pracovních úrazů.  

5.2 Rozbor úrazů vzniklých při provozu zdvihacích zařízeních v rámci 

České republiky 

 V rámci statistického hodnocení úrazovosti při provozu se zdvihacím zařízením byl 

Státním úřadem inspekce práce proveden rozbor úrazů a zjištěných nedostatků v období 

2009 – 2013. Nejčastější zjištěné nedostatky jsou uvedeny v tab. 6.  

Tab. 6  Nejčastější zjištěné nedostatky [13] 

Nejčastěji zjištěné nedostatky ve vztahu k provozování zdvihacích zařízení 

Zaměstnavatel nejmenoval pověřenou osobu pro bezpečný provoz zdvihacích zařízení. 

Není stanovena konkrétní osoba, která provede kontrolu zdvihacích zařízení před 
zahájením denního provozu  jednotlivých zdvihacích zařízení. 

Zaměstnavatel nezpracoval systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení pro 
 konkrétní podmínky provozu. 

Zaměstnavatel nezabezpečil pravidelné kontroly vázacích prostředků. 

 Z tabulky vyplývá, že nejčastěji zjištěné nedostatky jsou způsobeny lidskou chybou, 

konkrétně chybou zaměstnavatele. Zaměstnavatel nedodržuje požadavky norem, zejména 

ČSN ISO 12480-1 a nechrání své zaměstnance před riziky. Vlivem nátlaků na získání více 

zakázek a jejich včasné vyhotovení zaměstnavatelé často opomíjejí dodržování 

bezpečnostních zásad.  

 Nejčastější porušené předpisy jsou znázorněny v tab. 7. Patří mezi ně opět porušení 

povinností zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen chránit zaměstnance před riziky, 

vytvořit bezpečné pracovní podmínky včetně zajištění bezpečných strojů a zařízení. 

Zaměstnanci nesmí být nuceni k výkonu zakázaných prací, nebo prací, které by je mohly 

ohrozit na životě či zdraví.  
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Tab. 7  Nejčastěji porušené předpisy [13] 

Nejčastěji porušené předpisy ve vztahu k provozování zdvihacích zařízení 

§ 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. - zaměstnavatel je povinen vytvářet zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. 

§ 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby 
zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem (odborná příprava) a zdravotní způsobilosti. 

§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. – zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje 
a technická zařízení byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

 V následující tabulce (tab. 8) a grafu (graf 2) jsou zobrazeny pracovní úrazy 

způsobené zdvihacím zařízením za období 2009 – 2013.  

Tab. 8  Vývoj úrazovosti u zdvihacích zařízení [13] 

Vývoj úrazovosti u  zdvihacích zařízení, kde zdrojem pracovního úrazu jsou 
zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem 

rok ostatní pracovní úrazy závažné pracovní úrazy smrtelné pracovní úrazy 

2009 49 8 1 

2010 84 5 3 

2011 42 7 2 

2012 33 3 0 

2013 28 4 3 

 Dodržování české legislativy nad bezpečností práce je základní požadavek pro 

zaměstnavatele. V současné době většina podniků považuje i dodržování norem jako 

samozřejmost a doporučené požadavky norem dodržuje.  

 Zavedením požadavků norem do systému řízení bezpečnosti práce se podařilo od 

roku 2009 snížit počet pracovních úrazů. Jedním z aspektů je především zavedení 

a dodržování požadavků systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení ve stále více 

podnicích. 
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 V následujícím grafu jsou zobrazeny počty pracovních úrazů (,,PÚ“) v jednotlivých 

letech. Mezi nejvýznamnější vyhodnocené riziko spadá podcenění rizika, kdy si 

zaměstnanec neuvědomí nebezpečí. Dalším vlivem je nepozornost, špatná organizace 

práce a nedodržení pracovních postupů. 

 

Graf 2  Vývoj úrazovosti u zdvihacích zařízení v letech 2009 – 2013 [13] 

  Vlivem většího zaměření na bezpečnost se od roku 2011 podařilo počty pracovních 

úrazů výrazně snížit. Přesto je nadále potřeba věnovat se bezpečnosti práce, nepodceňovat 

rizika a vhodně zpracovat systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení, s přihlédnutím na 

všechny činnosti jeřábu, a to vždy konkrétně pro daný podnik. 

   

  

49

84

42

33
28

8 5 7
3 41 3 2 0

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013

P
oč

et

Rok

Vývoj úrazovosti při provozu zdvihacích zařízení v letech 
2009- 2013

Ostatní PÚ

Závažný PÚ

Smrtelný PÚ



VŠB –TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství  

 

29 

 

6 POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI 
PROVOZU ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 

 Při zpracování části zadání diplomové práce „Porovnání zajištění bezpečnosti práce 

při provozu zdvihacích zařízení v zemích Evropské unie“ jsem zpracovala legislativu 

České a Slovenské republiky. Snažila jsem se získat pro porovnání materiály z Polska, 

Rakouska a Německa, ale nebylo mi poskytnuto relevantní posouzení, proto jsem 

porovnání daných zemí z práce vypustila. 

 Při porovnání zahraniční legislativy bylo snahou porovnat i požadavky norem. Ve 

Slovenské republice je přístup k normám zpoplatněn, díky této skutečnosti se mi 

nepodařilo požadované normy k porovnání získat.  

 V rámci hodnocení bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení je pozornost 

věnována české legislativě a evropským normám přijatým v České republice. Legislativní 

požadavky České republiky se musí bez výjimek dodržovat. Normy jsou doporučené, ale 

jejich požadavky by měly být pro každou organizaci návodem pro udržování minimálních 

standardů.  

 V současné době „otevřených hranic“ mnoho Čechů i cizinců odchází za prací do 

jiných zemí Evropské unie. Za prací do České republiky přichází nejvíce občanů ze 

Slovenské republiky. Především z důvodu příbuzného jazyka, kde nevzniká jazyková 

bariéra. Zahraniční pracovníci si musí uvědomit, že v České republice platí jiné legislativní 

požadavky než v jejich mateřské zemi. Proto zaměstnavatel musí vyhradit větší časový 

prostor než u školení českých zaměstnanců a důkladně zahraniční zaměstnance proškolit 

z platných českých předpisů a dohlížet na jejich dodržování. 

6.1 Požadavky v rámci České republiky 

Základním zákonem pro dodržování bezpečnosti práce je zákon č. 262/2006 Sb. 

Zákoník práce, v platném znění. Zákon stanoví povinnosti zaměstnavateli pro zajištění 

bezpečnosti při práci a ochraně zdraví zaměstnanců, vyhledávání rizik a přijímání opatření 

k minimalizaci těchto rizik. Zaměstnavatel musí v prvé řadě vytvořit bezpečné a zdraví 

neohrožující pracoviště, preventivně předcházet rizikům, odstraňovat je a minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik. Je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci, především stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť. Zaměstnavatel zjišťuje úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek 

a dohlíží na dodržování metod a způsobů k jejich minimalizaci. Není-li možné rizika 

odstranit, je povinen přijmout opatření k jejich minimalizaci.  

 V rámci České republiky je v platnosti 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), v platném znění. 

 Zákon stanoví požadavky zaměstnavateli na prostorově a konstrukčně uspořádané 

pracoviště, na pracovní postupy, bezpečnou organizaci práce a požadavky na bezpečnostní 

značení.  

 Ze zákona vycházejí základní požadavky při manipulaci s materiálem a jeřábovou 

dopravou, které musí zaměstnavatel dodržovat.  Zaměstnavateli jsou stanoveny podmínky 

na dodržování požadavků, které jsou kladeny zejména na bezpečnou manipulaci 

s materiálem a práci s břemeny. Dalším aspektem pro bezpečný provoz je provádění 

kontrol před prvním použitím, při použití a během údržby. Pro odstranění nedostatků, které 

mohou ovlivnit bezpečnost je důležité během používání provádět kontroly strojů, přístrojů 

a technických zařízení. 

 Na pracovištích, kde jsou prováděny práce, které mohou způsobit poškození zdraví, 

musí být umístěny bezpečnostní značky. Důležitým bezpečnostním prvkem je zavedení 

zvukových a světelných signálů, které budou upozorňovat na hrozící nebezpečí, jako je 

např. vyznačení prostoru, kde dochází k manipulaci materiálu a hrozí jeho pád.  

 Mezi další legislativu vztahující se k problematice bezpečnosti při provozu 

zdvihacích zařízení patří nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Určuje požadavky na pevnost a stabilitu během užívání, zabránění zachycení zaměstnanců, 

pádu a vyznačení jmenovité nosnosti. Udává opatření, jak volit bezpečně vázací prostředky 

a následné uchovávání prostředků. Určuje opatření k zamezení pohybu zaměstnanců pod 

zavěšenými břemeny. V příloze č. 1 v systému bezpečné práce jsou uvedeny požadavky na 
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opatření zabraňující kolizi břemene, způsob vázání a odvazování břemene, vzájemnou 

koordinaci obsluh a provádění dohledu nad zavěšeným břemenem. 

 Problematika vyhrazených zdvihacích zařízení je řešena ve vyhlášce č. 19/1979 Sb., 

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky jejich 

bezpečnosti, v platném znění. Vyhláška stanoví vyhrazené a nevyhrazené zdvihací 

zařízení, povinnosti organizace, které chtějí vyrábět, montovat, provádět opravy a revize na 

zdvihacím zařízení. Ve vyhlášce jsou stanoveny zkoušky zdvihacího zařízení, včetně 

revizních zkoušek a požadavků na revizního technika zdvihacích zařízení. 

6.1.1 Systém bezpečné práce 

 Norma ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání – část 1: Všeobecně, stanoví 

požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů, včetně systému bezpečné práce, 

řízení, plánování, výběru, montáže a demontáže, provozu a údržby jeřábů a výběru 

jeřábníků, vazačů a signalistů.  

 Požadavky na systém bezpečné práce 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. [1] 

 Každý podnik, který ve své činnosti používá jeřáby, ať se jedná o zdvih, nebo 

skupinu opakujících se operací, musí dle požadavků normy ČSN ISO 12480-1 zpracovat 

systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu.  

 Systém bezpečné práce je klíčový pro provoz jeřábů a zdvihadel. Musí být zpracován 

pro každou činnost jeřábu. Systém bezpečné práce doplňuje a upřesňuje požadavky na 

provoz, údržbu a opravy zdvihacích zařízení. Základním požadavkem je zahrnout v rámci 

systému bezpečné práce všechna rizika, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.  

Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení musí obsahovat následující údaje: [1] 

- Navržení činnosti jeřábu – všechny činnosti prováděné s jeřábem nebo na jeřábu 

musí být navrženy tak, aby byly vždy prováděny bezpečně za všech okolností, které 

se mohou při konkrétní manipulaci nebo činnosti na jeřábu vyskytnout. 
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- Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství – podle předem 

stanovených požadavků při jednotlivých manipulacích se zdvihacím zařízením je 

nutno posoudit vhodnost jeřábu, příslušenství pro zdvihání a doplňkové vybavení 

jeřábů. 

- Údržbu, prohlídky, inspekce jeřábu a příslušenství – rozsah a zajištění těchto činností 

musí být v souladu s požadavky výrobce případně příslušných předpisů přesně 

stanoven. 

- Zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými 

povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu – musí být určené 

osoby s dostatečnou kvalifikací, zkušenostmi a znalostmi problematiky pro 

jednotlivé činnosti. 

- Odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými 

pravomocemi - dle charakteru organizované činnosti je potřeba stanovit dozor, 

požadavky na jeho rozsah a v jakých lhůtách bude proveden. 

- Kontrola, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace – 

technologické postupy manipulací, doklady o kvalifikaci osob, zprávy 

o provedených prohlídkách, inspekcích, kontrolách bezpečnosti. 

- Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů – základní 

nedovolené manipulace, které mají obecnou platnost. S nedovolenými 

manipulacemi musí být všichni zaměstnanci, kterých se týkají, prokazatelně 

seznámeni. 

- Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu – vztahuje se na 

osoby vlastní organizace, které se nezúčastní přímo na manipulaci s břemeny 

pomocí jeřábu, tak i pro cizí osoby, které mohou být ohroženy. 

- Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně 

stanovení.  

- Zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby 

zúčastněné při provozu jeřábu – zajištění přenosu informací mezi jeřábníky, vazači, 

signalisty či jinými osobami, které se zúčastňují činnosti jeřábu. Komunikace se 

provádí pomocí signálů prováděných paží, praporkem, světlem. Se systémem 

komunikace musí být seznámeni všichni pracovníci.  
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6.2 Požadavky v rámci Slovenské republiky 

 Problematika bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení v Slovenské 

republice je řešena zejména v zákoně č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, který 

stanoví všeobecné zásady prevence a základní podmínky na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a vyloučení rizikových faktorů. Zákon zaměstnavatelům udává 

povinnost určovat bezpečné pracovní postupy a vypracovat provozní řády. Je tedy 

povinnost zpracovat provozní řád pro obsluhu zdvihacích zařízení, což je obdoba systému 

bezpečné práce pro zdvihací zařízení a tedy tato povinnost je již zakomponována 

v povinných požadavcích legislativy. 

 Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška stanoví základní bezpečnostní požadavky na provoz zdvihacích zařízení, 

jejich obsluhu, zkoušení a revize. V příloze stanoví požadavky a termíny prohlídek 

a zkoušení. Zaměstnavateli určuje vydat místní provozní řád pro provoz vyhrazených 

technických zařízení skupiny A.  

 Technická zařízení se dělí podle tříd a podtříd uvedených v tab. 9. Dělení probíhá 

podle jejich složitosti ovládání a s ohledem na prostředí, v kterém pracují a které je jejich 

obsluha vystavena. Do třídy A jsou zařazeny zařízení s vysokou mírou ohrožení, ve 

skupině B jsou zařízení s vyšší mírou ohrožení a ve skupině C jsou technická zařízení 

s nižší mírou ohrožení. Za vyhrazené technické zařízení se považuje zařízení spadající do 

třídy A a B. 
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Tab. 9 Rozdělení technických zařízení zdvihacích [14] 

třída podtřída  

A 

 

a) 
Jeřáby a zdvihadla s motorovým pohonem s nosností nad 1000 kg 
a s ručním pohonem nad 5000 kg včetně jeřábu a dočasné dráhy 
jeřábu výložníkového typu.  

b) 
Pohyblivá pracovní plošina s motorovým pohonem a s výškou 
zdvihu nad 1,5 m. 

c) 

Výtahy, které jsou trvalou součástí budov a objektů: 

1. osobní a nákladní výtah s povolenou dopravou osob,  

2. nákladní výtah s přístupem osob do kabiny,  

3. nákladní výtah se zakázanou přepravou osob. 

d) 

Stavební výtah  

1. na přepravu osob a nákladu,  

2. nákladní s přístupem osob na nosnou plošinu. 

e) Regálový zakladač se stanovištěm obsluhy na zakladači a jeho 
přesuvně. 

f) Pohyblivé schody a chodníky 

g) Lyžařský vlek 

h) Výsuvný žebřík s motorovým pohonem. 

i) 

Zařízení technické zábavní činnosti, například lunaparku a jiného 
zábavního zařízení, s motorovým pohonem:  

1. na zdvihání osob v zařízení na to určeném, například gondole, 
sedačka, kabinka, do výšky nad 1,5 m, nebo kterým se osoby po 
dobu provozu zařízení dostanou do výšky nad 1,5 m nad terénem, 
například kolotočem. 

2. horská dráha s vozíky na kolejnicové trati s převýšením vyšším 
nad 3 m. 

j) 

Pohyblivé jevišťové zařízení s motorovým pohonem v:  

1. V horní jevišťové časti, například jevišťový tah, požární a 
akustická opona, portálový most a portálová věž, osvětlovací 
baterie, závěs svítidla a lustry, projekční rám.  

2. V dolní jevišťové časti, například zdvihací stůl. 

k) 
Zdvíhací čelo určené na montáž na vozidlo anebo do vozidla, které 
je určené na zdvihání osob při nastupování anebo vystupovaní 
z vozidla.  
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třída podtřída  

B 

a) 

Zařízení, které je: 

1. Jeřáb a zdvihadlo s motorovým pohonem s nosností do 1 000 kg 
poháněné a s lidským pohonem s nosností od 1 000 kg do 
5 000 kg.   

2. Vrátek s motorovým pohonem určeným na zdvihání břemen. 

b) 

Zdvihací ústrojí dopravního vozíku a nakladače s motorovým 
zdvihacím ústrojím a dopravního vozíku a nakladače s motorovým 
pohonem určeným na zdvihání a přepravu břemen pomocí 
prostředků na vázání, zavěšení nebo uchopení. 

c) 

Přídavné zdvihací příslušenství na zavěšení nebo uchopení 
břemena, které není trvalou součástí technického zařízení 
zdvihacího skupiny A skupiny B, a to:  

1. zdvíhací ústrojí na manipulaci s kontejnerem ISO,  

2. zařízení na věšení nebo uchopení břemene, například magnet, 
traverza, přísavkové zařízení, kleště, drapák, kromě prostředků 
uvedených v skupině C písmenem a). 

d) 

Speciální zdvihací zařízení s motorovým pohonem určeným na 
zdvihání břemene, a to: 

1. zdvihací rampa,  

2. zdvihací plošina,  

3. stabilní, mobilní a přemístitelné servisní zdvihací zařízení, které 
je určené jen na zdvihání vozidla, 

4. zdvihací čelo určené na montáž na vozidlo nebo do vozidla, 
které je určené na nakládání nebo vykládání nákladu. 

e) Nákladní stavební výtah bez přístupu osob na nosnou plošinu. 

f) 
Svislá posuvná brána s motorovým pohonem s výškou zdvihu nad 
2,7 m. 

g) 

Regálový zakladač bez stanoviště obsluhy na zakládači a jeho 
přesuv na regálového zakladače bez stanoviště obsluhy na 
zakladači a jeho přesuv na kromě zařízení, které je součástí 
automatizovaných systému na manipulaci a skladování. 

h) Jevišťové zařízení s lidským pohonem. 

i) 
Schodišťový výtah a svislá zdvihací plošina určená na používání 
osob s omezenou schopností pohynu. 
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třída podtřída  

C 

a) 
Prostředek na vázání a zavěšení břemene, který není trvalou 
součástí zdvihacího zařízení, například vázací lano, řetěz, popruh, 
pás, hák, oblouk. 

b) 
Technické zařízení zdvihací, které je součástí pracovního 
prostředku, například technologické linky, stroje nebo 
automatizovaného systému na manipulaci a skladování. 

c) 
Technické zařízení zdvihací sestavení jednorázově, například na 
montážní účely, na přepravu. 

d) Ostatní technické zařízení zdvihací skupiny B s lidským pohonem. 

 Zkoušení zařízení 

Základním ověřením bezpečnosti zdvihacích zařízení je tzv. „Úřední zkouška“. 

Provádí se pro vyhrazené technické zařízení skupiny A před uvedením zařízení do provozu 

a po ukončení instalace a rekonstrukce. Úřední zkouškou se ověřuje, zda vyhrazené 

technické zařízení je způsobilé pro bezpečný provoz, včetně jeho bezpečné obsluhy. Dále 

jestli odpovídá konstrukční dokumentace, ke které bylo vydáno odborné stanovisko. 

Opakovanou úřední zkouškou vykonávanou v pravidelných lhůtách se ověřuje, jestli 

vyhrazené technické zařízení splňuje požadavky na bezpečný provoz a je-li obsluhováno 

bezpečným způsobem.  

 Opakovaná úřední zkouška se vykonává v intervalech: 

- před opětovným uvedením zařízení do provozu, 

- po odstávce delší než jeden rok, 

- po demontáži a opakované montáži, 

- po rekonstrukci a opravě, 

- 1x za 10 let, 

- jestli jeho používání bylo zakázáno inspekcí práce. 

 Odbornou prohlídkou a odbornou zkouškou se ověřuje stav a bezpečnost 

vyhrazených technickým zařízení po ukončení výroby, montáže, instalaci na místě 

budoucího provozu, rekonstrukci a opravě po dobu jeho provozu. 
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 Odborná prohlídka a odborná zkouška vyhrazených technických zařízení se 

vykonává v intervalech: 

  1x za 2 roky  - odborná prohlídka 

  1x za 4 roky  - odborná zkouška 

 Obsluhovat zdvihací zařízení mohou jen osoby starší 18 let, které jsou vyškolené 

a mají za sebou praktický zácvik, které získaly „Doklad o odborné způsobilosti na obsluhu 

zdvihacích zařízení zařazených do tříd“. Doklad získají po zvládnutí zkoušky na ověření 

odborných vědomostí vydané revizním technikem zdvihacích zařízení.  

 Další právní požadavky slovenské legislativy jsou totožné s požadavky české 

legislativy. Díky této skutečnosti zde nejsou ostatní právní předpisy uvedeny.  

6.3 Porovnání zajištění bezpečnosti práce na zdvihacím zařízení v rámci 

České republiky a Slovenské republiky 

 Legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti práce a zdvihacím zařízením v České 

a Slovenské republice nejsou značně rozdílné.  

 V oblasti bezpečnosti práce má Slovensko přehledněji zpracovanou legislativu, 

zejména  zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Česká republika má 

jednotlivé oblasti v legislativě řešeny obecně, proto další požadavky jsou doplněny 

v normách. Slovenská legislativa je v tomto směru přísnější a převážnou většinu 

požadavků, které Česká republika má uvedeny v normách, tj. jsou doporučené, má 

Slovenská republika zakomponovány již v legislativě. Díky tomu jsou jednotlivé zákony, 

vyhlášky a nařízení vlády lépe pochopitelné, přehlednější a bezpečnost práce je 

v legislativě více rozvedena.  

 V oblasti zdvihacích zařízení je nejvýznamnější rozdíl v rozdělení zdvihacích 

zařízení. Zdvihací zařízení se dělí do tříd a podtříd podle charakteru a složitosti jejich 

ovládání s ohledem na prostředí, v kterém je obsluha zařízení vystavena. Za vyhrazené 

zdvihací zařízení se považuje zařízení spadající do třídy A a B. Slovenská republika má 

větší množství vyhrazených zdvihacích zařízení než Česká republika. 
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6.4 Školení obsluh zdvihacích zařízení  

 Obsluha zdvihacího zařízení musí být prokazatelně proškolena s obsluhou zdvihacích 

zařízení. Obsluhou musí být osoba duševně a tělesně způsobilá a starší 18 let. Jedná se 

o obsluhu jeřábu (jeřábník), vázacích prostředků a prostředků pro uchopení a přepravu 

břemen (vazač) a signalisty. Obsluha musí být seznámena s návodem pro obsluhu, údržbou 

zařízení, možnými riziky, které mohou vzniknout na pracovišti, a bezpečnostními 

požadavky zdvihacích zařízení, vázacími prostředky a prostředky pro uchopení a přepravu 

břemen. 

 Časový rozsah školení a praktického zácviku si určuje zaměstnavatel sám v závislosti 

na náročnosti provozu a třídě jeřábu. 

 Školení jeřábníka 

 Školení se provádí vstupní a periodické. Jeřábník pro obsluhu jeřábu musí být 

zdravotně způsobilý. Cílem školení jeřábníků je především ověření základních teoretických 

znalostí a jejich přezkoušení. Důležitou součástí školení jeřábníků je i praktický zácvik 

s přezkoušením z praktických dovedností a znalostí konkrétního typu jeřábu. Tahle 

povinnost vzniká především pro nové jeřábníky. Na závěr školení jsou všichni jeřábníci 

seznámeni s kontrolní činností zdvihacích zařízení, bezpečností práce a riziky na 

pracovišti, včetně seznámení s komunikačním systémem mezi jeřábníky, vazači 

a signalisty. Opakovaná školení provádí revizní technik v intervalu 1x za rok.  

 Školení vazače 

 Školení se provádí vstupní a periodické. Vazači musí být seznámeni s kontrolní 

činností vazáků, způsoby vázání a odvázání břemen a následné uložení vazáků, 

s bezpečnostními požadavky a riziky, které se mohou vyskytnout na pracovišti. Nezbytnou 

součástí je znalost návodu k obsluze používaných vazáků. Délka a rozsah školení se 

stanovuje dle typu vazače (vazač typu A, vazač typu B). Opakovaná školení provádí 

revizní technik v intervalu 1x za rok. 
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 Školení signalistů 

 Školení signalistů se provádí vstupní a periodické. Nejdůležitější součástí školení 

signalistů je kontrola znalosti komunikačního systému mezi signalistou, vazačem 

a jeřábníkem. Signalista musí být seznámen s bezpečnostními požadavky na pracovišti 

a možnými riziky. Opakovaná školení provádí revizní technik v intervalu 1x za rok.  

 Pověřená osoba zdvihacích zařízení 

 Pověřená osoba zdvihacích zařízení je do své funkce zaškolena revizním technikem 

zdvihacích zařízení. Následně se provádí základní a v pravidelných intervalech periodické 

školení. Pověřená osoba zdvihacích zařízení je seznámena s potřebnými předpisy tak, aby 

zabránila odchylkám od požadovaných zdvihacích zařízení a příslušenství pro zdvihání. 

 Doporučená délka teoretického školení a praktického zácviku pro obsluhy zdvihacích 

zařízení je uvedena v následující tab. 10. 

Tab. 10  Doporučená délka školení obsluh zdvihacích zařízení 

Jeřábník tř. O 
teoretické školení 

základní školení 8 hodin 

periodické školení 4 hodiny 

praktický zácvik základní 40 hodin 

Jeřábník tř. A 
teoretické školení 

základní školení 36 hodin 

doplňkové (při rozšíření oprávnění) 8 hodin 

periodické 6 hodin 

praktický zácvik základní 160 hodin 

Vazač typu A 
teoretické školení 

základní školení 8 hodin 

periodické školení 4 hodiny 

praktický zácvik základní 24 hodin 

Vazač typu B 
teoretické školení 

základní školení 4 hodiny 

periodické školení 2 hodiny 

praktický zácvik základní 6 hodin 
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Signalista 
teoretický školení 

základní školení 2 hodiny 

periodické školení 1 hodinu 

praktický zácvik základní 6 hodin 

Pověřená osoba 
zdvihacích 
zařízení 

teoretické školení 
základní školení 8 hodin 

periodické školení 3 hodiny 

 Jeřábník a vazač ke své činnosti musí mít oprávnění (jeřábnický, vazačský průkaz). 

Oprávnění vydává na základě přezkoušení z teoretických znalostí a praktických dovedností 

revizní technik zdvihacího zařízení.  

 Praktické dovednosti jeřábník a vazač získává v základním zaučení. Jedná se 

především o získání znalostí o používání jeřábů, ručních signálů a rádiové komunikace.  

Vazači jsou navíc seznámeni se způsobem vázání, odvázání a uložení břemen. Další 

nezbytností je dodržování postupů při bezpečné manipulaci s břemeny, diagramech, 

mechanizmech a bezpečnostních zařízeních postačujících k řízení. Závěrem základního 

zaučení jeřábníků a vazačů je provádění denních kontrol zdvihacích zařízení, rozpoznání 

závad a znalost použití dokumentace. 

 Po základním zaučení následuje u zaměstnanců praktický zácvik. V zácviku jsou 

zaměstnanci seznámeni s pracovištěm, všemi zdvihacími zařízeními a jejich 

příslušenstvím. Zaučením a získáním zkušeností praktickým zácvikem na zdvihacím 

zařízení se zaměstnanci podrobí základnímu školení a následně v pravidelných intervalech 

periodickému školení.  

 Základní i periodické školení jeřábníka, vazače, signalisty a pověřené osoby 

zdvihacích zařízení obsahuje pracovní činnosti jednotlivých obsluh, všeobecné informace 

o pracovišti a odpovědnosti jednotlivých osob, technické požadavky na vybavení provozu 

a požadavky na bezpečné pracoviště.  
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7 NÁVRH SYSTÉMU BEZPEČNÉ PRÁCE PRO ZDVIHACÍ 
ZAŘÍZENÍ 

 Na základě vyhledání a vyhodnocení rizik vyskytující se ve firmě Beskyd spol. s r.o. 

byl zpracován návrh systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení. Při zpracování návrhu 

jsem vycházela z poskytnutých podkladů a dokumentů společnosti. Před samotným 

zahájením zpracování práce jsem byla přítomna prohlídce provozu zdvihacích zařízení. Na 

základě takto získaných zkušeností jsem zpracovala konkrétní systém bezpečné práce pro 

zdvihací zařízení.  

 Vzhledem k rozsáhlosti těžkého slévárenského provozu, množství zdvihacích 

zařízení a náročnosti práce pro obsluhu zdvihacích zařízení, způsobené mimo jiné 

nevyhovujícími klimatickými podmínkami především v hale slévárny, je zpracovaný 

systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení uveden jako příloha č. 1 diplomové práce. 

 Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení kromě základních údajů (jako platnost, 

základní pojmy, požadavky na provoz, provozovatele, obsluhu zdvihacích zařízení, 

charakteristiku firmy a popis pracoviště) obsahuje také 12 základních částí samotného 

systému bezpečné práce.  

 Jednotlivé kapitoly se zabývají navržením činností jeřábu, výběrem, zajištění 

a použití jeřábu a příslušenství, především vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení 

nebo uchopení břemen. Další část je řešena v údržbě, prohlídce, inspekci jeřábu 

a příslušenství, kde je uvedeno zajištění bezpečnosti při opravách a údržbě zdvihacích 

zařízení, jejich zkoušení, kontrolní a revizní činnosti zařízení. Nedílnou součástí systému 

bezpečné práce je i zajištění kompetentních osob a školení obsluh zdvihacích zařízení. 

V následujících kapitolách je řešen dozor nad provozem zdvihacích zařízení a způsob 

kontroly dokladů a dokumentací. Bezpečnostní opatření je řešeno v části zakázané 

manipulace, kde jsou podrobně rozebrány zakázané manipulace pro jeřábníky, vazače 

a bezpečné používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Volně navazující 

kapitola řeší zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných při používání zdvihacích zařízení 

a koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty. V závěrečné části je zajištění 

komunikačního systému, postup při hlášení mimořádných událostí a závěrečné ustanovení.  
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 Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení má celkem 8 přílohových částí. Jedná 

se o podrobnější požadavky na provoz v pracovišti materiálové haly a slévárny, návody 

k použití pro vázací prostředky a prostředky pro uchopení a přepravu břemen, kontroly 

vázacích prostředků, plán údržby jeřábů a kladkostrojů, znázorněné všechny 

dorozumívacích signály používané v podniku. V příloze systému bezpečné práce je uveden 

změnový list, kde se zaznamenají všechny změny, které se v budoucnu v dokumentu 

provedou. 
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8 NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Po důkladném zpracování systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení ve 

společnosti došlo k jeho zavedení ve společnosti, zejména na pracovištích, na kterých se 

nachází zdvihací zařízení.  

Zavedením systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení byly stanoveny požadavky 

na obsluhu a provoz zdvihacích zařízení. Byl stanoven postup pro údržbu zdvihacích 

zařízení, kde byl především vypracován plán údržby pro jeřáby a kladkostroje. Dále byl 

zaveden systém a způsob uložení vázacích prostředků. Před zpracováním mé práce se 

vázací prostředky a prostředky pro zavěšení a přepravu břemen nacházely volně položené 

na podlaze, nyní po zavedení systému jsou uloženy na svém místě v nástěnných stojanech. 

V samotném systému bezpečné práce jsou navrženy činnosti jeřábu a jeho 

příslušenství, kontroly, stanovení zakázaných manipulací, zajištění bezpečnosti osob 

nezúčastněných při používání zdvihacích zařízení a koordinace s ostatními 

spolupracujícími subjekty. 

V systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení byly podrobně rozebrány bezpečné 

činnosti obsluhy zdvihacích zařízení, revize, revizní zkoušky a vzájemná komunikace mezi 

zaměstnanci.  

Byly stanoveny lhůty a rozsah školení, které se musí v pravidelných intervalech 

opakovat. Zavedený systém bezpečné práce pro zdvihací má vyhledaná rizika při provozu 

zdvihacích zařízením a na základě vyhledaných rizik navrhnutá opatření pro bezpečné 

pracoviště. Dodržování zpracovaných bezpečných pracovních činností se značně sníží 

možnost vzniku pracovních úrazů.  

 Jelikož se jedná o pracoviště s velkým výskytem znečištění, je dalším z navrhnutých 

opatření pravidelné čištění pracoviště. Jedná se kromě běžné údržby především 

o udržování bezpečnostního značení v čistotě, jak bezpečnostních značek, tak vyznačení 

komunikace.  

 Nedílnou součástí opatření je důkladné seznámení všech zaměstnanců s obsahem 

systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení. Především se zakázanými manipulacemi 

a přísným zákazem vstupu do prostoru s pohybujícím se jeřábem. V prostoru haly slévárny 
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nad dodržováním tohoto zákazu bude dohlížet pověřený pracovník, který bude viditelně 

označen výstražnou reflexní vestou.  

 Zavedený systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení bude při každé změně 

pravidelně aktualizován, kde se doplní chybějící body a zaměstnanci budou v rámci 

pravidelných školení se změnou seznámeni.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh „Systému bezpečné práce pro 

zdvihací zařízení“ u konkrétního subjektu. Před samotným zpracováním diplomové práce 

jsem nejprve nastudovala a porovnala legislativu České republiky a Slovenské republiky 

vztahující se ke zdvihacím zařízením. Po důkladném prostudování jsem navštívila firmu 

Beskyd spol. s r.o. a ze získaných zkušeností ve společnosti jsem postupně navrhla systém 

bezpečné práce pro zdvihací zařízení. 

 Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a přílohovou část. Vzhledem 

k rozsáhlosti zpracovaného systému bezpečné práce vlivem náročných pracovních 

podmínek ve společnosti je systém bezpečné práce zpracován v příloze diplomové práce. 

 Nejdůležitější kapitolou práce je Návrh systému bezpečné práce pro zdvihací 

zařízení a následně navrhnutá opatření směřující k zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a snížení počtu pracovních úrazů. 

Hlavním přínosem mé diplomové práce je návrh systému bezpečné práce pro 

zdvihací zařízení ve firmě Beskyd spol. s r.o., který obsahuje navržení činností jeřábu 

u jednotlivých pracovišť, výběr, zajištění a použití jeřábu a jeho příslušenství. V další části 

je zpracována údržba, prohlídky a inspekce jeřábu a příslušenství. Následná kapitola řeší 

určení kompetentních osob v podniku a školení obsluhy. Nedílnou součástí je dozor nad 

dodržováním podmínek pro zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení a kontrola 

dokladů a dokumentací. Neméně důležitou částí jsou zakázané manipulace, jak pro 

obsluhu zdvihacích zařízení, tak pro ostatní osoby přímo nezúčastněné při používání 

zdvihacích zařízení a ostatní spolupracující subjekty. V závěrečné části je uvedeno 

zajištění komunikačního systému mezi obsluhou zdvihacích zařízení, postup při hlášení 

mimořádných událostí a závěrečné ustanovení. 

Zavedením systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení ve společnosti jsou 

vypracovány bezpečnostní postupy pro obsluhu zdvihacích zařízení a provoz zdvihacích 

zařízení. Zavedený systém zvýší úroveň bezpečnosti práce ve společnosti a kladně by měl 

ovlivnit vývoj pracovní úrazovosti. 
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