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1 ÚVOD 

 Tento ,,Systém bezpečné práce“ je určen pro společnost Beskyd spol. s r.o., 

Na Papírně 739, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Stanoví povinnosti provozovateli, které 

musí dodržovat při provozu, údržbě, opravách a kontrolách zdvihacích zařízení.  

 Systém bezpečné práce je zpracován pro zajištění bezpečnosti osob a provozu při 

používání zdvihacích zařízení. Je závazný pro všechny zaměstnance, kteří manipulují 

se zdvihacím zařízením a jeho příslušenstvím.  

 Seznámení zaměstnanců s tímto systémem bezpečné práce pro zdvihací zařízení 

provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Seznámení probíhá v rámci 

pravidelných školení bezpečnosti práce.   
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2 PLATNOST 

 Tento systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení platí pro všechny 

zaměstnance, kteří manipulují se zdvihacím zařízením. Všichni zaměstnanci musí při 

provozu zdvihacích zařízení dodržovat bezpečnost práce a zajistit bezpečnost všech osob 

nacházejících se v podniku.  

 Systém bezpečné práce platí na dobu neurčitou. Aktualizaci dokumentace provádí 

revizní technik spolu s pověřenou osobou zdvihacích zařízení v intervalech, uvedených 

v tab. 1. 

Tab. 1  Provádění aktualizace dokumentace 

Aktualizace dokumentace probíhá 

- při každé změně provozních podmínek 

- 1x za rok, v případě, že nedošlo k žádné změně provozních podmínek.  Revizní 
technik spolu s pověřenou osobou zdvihacích zařízení provede přezkoumání všech 
částí tohoto systému bezpečné práce a jejich dodržování. 

 Po provedení aktualizace dokumentu zapíše revizní technik zdvihacích zařízení 

do změnového listu změny, které provedl v dokumentaci. Změnový list je uveden 

v příloze č. 8. 

 Ve změnovém listu revizní technik zdvihacích zařízení zapíše datum změny, změny, 

které v dokumentaci provedl, jména osob, které jsou zodpovědné za provedení změny 

v provozu, a termín, do kterého změny provedou. Následně dotyčné osoby, které změny 

provedou, písemně informuje.  

 Zaměstnanci jsou následně seznámeni s obsahem i změnami systému bezpečné práce 

v pravidelných školení bezpečnosti práce. 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

 Kompetentní osoba - osoba, která má dostatečné teoretické a praktické zkušenosti 

v oblasti ovládání, oprav zdvihacích zařízení a s manipulacemi s břemeny. [1] 

 Jeřábník - kompetentní osoba, která má pravomoc samostatně obsluhovat jeřáb a má 

k činnosti příslušné oprávnění.  

 Jeřábník třídy O - kompetentní osoba, která obsluhuje jeřáby typu: jeřáby s ručním 

pohonem, mostové, portálové s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země. 

 Jeřábník třídy A - kompetentní osoba, která obsluhuje jeřáby typu: mostové, 

portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z kabiny. 

 Pověřená osoba u zdvihacích zařízení - kompetentní osoba, která díky svým 

zkušenostem a praxi má dostatečné znalosti z oblasti zdvihacích zařízení a příslušenství 

pro zdvihání. Je dostatečně seznámena s potřebnými předpisy tak, aby zabránila 

odchylkám od požadovaných zdvihacích zařízení a příslušenství pro zdvihání. 

Za společnost Beskyd spol. s r.o. je pověřenou osobou pro zdvihací zařízení                                         

p. Tomáš Pavelec. 

 Používání zdvihacího zařízení - jakákoliv činnost prováděná pomocí zdvihacího 

zařízení nebo na něm (např. přeprava, montáž, demontáž, údržba, manipulace 

s břemenem). 

 Pracovník údržby zdvihacího zařízení - kompetentní osoba, která je zodpovědná 

za provádění správné a bezpečné údržby zdvihacích zařízení a jejich bezpečný a spolehlivý 

provoz. 

 Příslušenství jeřábů - vázací, závěsné a uchopovací prostředky. 

 Revizní technik zdvihacích zařízení - kompetentní osoba, která provádí montážní 

a individuální zkoušky, ověřovací zkoušky, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení. 

Ve společnosti Beskyd spol. s r.o. provádí revizi zařízení externí revizní technik 

p. Jaroslav Šigut. 

 Signalista - kompetentní osoba, která je zodpovědná za předávání dorozumívacích 

signálů mezi vazačem a jeřábníkem a má k činnosti příslušné oprávnění.  
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 Technická  dokumentace - je písemný souhrn informací o daném zařízení 

dodávaných spolu s technickým zařízením. 

 Vazač - kompetentní osoba, která může samostatně vázat a zavěšovat břemena 

pomocí vázacích prostředků a příslušenství pro vázání, vlastnící k činnosti oprávnění. 

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

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

a uchopení břemen, s jejichž používáním byl vazač seznámen. [1] 

 Vazač typu B - osoba, která provádí vázání břemen předepsaným způsobem a řídí 

manipulace s nimi. [1] 

 Zdvihací zařízení - je souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, určených ke 

zvedání a přemísťování břemene. 
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4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ 

Při provozu zdvihacích zařízení se musí postupovat podle požadavků platných 

zákonů, technických předpisů, norem a návodů k použití daných výrobcem zařízení. 

Provozovatel zdvihacích zařízení dohlíží na dodržování těchto požadavků a zajišťuje 

bezpečné pracovní podmínky při všech činnostech v rámci provozu zdvihacích zařízení. 

4.1 Požadavky pro provozovatele zdvihacích zařízení 

Provozovatelem zdvihacích zařízení je společnost Beskyd spol. s r.o. Na papírně, 

Frýdlant nad Ostravicí.  

 Provozovatel jmenováním určí pověřenou osobu zdvihacích zařízení. Jmenovaná 

osoba odpovídá za technický stav zdvihacích zařízení a technický stav na pracovišti.   

 Povinnosti provozovatele zdvihacích zařízení: 

- prokazatelně proškolit obsluhu zdvihacích zařízení, 

- mít pověřenou osobu zdvihacích zařízení zodpovědnou za provoz zdvihacích 

zařízení, 

- dodržovat platnou českou legislativu, technické předpisy, normy a návody k použití, 

- zajistit provádění denních kontrol před použitím zdvihacího zařízení. Kontroly 

provádí obsluha zdvihacích zařízení. Popis kontrolní činnosti je uveden 

v kapitole 6.3.3, 

- zajistit provádění inspekčních prohlídek, revizí a revizních zkoušek revizním 

technikem zdvihacích zařízení, 

- při poruše zdvihacího zařízení zajistit opravu servisní firmou s oprávněním k této 

činnosti, 

- provozovat zdvihací zařízení je možné jen v souladu s povinnostmi, které jsou 

stanoveny výrobcem v návodu k použití, 

- vést evidenci obsluh zdvihacích zařízení. 

  



6 

4.2 Požadavky pro obsluhu zdvihacích zařízení 

Zdvihací zařízení smí samostatně obsluhovat osoby, které byly k obsluze určeny 

pověřenou osobou zdvihacích zařízení. Obsluha musí být starší 18 let, fyzicky a duševně 

způsobilá a mít platný doklad k obsluze (jeřábnický průkaz, vazačský průkaz). 

 Povinnosti obsluhy zdvihacích zařízení: 

- obsluha zdvihacích zařízení musí pracovat v souladu s povinnostmi, které jsou 

stanoveny výrobcem v návodu k použití, 

- dodržovat technické předpisy a normy, 

- dodržovat bezpečnostní pokyny při obsluze zdvihacích zařízení, 

- účastnit se pravidelných školení. Termíny a rozsah školení je uveden 

v kapitole 6.4.1, 

- účastnit se pravidelných lékařských prohlídek, 

- dodržovat pokyny provozovatele, pověřené osoby zdvihacích zařízení a revizního 

technika zdvihacích zařízení. 

4.2.1 Revizní technik  

 Je to externí zaměstnanec firmy. Musí mít osvědčení pro provádění revizí a revizních 

zkoušek na zdvihací zařízení typu a a b1, které jsou uvedeny v tab. 2. Revizní technik musí 

být dokonale seznámen s provozem. 

Tab. 2  Druhy zdvihacích zařízení 

Třída Druh jeřábu nebo zdvihadel 

a Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg 

b Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg 

b1 Jeřáby mostové, poděsné mostové ovládané ze země a portálové  

 Revizní technik provádí tyto činnosti: 

- individuální a ověřovací zkoušky, zkoušky po opravách, revize a revizní zkoušky, 

- základní a periodické školení jeřábníků, vazačů a pověřené osoby zdvihacích 

zařízení, 

- může zastavit provoz jeřábu, kdykoliv zjistí, že další provoz by mohl ohrozit 

bezpečnost. 
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4.2.2 Jeřábník 

 Je to kompetentní osoba, která je určena k práci pověřenou osobou zdvihacích 

zařízení. K činnosti vlastní oprávnění – jeřábnický průkaz. V podniku se nachází jeřábníci 

třídy O a A. 

 Základní předpoklady pro jeřábníka: 

- jeřábník musí být osoba starší 18 let, tělesně a zdravotně způsobilá, 

- být schopen bezpečně ovládat jeřáb a odhadnout vzdálenost a průjezdný prostor, 

- umět uvázat břemeno, 

- znát dorozumívací signály, 

- vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a dostatečně znát jeřáb, jeho ovládání 

a bezpečnostní zařízení, 

- vlastnit oprávnění ke konkrétnímu jeřábu typu – jeřábnický průkaz. 

4.2.3 Jeřábník třídy O, A 

Jeřábníci třídy O a A jsou zodpovědní za správné ovládání jeřábu. Musí dodržovat 

požadavky výrobce zdvihacího zařízení a tohoto systému bezpečné práce. Jeřábníci 

se musí řídit pokyny vazače, případně signalisty. V případě, kdy jeřábník nevidí na vazače, 

musí vazač předat pokyny signalistovi a ten následně jeřábníkovi. Pokyny jsou prováděny 

pomocí předem stanovených dorozumívacích signálů, které jsou zobrazeny v příloze č. 7.  

Jeřábník nesmí pohyb jeřábu zahájit, když nevidí přímo na vazače nebo signalistu. 

V ojedinělých případech se jeřábník s vazačem mohou domluvit, že si signály budou 

předávat pomocí spojovací techniky, kdy vazač bude slovně jeřábníkovi dávat pokyny 

k přepravě. 

 Další povinnosti jeřábníka: 

- před začátkem práce provést kontrolu jeřábu a jeho přezkoušení dle návodu k použití, 

- provést vždy po provedené kontrole záznam do knihy zdvihacích zařízení, 

- zjištěné závady na jeřábu ohlásit mistrovi provozu, 

- během přepravy břemene se řídit jen pokyny vazače, případně signalisty, 

- sledovat provoz jeřábu a případně zastavit jeho provoz, vyskytne-li se závada 

ohrožující bezpečnost, a vyžádat si opravu. 
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4.2.4 Vazač břemen 

 Je kompetentní osoba, která je jmenována a vyškolená zaměstnavatelem k vázání 

a přepravě břemen. K této činnosti vlastní oprávnění. Ve firmě jsou vazači typu A a B. 

Na pracovišti materiálové haly je vazač typu A a na pracovišti slévárny vazač typu B. 

Vazač břemen je oprávněn používat příslušenství pro zdvihání a způsoby uvázání 

břemen, ke kterému má oprávnění. Vazač je zodpovědný za stav a udržování svěřeného 

příslušenství pro zdvihání a spoluodpovědný s jeřábníkem za způsob přepravy břemene. 

Vazač břemen je vybaven ochrannou přilbou a ke své práci ji musí používat. 

Je zodpovědný za vhodné uvázání a následně odvázání břemene. Zodpovídají za správný 

postup manipulace při použití vhodných příslušenství pro zdvihání. Vazač zodpovídá 

za zahájení pohybu jeřábu a břemene.  

 Povinnosti vazače: 

- používat k vázání a zavěšování břemen pouze příslušenství k tomu určená, která jsou 

v řádném technickém stavu, 

- provést vizuální kontrolu příslušenství před každým jeho použitím. 

 Základní předpoklady pro vazače břemen:  

- vazač břemen musí být osoba starší 18 let, tělesně a zdravotně způsobilá, 

- být schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání, 

- umět určit hmotnost břemene a jeho těžiště, 

- být schopen odhadnout vzdálenost a průjezdný prostor, 

- být schopen zahájit a řídit bezpečně pohyb jeřábu a břemene, 

- být zaškolen ve způsobu vázání a ve znalostech dorozumívacích znamení a jejich 

používání, 

- v případě potřeby přes vysílačku vhodně slovně jeřábníkovi dávat pokyny pro 

přepravu břemen, 

- umět vhodně zvolit pro přepravované břemeno příslušenství pro zdvihání, 

- vlastnit oprávnění k činnosti vazače – vazačský průkaz. 
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4.2.5 Vazač typu A 

 Vazač typu A manipuluje s příslušenstvím pro zdvihání na pracovišti materiálové 

haly. Provádí uvázání břemen pomocí různých druhů vázacích prostředků všemi způsoby 

a řídí manipulaci s nimi. Podle tvaru a hmotnosti břemene určí vhodný způsob vázání, 

odvázání a uložení břemene.  

4.2.6 Vazač typu B 

Vazač typu B manipuluje s příslušenstvím pro zdvihání a kladkostrojem na pracovišti 

slévárny. Provádí vázání a odvázání vždy stejným způsobem a to pro elektrický 

kladkostroj Brun 2,2 t a Balkancar 3,75 t. Vazač typu B je proškolen zároveň jako jeřábník 

třídy O. 

4.2.7 Signalista 

 Je to kompetentní osoba, která je určena k práci pověřenou osobou zdvihacích 

zařízení. Ke své činnosti musí vlastnit průkaz signalisty. V případě, kdy vazač ze svého 

stanoviště nevidí na jeřábníka, předá vazač signalistovi signály a ten je signalizuje 

jeřábníkovi. S pokyny jsou všichni prokazatelně seznámeni v rámci pravidelných školení 

jeřábníků a vazačů.  Dojde-li při provozu jeřábu ke změně dorozumívání na jinou osobu, 

musí signalista zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo ke změně odpovědnosti na jinou 

osobu a na koho. Nově zvolená osoba a jeřábník musí signalizovat, že změnu akceptují.  

 Používané dorozumívací signály jsou znázorněny v příloze č. 7. 

 Základní předpoklady pro signalistu: 

- signalista musí být osoba starší 18 let, tělesně a zdravotně způsobilá, 

- být schopen odhadnout vzdálenost a průjezdný prostor, 

- zaškolen ve znalostech dorozumívacích znamení a jejich používání, 

- být schopen dávat jasné a zřetelné slovní pokyny pomocí vysílačky, 

- umět bezpečně řídit pohyb jeřábu a břemene, 

- vlastnit oprávnění k činnosti signalisty. 
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4.2.8 Pověřená osoba zdvihacích zařízení 

 Je do své funkce jmenován rozhodnutím ředitele organizace. Pověřená osoba 

zdvihacích zařízení musí být dokonale seznámena s technickými normami a předpisy pro 

konstrukci jeřábu a příslušenství pro zdvihání.  

 Povinnosti pověřené osoby zdvihacích zařízení:  

- provádět kontrolu, zda se údržby a opravy zdvihacích zařízení provádějí podle 

předem stanovených postupů, 

- provádět kontroly zdvihacích zařízení a zaznamenat kontroly do knihy zdvihacích 

zařízení. Kontroly provádí v intervalu 1x za měsíc, 

- provádět kontrolu, zda se do knihy zdvihacích zařízení zapisují pravidelné kontroly 

a údržba zdvihacích zařízení, 

- provádět průběžnou kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů pro jeřábníky 

a vazače, 

- vést evidenci zdvihacích zařízení, 

- vést evidenci vázacích prostředků a příslušenství pro zdvihání, 

- vyřadit z provozu a zabezpečit proti dalšímu použití vázací prostředky a příslušenství 

pro zdvihání, pokud zjistí během kontroly, že jsou vadné a mohly by ohrozit 

bezpečnost provozu, 

- zastavit provoz jeřábu, kdykoliv zjistí, že další provoz by mohl ohrozit bezpečnost. 

4.3 Provoz zdvihacích zařízení 

 Provozem zdvihacích zařízení se rozumí jeho zavádění, užívání a údržba. Nedílnou 

součástí požadavků pro bezpečný provoz je v pravidelných intervalech doplňovat provozní 

záznamy do knihy zdvihacích zařízení. 

4.3.1 Zavádění nového zdvihacího zařízení do provozu 

Zavádění nových zdvihacích zařízení do provozu a užívání může být provedeno 

až po řádném předání zařízení dodavatelem spolu s kompletní technickou dokumentací. 

Před uvedením do provozu musí být na zařízení provedeno individuální vyzkoušení, 

montážní zkouška a ověřovací zkouška.  
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4.3.2 Provoz a užívání zdvihacích zařízení 

Užívat zdvihací zařízení je možné jen k účelům, ke kterým byly navrhnuty 

a konstruovány. Nesmí se používat k žádným jiným účelům, především těm, kde by mohlo 

dojít k ohrožení zdraví osob nebo majetku. 

4.3.3 Provozní záznamy  

Záznamy se provádějí o prohlídkách, údržbě zařízení, čištění zdvihacích zařízení 

a o zjištěných závadách. 

 Před začátkem práce obsluha zdvihacího zařízení zkontroluje vázací prostředky 

a prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, zdvihací zařízení, jeho funkčnost, funkčnost 

bezpečnostních prvků a ovládacího panelu jeřábu. Zjištěnou skutečnost zapíše do knihy 

zdvihacích zařízení a svým podpisem ji stvrdí.  

 Je-li zdvihací zařízení zcela v pořádku, obsluha provede záznam znázorněný v tab. 3. 

U vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen obsluha provádí zápis 

jen v případě, že při kontrole bylo zjištěno poškození prostředku. 

Tab. 3  Záznam knize zdvihacích zařízení 

datum, čas zjištěná závada odstranění závady podpis 

15.11.2013 

8:55 

bez závad Nebyla zjištěna žádná závada 

na zdvihacím zařízením. 

vlastnoruční 

podpis 

 V případě zjištění závady na zdvihacím zařízení, obsluha ihned závadu nahlásí 

vedoucímu směny a na zdvihací zařízení dá výstražnou tabulku MIMO PROVOZ, 

znázorněnou na obr. 1. Na zařízení se do odvolání nesmí pracovat. Do knihy zdvihacích 

zařízení obsluha zapíše druh závady, jak je znázorněno v tab. 4, a svým podpisem opět 

skutečnost stvrdí. 
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Obr. 1  Bezpečnostní tabulka 

 Vedoucí směny spolu s pověřenou osobou zdvihacích zařízení rozhodnou, zda 

se jedná o závadu, která přímo ohrožuje provoz zdvihacích zařízení, nebo o závadu, kterou 

je možno opravit za provozu. V případě závady, která ohrožuje přímo provoz zdvihacích 

zařízení, je na opravu zdvihacího zařízení přivolána servisní firma s platným osvědčením. 

Jedná-li se o závadu, která přímo neohrožuje provoz, může se pokračovat v manipulaci 

se souhlasem pověřené osoby zdvihacích zařízení. Celý průběh oprav musí být zapsán 

v knize zdvihacích zařízení, jak je uvedeno v tab. 4. 

Tab. 4  Záznam v knize zdvihacích zařízení 

datum, čas zjištěná závada odstranění závady podpis 

20.12.2013 

10:35 

Nefunkční kontrolka 

pojezdu 

Odstranění závady probíhá. vlastnoruční 

podpis 

20.12.12:30 Závadu možno opravit za 

provozu – prasklá 

žárovka v kontrolce 

pojezdu 

Výměna žárovky v kontrolce 

pojezdu. 

vlastnoruční 

podpis 

20.12.2013 

14:00 

Závada odstraněna- jeřáb je schopen bezpečného 

provozu. 

vlastnoruční 

podpis 

Jedná-li se o závadu ohrožující provoz zdvihacího zařízení, je přivolána externí 

firma vlastnící oprávnění pro opravu zdvihacích zařízení a příslušenství ke zdvihání. Firma 
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společně s pověřenou osobou zdvihacích zařízení projedná postup opravy a zdvihací 

zařízení opraví. Následně se provede pod dohledem revizního technika zkouška 

po opravách. Po úspěšně vykonané zkoušce je zařízení opět schopno bezpečného provozu. 

Celý postup se opět zaznamená do knihy zdvihacích zařízení, včetně razítka a podpisu 

revizního technika, který zdvihací zařízení zkontroloval. 

  



14 

5 CHARAKTERISTIKA FIRMY A POPIS PRACOVIŠTĚ 

 Firma Beskyd spol. s r.o. Frýdlant nad Ostravicí je slévárenský podnik střední 

velikosti. Společnost se zabývá výrobou odlitků z šedé a tvárné litiny. Zdvihací zařízení 

a jeřáby se nacházejí v materiálové hale a ve slévárně. K plnění elektrických tavicích pecí 

materiálem se používají zdvihadla. Přeprava tekutého kovu od tavicích pecí k licímu 

zařízení Disamatic je prováděna po jeřábové dráze. Drobné opravy zdvihacích zařízení 

a údržba je prováděna vlastním střediskem údržby. Revizi zdvihacích zařízení provádí 

externí revizní technik. 

5.1 Popis pracoviště materiálová hala 

 Materiálová hala se nachází vedle haly slévárny. Hala slouží pro příjem a následnou 

přípravu materiálu pro elektrické tavicí pece. Materiál je do haly dovážen nákladními auty 

od dodavatelů a následně vysypán na podlahu. Jeřábem Vudut 8 t, který má elektrický 

kruhový magnetem nebo drapák, je materiál umístěn v zásobnících nebo převezen 

do denních zásobníků dalšího jeřábu Brun 3,2 t. Z denních zásobníků je jeřábem 

BRUN 3,2 t dávkován materiál do  speciálního okovu pro plnění elektrických pecí. 

 Personální a profesní zajištění pracoviště: 

- vedoucí pracoviště – směnový mistr, 

- jeřábník mostového jeřábu třídy A, 

- vazač typu A – dle potřeby při vázání pomocí závěsných vázacích prostředků, 

- pověřená osoba zdvihacích zařízení. 

5.2 Popis pracoviště slévárna  

 Pracoviště slévárny je hlavní prostor pro výrobu litiny. Nachází se v ní elektrická 

tavicí pec, která je vybavena třemi elektrickými tavicími boxy pro výrobu litiny. Mezi další 

vybavení patří odlévací stroj pro bezrámové formování a odlévání výrobků z litiny. Pro 

plnění elektrických tavicích pecí se používá speciální okov, který je do slévárny dodáván 

z materiálové haly pomocí kladkostroje Brun 3,2 t ovládaného ze země jeřábníky třídy O. 

Tekutý kov je od elektrických tavicích pecí k odlévacímu stroji Disamatic přepravován 

pomocí elektrického kladkostroje Balkancar 3,75 t a speciálního okovu pro převoz 
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tekutého kovu. Kladkostroj je ovládán ze země a to obsluhou elektrických tavicích pecí, 

která je proškolena jako jeřábníci třídy O. Pracovníci jsou rovněž proškoleni jako vazači 

typu B. 

 Personální a profesní zajištění pracoviště:  

- vedoucí pracoviště – směnový mistr, 

- taviči elektrických pecí, 

- jeřábníci třídy O, 

- vazači typu B, 

- pověřená osoba zdvihacích zařízení. 
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6 SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE 

6.1 Navržení činností jeřábu 

 Navržení činností jeřábů a zdvihadel je zpracováno u jednotlivých pracovišť 

v příloze č. 1 a 2. Jednotlivé činnosti a postupy schvaluje mistr pracoviště spolu 

s pověřenou osobou zdvihacích zařízení a externím revizním technikem zdvihacích 

zařízení. Za finální realizaci a dodržování navržených činností a postupů zodpovídá mistr 

pracoviště ve spolupráci s pověřenou osobou zdvihacích zařízení.  

6.2 Výběr, zajištění a použití jeřábu a příslušenství 

 Pořizování nových jeřábů a příslušenství provádí investiční nebo zásobovací úsek 

ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. Nové zdvihací zařízení musí být 

řádně předáno dodavatelem s úplnou technickou dokumentací odpovídající skutečnému 

stavu. Až po předání dodavatelem může být uvedeno do provozu. Před uvedením 

do provozu musí být na zařízení provedeny následující zkoušky. 

 Ověřovací zkouška, která se provádí před uvedením jeřábu do provozu. Současně 

se zkouškou zkontroluje dodanou dokumentaci, nosné konstrukce jeřábu, jeřábovou dráhu, 

průjezdové profily, přístupy a zabezpečovací prvky.  

 Po ověřovací zkoušce se provádí zkouška s břemenem, kterou provede revizní 

technik zdvihacího zařízení. 

  Za řádné uvedení nového zařízení do provozu odpovídá provozovatel.  Posuzování 

vhodného, již provozovaného jeřábu a příslušenství provádí revizní technik zdvihacích 

zařízení, ve spolupráci s mistrem pracoviště. Posouzení probíhá na základě rozsahu 

činností a hodnocení technického stavu zdvihacích zařízení. 

6.2.1 Vázací prostředky a prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 

 Manipulace se zdvihacími zařízeními jsou prováděny pomocí vázacích prostředků 

a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Pracoviště musí být vybaveno vázacími 

prostředky v dostatečném počtu a to tak, aby vazač nebyl nucen použít nevyhovující vázací 

prostředky. 
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 V provozu se používají ocelová lana, textilní vázací lana, popruhy z chemických 

vláken, řetězy a prostředky pro uchopení a přepravu břemen, kterými jsou břemenové 

magnety, drapáky a speciální okovy.  

 Návody k použití vázacích prostředků a prostředků pro uchopení a přepravu břemen 

jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 

 Výrobce prostředků v technické dokumentaci stanoví požadavky na provozování 

a hodnocení technického stavu prostředků. Při nákupu si provozovatel od prodejce vyžádá 

prohlášení o shodě a návod k používání. S požadavky použití dle výrobce musí být 

seznámena obsluha zdvihacích zařízení a pověřená osoba zdvihacího zařízení v rámci 

pravidelných školení obsluhy zdvihacích zařízení.  

6.3 Údržba, prohlídky, inspekce jeřábu a příslušenství 

6.3.1 Údržba a opravy zdvihacích zařízení 

 Údržbou zdvihacích zařízení se rozumí jejich čištění, udržování a mazání. Údržbu 

zdvihacích zařízení zajišťuje v rámci podniku mistr údržby ve spolupráci se střediskem 

údržby v intervalu 1x za 3 měsíce. Pracovníci údržby jsou v rámci pravidelných školení 

prokazatelně seznámeni s návody k použití a systémem údržby. Odborný dohled nad 

údržbou zařízení má pověřená osoba zdvihacích zařízení. Udržovací práce mohou být 

prováděny jen při vypnutém a uzamčeném hlavním vypínači zdvihacího zařízení. 

Provedené práce musí být zapsány v knize zdvihacího zařízení, jak je uvedeno v tab. 5. 

Plán údržby zdvihacích zařízení zpracovává mistr údržby dle požadavků výrobce 

ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení a je uveden v příloze č. 6. 

Opravy zdvihacích zařízení provádí externí firma s platným osvědčením. Před 

zahájením opravy zdvihacího zařízení musí být zařízení odstaveno z provozu. Za řádné 

provedení všech oprav včetně zajištění bezpečnosti při práci zodpovídá firma provádějící 

opravu. Po provedené opravě provede revizní technik zdvihacích zařízení zkoušku po 

opravách. Celý postup se zapíše do provozní knihy zdvihacího zařízení a všechny dotčené 

osoby ho stvrdí podpisem.  
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Tab. 5  Záznam v knize zdvihacích zařízení 

datum, čas zjištěná závada odstranění závady podpis 

22.09.2013 

08:35 

Provedena údržba 

zdvihacího zařízení. 

V rámci pravidelné údržby 

byla provedena údržba 

jeřábu. Byly promazány 

jednotlivé části jeřábu, 

zkontrolovaná jeřábová dráha 

a celý jeřáb očištěn. Nebyla 

nalezena žádná závada. 

vlastnoruční 

podpis 

 

6.3.2 Zajištění bezpečnosti práce při opravách, údržbě zdvihacích zařízení 

 Před jakoukoliv opravou nebo údržbou na zdvihacím zařízení musí být zajištěna 

bezpečnost osob. Především musí být zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.  

 Toto zajištění provede odborný pracovník - elektrikář s kvalifikací minimálně podle 

§ 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Pracoviště musí být zabezpečeno, aby se nikdo nepohyboval 

v ohroženém prostoru - pod opravovaným zdvihacích zařízení a jeho nebezpečném okolí. 

Konkrétní zajištění pro jednotlivá pracoviště jsou uvedeny samostatně v příloze č. 1 a 2 

u každého pracoviště.  

6.3.3 Zkoušení zdvihacích zařízení, kontrolní a revizní činnost 

 Zdvihací zařízení se pravidelně zkouší k zajištění bezpečného provozu. Především 

k ověření jejich funkce, bezpečnosti a spolehlivosti. Zkoušky se provádějí u všech 

zdvihacích zařízení, a to po rekonstrukci, opravách nebo výměně důležitých částí 

zdvihacích zařízení, nebo po přemístění zdvihacích zařízení na jiné pracoviště. Provádějí 

se v provozu, a to v pravidelných lhůtách, po demontáži a zpětné montáži a po generálních 

opravách. Výsledek zkoušek se zapíše do knihy zdvihacích zařízení nebo do revizní 

zprávy.     

 Výchozí a pravidelné revize na elektrickém zařízení musí být prováděny podle 

návodu výrobce. 
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 Kontrolní prohlídka zdvihacích zařízení a jejich revize  

 Revizi a revizní zkoušku provádí revizní technik v termínech stanovených dle 

zařazení jeřábu do skupin uvedených v technické normě ČSN 270142 Jeřáby a zdvihadla – 

Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel. Denní kontrolu provádí podle tohoto systému 

bezpečné práce obsluha zdvihacích zařízení.  Inspekční prohlídky provádí na základě plánu 

revizní technik zdvihacích zařízení. Plán inspekčních prohlídek, revizí a revizních zkoušek 

zpracovává externí revizní technik zdvihacích zařízení spolu s pověřenou osobou 

zdvihacích zařízení. Termíny kontrol u zdvihacích zařízení jsou stanoveny podle návodu 

k použití od výrobce a jsou uvedeny v tab. 6. 

 Veškerá tato činnost musí být prováděna v souladu s platnými zákony, technickými 

předpisy, harmonizovanými českými normami a českými technickými normami. 

Tab. 6  Plán zkoušek zdvihacích zařízení 

Zdvihací zařízení 
Skupina 
jeřábu 

Denní 
kontrola 

Inspekční 
prohlídky 

Revize 
Revizní 
zkouška 

Brun 3,2 t J5 
denně před 
zahájením 
provozu 

1x za 3 
měsíce 

1x za rok 
1x za 2 

roky 

Vudut 8t J5 
denně před 
zahájením 
provozu 

1x za 3 
měsíce 

1x za rok 
1x za 2 

roky 

Balkancar J6 
denně před 
zahájením 
provozu 

1x za 3 
měsíce 

1x za rok 
1x za 2 

roky 

Brun 2,2 t J6 
denně před 
zahájením 
provozu 

1x za 3 
měsíce 

1x za rok 
1x za 2 

roky 

6.3.4 Kontrolní prohlídky vázacích prostředků   

 Mezi vázací prostředky, které se ve firmě nachází, patří ocelová vázací lana, řetězy 

a popruhy z chemických vláken. Používané vázací prostředky je nutno v pravidelných 

intervalech kontrolovat, jak je uvedeno v tab. 7. 

  



20 

Tab. 7  Kontrola vázacích prostředků 

Typ kontroly Četnost provedené kontroly Kontrolor 

Denní kontrola 
denně před zahájením provozu 
ve směně 

vazač 

Odborné kontroly 1x za měsíc 
pověřená osoba zdvihacích 
zařízení 

Zkoušky nejméně 1x za 12 měsíců 
revizní technik zdvihacích 
zařízení 

Opravy 
Podle kapitoly 4.3.3 Provozní 
záznamy.  

externí firma s potřebnou 
kvalifikací 

Vázací prostředky, u kterých byly zjištěny závady, musí být ihned vyřazeny 

z používání a provedena na nich oprava. Před opětovným použitím se provede kontrola 

vázacích prostředků pověřenou osobou zdvihacích zařízení. V případě větší závady 

se vázací prostředek vyřadí a nahradí novým vázacím prostředkem.  

Každý vázací prostředek musí být označen maximální nosností v kg a evidenčním 

číslem. Evidenci vázacích prostředků vede pověřená osoba zdvihacích zařízení. Jsou v ní 

uvedeny základní technické parametry přípravku, čísla technické dokumentace, pravidelné 

odborné prohlídky, včetně jejich výsledků a oprav. 

 Ocelová vázací lana a řetězy jsou v pravidelných intervalech kontrolovány, jak 

je uvedeno níže: 

- Pravidelná prohlídka před prvním použitím ve směně – vazač před prvním použitím 

ve směně provede vizuální kontrolu vázacího prostředku. Dále důkladně 

zkontroluje, jestli není vázací prostředek nijak poškozen. Především zkontroluje, 

zda vázací lano nemá zlomené dráty, není mechanicky poškozeno, zkorodováno 

nebo nedošlo k nadměrnému opotřebení. Manipulací v blízkosti nadměrných 

teplotních podmínek může také docházet ke snížení nosnosti vazáků. U ocelových 

řetězů musí kontrolovat, zda nedošlo k trhlinám, k opotřebení ok nebo objímek.  

- Pravidelné prohlídky dle návodu k použití – pravidelné prohlídky dle návodu 

k použití provádí pověřená osoba zdvihacích zařízení v intervalu 1x za měsíc.  

- Vázací prostředky skladovat na určených místech, ochráněné proti povětrnostním 

vlivům – vázací prostředky se skladují na nástěnném věšáku. Každý vázací 
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prostředek má na nástěnném věšáku své místo, kam ho obsluha po použití zpět 

vrátí. 

6.3.5 Kontrolní prohlídka prostředků pro uchopení a přepravu břemen 

Z prostředků pro uchopení a přepravu břemen se ve firmě nachází elektrický magnet, 

C-hák a drapák. Používané prostředky je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat. 

V případě závady prostředků pro zdvihání se postupuje stejným způsobem jako 

u prostředků k vázání. Označení a evidence probíhá také stejným způsobem jako 

u prostředků k vázání.  

Pravidelně se provádí prohlídka před prvním použitím ve směně a prohlídky dle 

návodu k použití. Postup kontroly je uveden v příloze č. 4. 

6.4 Zajištění kompetentních osob 

Seznam a povinnosti kompetentních osob je uveden v kapitole 4.2 Požadavky pro 

obsluhu zdvihacích zařízení. 

6.4.1 Školení obsluhy 

 Školení pracovníků je zajištěno ve firmě smluvním revizním technikem 

s odpovídajícím platným osvědčením. Praktický zácvik zajišťuje provozovatel. Rozsah 

školení si stanovuje zaměstnavatel sám s přihlédnutím k charakteru provozu, zákonným 

předpisům a technickým normám, jak je znázorněno v tab. 8. 
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Tab. 8  Časový rozsah školení 

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 

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 

 Periodické školení pro obsluhu zdvihacích zařízení probíhá v intervalu 1x za rok. 

Pověřená osoba zdvihacích zařízení má periodické školení 1x za 2 roky.  

 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. 

Další nezbytností je dodržování postupů při bezpečné manipulaci s břemeny, 

mechanizmech a bezpečnostních zařízeních. Závěrem základního zaučení jeřábníků 
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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 a vazače obsahuje všeobecné informace 

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

a bezpečnostní požadavky. Jeho rozsah je uveden v následující části. 

 Obsah základního školení pro jeřábníky třídy O: 

- seznámení s kvalifikačními požadavky pro jeřábníka, 

- odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav zařízení, 

- rozdělení jeřábu podle druhu a použití, 

- seznámení s doklady a technickou dokumentací, 

- hodnocení technického stavu jeřábu a jeřábové dráhy, 

- vybavení jeřábníka osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

- základní technické údaje, jako je nosnost, výškový dosah, rozpětí a pracovní prostor 

jeřábu, 

- pracovní zatížení konstrukce jeřábu, 

- ocelová konstrukce jeřábové dráhy, lávky a komunikace na jeřábové dráze, přístupy 

na stanoviště obsluhy, 

- ovládání jeřábu ze země – provedení ovladače, ovládací prvky, základní principy 

a funkce, 

- hlavní mechanismy jeřábů a kladkostrojů, 

- způsoby upevnění lan, důvody vyřazení, 

- zabezpečovací zařízení – brzdy, koncové vypínače, zařízení proti přetížení 

a signalizační zařízení, 

- údržba a mazání, 

- provádění denních kontrol a zápisu do knihy zdvihacích zařízení, 

- ukončení práce na jeřábu a odstavení břemene, 
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- jeřábové manipulace - základními pokyny k obsluze zdvihacích zařízení, zvedání 

a spouštění břemen, provádění více pohybů současně, zakázané manipulace; 

- postupy při vzniku poruchy, 

- vázání a zavěšování břemen – pravidla použití pro vázací prostředky, prostředky pro 

zavěšení a uchopení břemen, základní zásady a postupy vázání, 

- vymezení odpovědností při spolupráci jeřábníka a vazače a jejich vzájemná 

komunikace, 

- zásady bezpečnosti práce a tímto systémem bezpečné práce, 

- dodržováním pracovních postupů při manipulaci s břemenem, aby nedošlo 

k ohrožení sebe a ostatních zaměstnanců, 

- postup při vzniku úrazu. 

 Obsah periodického školení pro jeřábníky třídy O: 

- seznámení s odpovědností jednotlivých osob za provoz a technický stav zdvihacích 

zařízení, 

- změny systému bezpečné práce od posledního školení, 

- změny norem a předpisů, 

- technické požadavky provozu zdvihacích zařízení a údržby, 

- vedení knihy zdvihacích zařízení, 

- kontrola jeřábů před započetím práce, především vizuální kontrola a funkční 

zkouška, 

- ukončení provozu a odstavení jeřábu, 

- bezpečné postupy při manipulaci s jeřábem – zvedání břemen, přeprava břemen, 

spouštění a ukládání břemen, 

- seznámení s bezpečnými postupy při vzniku poruch, 

- postupy při vázání a zavěšování břemen a jeho odvázání, 

- vymezení odpovědnosti při práci a spolupráci jeřábníka a vazače, 

- zakázané manipulace, 

- bezpečnost při práci s elektrickým zařízením včetně zásady první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem, 

- protipožární ochrana, 

- postup při vzniku úrazu. 
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 Obsah základního školení pro jeřábníky třídy A: 

- kvalifikační požadavky pro jeřábnickou profesi, 

- odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav zdvihacích zařízení, 

především odpovědnost zaměstnavatele, jeřábníka, pověřené osoby zdvihacích 

zařízení a revizního technika, 

- dělení jeřábů podle tříd a druhu, 

- seznámení s doklady a dokumentací, 

- hodnocení technického stavu jeřábu a jeřábové dráhy, 

- vybavení jeřábníka osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

- základní technické údaje o jeřábu, včetně jeho nosnosti a rozměrů, 

- provedení jeřábů, jejich ocelové konstrukce, lávky, plošiny, zábradlí a žebříků, 

- provedení jeřábové dráhy, výstup a sestup z jeřábové dráhy, 

- provedení kabiny jeřábu, její vybavení a ovládací prvky jeřábu, 

- hlavní mechanismus jeřábu, 

- přídavná zařízení jeřábu – trvalé zavěšovací a uchopovací prostředky, 

- ocelová lana – druhy, způsoby upevnění lan, důvody vyřazení, 

- zabezpečovací zařízení – brzdy, koncové vypínače, signalizační zařízení, 

- elektrické zařízení a dálkové ovládání jeřábu, 

- vedení deníku jeřábu a kontrola zápisů, 

- kontrola jeřábu před započetím práce, 

- ukončení provozu a odstavení jeřábu, 

- postup při poruchách, 

- vázání a zavěšování břemen, 

- prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, 

- spolupráce jeřábníka, vazače a signalisty, 

- zakázané manipulace, 

- protipožární ochrana – zásady použití hasicí techniky, 

- postup při vzniku úrazu. 

 Obsah periodického školení pro jeřábníky třídy A: 

- odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav zařízení, 

- změny systému bezpečné práce, 
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- technické požadavky na provoz, 

- vedení knihy zdvihacích zařízení, 

- kontrola jeřábu před započetím práce, 

- ukončení provozu a odstavení jeřábu, 

- bezpečné postupy při manipulaci s jeřábem, 

- postup při poruše vzniklé na jeřábu, 

- postup při vázání a zavěšování břemen, 

- vymezení odpovědnosti při spolupráci vazače a jeřábníka, 

- zakázané manipulace, 

- bezpečnostní pokyny při práci s elektrickým zařízením, 

- spolupráce jeřábníka, vazače a signalisty, 

- protipožární ochrana, 

- postup při vzniku úrazu. 

 Praktický zácvik pro jeřábníky 

 Praktický zácvik obsahuje průpravnou část, cvičení vybraných úkonů a manipulaci 

s nezatíženým a následně se zatíženým jeřábem. Provádí ho zkušený jeřábník s praxí 

nejméně 2 roky na příslušném pracovišti. Po provedení zácviku jeho absolvování potvrdí 

do jeřábnického průkazu. 

 Jeřábník musí být důkladně seznámen s technologickými a bezpečnostními 

požadavky pracoviště, s jeřábem, jeřábovou dráhou, návody k použití a zakázanými 

manipulacemi. 

 Cvičení vybraných úkonů obsahuje přípravu jeřábu k uvedení do provozu, provádění 

zápisu do deníku jeřábu, použití prostředků pro zavěšení a uchopení břemen a nácvik 

odhadu vzdáleností, rozměru a hmotnosti břemen. 

 Manipulace s nezatíženým a následně zatíženým jeřábem obsahuje seznámení 

s použitím komunikace mezi jeřábníkem a vazačem, řízení jeřábu, najetí na koncové 

vypínače, pohyb břemene v určitém prostoru a uklidnění rozhoupaného břemene.  

 Obsah základního školení pro vazače typu A: 

- kvalifikační požadavky na vazače, 

- seznámení s odpovědnostmi včetně odpovědností ostatních osob, 
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- vybavení vazače osobními ochrannými pomůckami, 

- způsoby značení, kontroly vázacích prostředků a jejich použití, 

- příprava k vázání – zjištění nosnosti jeřábu, břemene, odhad těžiště, 

- vázání břemen, 

- přeprava břemen a jejich obracení, 

- zakázané manipulace, 

- seznámení s návodem k použití, 

- spolupráce jeřábníka a vazače, 

- práce v blízkosti elektrického vedení a první pomoc při úrazu elektrickým proudem, 

- postup při vzniku úrazu. 

 Obsah periodického školení pro vazače typu A: 

- seznámení s odpovědností, včetně odpovědností ostatních osob, 

- změny systému bezpečné práce, 

- vybavení vazače osobními ochrannými pomůckami, 

- provedení, způsob značení, zásady a kritéria kontrol vázacích prostředků, 

- spolupráce jeřábníka, vazače a signalisty, 

- postup při vzniku úrazu – rozbor příčin, příklady chybného jednání. 

 Praktický zácvik pro vazače třídy typu A 

 Praktický zácvik je rozdělen na seznámení s průpravnou částí a s vázáním břemen. 

Průpravná část zahrnuje seznámení s technologickými a bezpečnostními pokyny 

pracoviště, s výrobním a montážním procesem. Seznámení s jednotlivými druhy 

prostředků pro vázání a zavěšování a jejich označování, zjišťování nosnosti břemen, 

hodnocení technického stavu prostředku a komunikace mezi vazačem a obsluhou jeřábu. 

Při vázání břemen se vazač učí zjišťovat nosnost břemene, vybrat vhodný vázací 

prostředek a vhodný způsob vázání. Nezbytností je znát způsob dorozumívání 

s jeřábníkem, zvedat, přepravovat a spouštět břemena, ukládat a skladovat vázací 

prostředky.  
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 Obsah základního školení pro vazače typu B: 

- kvalifikační požadavky na vazače, 

- seznámení s odpovědnostmi včetně odpovědností ostatních osob, 

- vybavení vazače osobními ochrannými pomůckami, 

- provedení, způsob značení, zásady a kritéria kontrol vázacích prostředků, 

- vázání břemen, přeprava a jeho ukládání na konkrétním pracovišti, 

- zakázané manipulace, 

- spolupráce jeřábníka, vazače a signalisty, 

- postup při vzniku úrazu – rozbor příčin, příklady chybného jednání. 

 Obsah periodického školení pro vazače typu B: 

- seznámení s odpovědností, včetně odpovědností ostatních osob, 

- změny systému bezpečné práce, 

- seznámení s  požadavky bezpečného vázání a zavěšování břemen na konkrétním 

pracovišti, 

- zakázané manipulace, 

- postup při vzniku úrazu – rozbor příčin, příklady chybného jednání.  

 Praktický zácvik pro vazače typu B 

 V praktickém zácviku je vazač typu B seznámen se způsobem vázání a odvázání 

v hale slévárny na kladkostroji Brun 2,2 t a Balkancar 3,75 t. Především je seznámen 

se způsobem přepravy tekutého kovu od elektrických tavicích pecí k zařízení Disamatic. 

Vazač se v zácviku mimo jiné zaučuje na kontrolu zajištění pojistky u C–háku a v průběhu 

přepravy okovu dohlíží, ať žádné osoby nevstupují do bezpečnostní zóny kladkostrojů.  

Pro školení slouží normy ČSN ISO 12 480-1, ČSN ISO 8792 a příručka VAZAČ - 

Příručka pro vazače, Způsob komunikace mezi vazačem a jeřábníkem, návody k použití 

pro konkrétní prostředky k uchopení a zavěšení břemene. 

Každé školení je zakončeno ověřením znalostí. Po školení se provede zápis 

do vazačského/jeřábnického průkazu. Opakované školení jeřábníků a vazačů se provádí 

1x za rok. Tato perioda je stanovena s ohledem na vyhodnocená rizika v provozu. 
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 Obsah základního školení pro signalisty: 

- znát kvalifikační požadavky pro signalistu a vybavení ochrannými osobními 

pracovními pomůckami, 

- seznámení s odpovědností, včetně odpovědností ostatních osob, 

- systém bezpečné práce, 

- znát způsoby spolupráce jeřábníka, vazače a signalisty, 

- seznámení s požadavky bezpečného zajištění při přepravě břemen, 

- zakázané manipulace, 

- odhad vzdáleností, výšky a průjezdnosti, předávání signálů mezi vazačem, 

jeřábníkem a signalistou a přenesení zodpovědnosti za přepravu, 

- postup při vzniku úrazu – rozbor příčin, příklady chybného jednání. 

 Obsah opakovaného školení pro signalistu: 

- seznámení s bezpečnostními požadavky, mezi které patří seznámení 

s bezpečnostními požadavky pro přepravu břemen, 

- systém bezpečné práce, 

- používání dorozumívacích signálů, 

- zakázané manipulace, 

- postup při vzniku úrazu – rozbor příčin, příklady chybného jednání. 

 Praktický zácvik pro signalistu 

 Praktický zácvik obsahuje průpravnou část a seznámení s předáváním 

dorozumívacích znamení a řízením přepravy břemen. Provádí ho zkušený vazač s praxí 

nejméně 2 roky na příslušném pracovišti. Po provedení zácviku jeho absolvování potvrdí 

do průkazu signalisty. 

 Signalista musí být důkladně seznámen s komunikací mezi vazačem, jeřábníkem 

a signalistou. Prakticky si musí procvičit určení odhadu vzdálenosti, výšky a průjezdnosti 

s břemenem a samotné řízení přepravy. Perfektně musí ovládat předávání signálů mezi 

vazačem, jeřábníkem a signalistou a to všemi používanými způsoby. V případě přenesení 

zodpovědnosti na jinou osobu musí umět jeřábníkovi a vazačovi tyto skutečnost 

signalizovat. 



30 

 Rozsah školení pro pověřenou osobu zdvihacích zařízení 

Základní i opakované školení pro pověřenou osobu zdvihacích zařízení zajišťuje 

revizní technik zdvihacích zařízení. Pověřená osoba zdvihacích zařízení je v rámci školení 

proškolena s provozem zdvihacích zařízení a jejich údržbou, vázacími prostředky a jejich 

údržbou. Pověřená osoba zdvihacích zařízení je navíc proškolena ve stejném rozsahu, jako 

jsou jeřábníci a vazači a musí být obeznámena se způsoby dorozumívání.  

6.5 Dozor 

 Pro dodržení podmínek pro zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení musí 

probíhat pravidelná kontrola provozních podmínek. Kontroly se provádějí na zdvihacích 

zařízeních, vybavení a stavu osobních ochranných pracovních prostředků, stavu pracoviště 

a osvětlení. Nesmí se zapomenout na bezpečnostní značení a signalizaci, způsobilost 

zaměstnanců a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů. 

 Dodržování kontrol provádí v uvedených intervalech tyto osoby: 

- Denně – obsluha zdvihacích zařízení – bez zápisu do deníku (zápis se bude provádět 

pouze v případě zjištěné závady, pracovník je tuto závadu povinen oznámit 

mistrovi pracoviště), 

- 1x za měsíc -  pověřená osoba zdvihacích zařízení – se zápisem do deníku zdvihacích 

zařízení, 

- 1x za rok – revizní technik zdvihacích zařízení, 

- provádění revizí, revizních zkoušek a kontrol po opravách – smluvní revizní technik 

zdvihacích zařízení. 

 Odborný dozor nad prováděním údržby a oprav provádí pověřená osoba zdvihacích 

zařízení, která zároveň provádí i kontrolu po opravách spolu s revizním technikem 

zdvihacích zařízení. Provedené opravy se zaznamenají do knihy zdvihacích zařízení.  

 Státní dozor nad zajištěním bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení 

provádí příslušný inspektorát bezpečnosti práce.  
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6.6 Kontrola dokladů a dokumentací 

 Pro zajištění provozu zdvihacích zařízení musí být k dispozici tyto doklady 

a dokumentace: 

- technická dokumentace, 

- atesty a průvodní dokumentace,  

- seznamy kompetentních osob, 

- záznamy o školení, 

- plány oprav a kontrol, 

- zprávy o hodnocení technického stavu (revizní zprávy) zdvihacích zařízení, 

- záznamy o kontrolách zařízení pro zavěšení nebo uchopení břemene, 

- knihy zdvihacích zařízení, 

- osvědčení o technickém stavu, 

- oprávnění kompetentních osob – vazačský a jeřábnický průkaz, průkaz signalisty 

a pověřené osoby zdvihacích zařízení. 

 Uložení dokladů a dokumentace 

 Potřebné doklady a dokumentace jsou uloženy u pověřené osoby zdvihacích zařízení. 

Jedná se o oprávnění, osvědčení, seznamy kompetentních osob, průvodní technickou 

dokumentaci zařízení, plány údržby, inspekční prohlídky, revize a revizní zkoušky, zprávy 

hodnocení technického stavu, atesty a prohlášení o shodě. 

6.7 Zakázané manipulace 

 Obecné zakázané manipulace jsou uvedeny v tab. 9. Konkrétní příklady pro 

jednotlivé pracoviště jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2, které jsou doplněny o specifické 

požadavky konkrétních činností.  
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Tab. 9 Rizika při provozu zdvihacích zařízení 

riziko příčina opatření 

Pád 
materiálu/břemene 

přetížení jeřábu dodržovat maximální nosnost jeřábu 

nesprávné uchycení 
materiálu/břemene 

vázat břemena určeným bezpečným 
způsobem 

použití nesprávného 
komunikačního 
dorozumívání mezi 
signalistou a jeřábníkem 

používat jen stanovené komunikační 
signály 

přetížení vázacího 
prostředku 

používat správný vázací prostředek 

správný odhad těžiště břemene 

poškození vázacího 
prostředku 

používat jen nepoškozené vázací 
prostředky 

rozhoupání břemene 
ovládat jeřáb a manipulovat 
s jeřábem tak, aby nedošlo k 
rozhoupání 

chybné uvázání břemene 
vázat břemeny určeným bezpečným 
způsobem 

poškození 
břemene 

naražení břemenem do 
sloupu, konstrukce zařízení 
atd. 

plně se soustředit na řízení přepravy 
břemene 

poškození 
okolních zařízení 

pád materiálu 
plně se soustředit na řízení přepravy 
břemene 

zranění osob 
pohyb osob v nebezpečném 
prostoru jeřábu 

v nebezpečné blízkosti břemene se 
nesmí vyskytovat nikdo, kdo se 
nepodílí na vázání 

ze svého stanoviště musí mít vazač/ 
signalista přehled o celém pracovišti 

ohrožení při 
ukládání a 
odvázaní břemen 

pád nestabilně uloženého 
břemene 

prostor pro uložení musí být 
dostatečně prostorný, rovný a únosný 

ohrožení vazače a ostatních 
pracovníků 

jeřábník musí při ukládání břemene 
dodržovat pokyny vazače/signalisty, 
aby nedošlo k jejich ohrožení. 
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6.7.1 Zakázané manipulace pro jeřábníky 

 V následující části jsou popsány zakázané manipulace pro jeřábníky při manipulaci 

s jednotlivými jeřáby:  

 Elektrický kladkostroj Brun 3,2 t 

- soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby jeřábu s výjimkou poruchy, 

- pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízení (přetěžovací zařízení, koncové vypínače), 

- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

- přetěžovat okov, 

- vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemene, 

- vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, 

- ovládat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, 

- pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména 

ochranné přilby. 

 Elektrický kladkostroj Balkanckar 3,75 t 

- soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby jeřábu s výjimkou poruchy, 

- pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízeních (přetěžovací zařízení, koncové vypínače), 

- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

- šikmým tahem manipulovat s břemeny, 

- zvedat břemena, která svou hmotností převyšují nosnost zdvihacího zařízení, 

- vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemene, 

- přepravovat břemena nad pracujícími osobami nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 

- vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, 

- ovládat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, 

- pohybovat se pod zavěšeným okovem, 

- přecházet od tavicích pecí k odlévacímu stroji Disamatic v době, kdy se okov 

s tekutým kovem nachází nad prostorem tavicí pece, 

- v případě nefunkčnosti výstražného zvukového a světelného znamení jeřábník nesmí 

začít manipulaci s tekutým okovem. Manipulace může začít až při zajištění 
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prostoru zatarasením vstupu, nebo zajištěním další osobou, která bude zaměstnance 

informovat o zákazu vstupu, 

- pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména 

ochranné přilby. 

 Jeřáb Vudut 8 t 

- porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách, 

- používat jeřáb k jiným činnostem než je stanoveno výrobcem jeřábu, 

- uvést jeřáb do pohybu bez předchozí dohody s vazačem, popřípadně signalistou, 

- používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které 

k tomuto účelu nejsou určeny, nebo vstupovat na zdvihací zařízení řízené ze země 

při zapnutém hlavním vypínači, 

- soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby jeřábu s výjimkou poruchy, 

- pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízeních (přetěžovací zařízení, koncové vypínače), 

- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

- šikmým tahem manipulovat s břemeny, 

- zvedat břemena, která svou hmotností převyšují nosnost zdvihacího zařízení, 

- zvedat břemena zasypaná, 

- vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemene, 

- přepravovat břemena nad pracujícími osobami nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 

- vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, 

- ovládat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, 

- pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména 

ochranné přilby. 

 Jeřáb Brun 2,2 t  

- soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby jeřábu s výjimkou poruchy, 

- pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízeních (přetěžovací zařízení, koncové vypínače), 

- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

- šikmým tahem manipulovat s břemeny, 

- zvedat břemena, která svou hmotností převyšují nosnost zdvihacího zařízení, 
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- vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemene, 

- přepravovat břemena nad pracujícími osobami nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 

- vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat, 

- ovládat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, 

- pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména 

ochranné přilby. 

6.7.2 Zakázané manipulace pro vazače  

 Mezi zakázané manipulace pro vazače patří: 

- přetěžovat prostředky k vázání nebo uchopení břemene, 

- používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo uchopení 

břemen, 

- zkracovat vázací a závěsné prostředky nebo je upravovat, 

- vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, 

- upravovat jakýmkoliv způsobem hák, 

- vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany, 

- zavěšovat nebo se stavět na břemeno, nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho 

rovnováhy, 

- nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz a v pracovních 

přestávkách, 

- přecházet nebo se zdržovat pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné 

blízkosti, 

- násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen, 

- ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa, 

- ukládat břemena do dopravních cest a uliček, 

- nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, 

aby se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdržoval, 

- pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména 

ochranné přilby. 
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6.7.3 Používání osobních ochranných pracovních pomůcek 

 Jeřábníci a vazači jsou vybaveni potřebnými ochrannými pracovními prostředky. 

Jedná se především o ochranný oděv a ochrannou obuv. Signalisté a vazači jsou navíc 

vybaveni ochrannou přilbou pro ochranu hlavy při pohybu pod zavěšeným břemenem nebo 

v jeho okolí. Pro ochranu rukou a paží jsou vybaveni rukavicemi, při manipulaci s břemeny 

s ostrými hranami, nebo při manipulaci s vázacími ocelovými lany. Obsluha elektrických 

tavicích pecí ve slévárně má navíc ochranný oděv, rukavice a štít jako ochranu před 

vysokými teplotami tekutého železa. 

6.8 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných při používání zdvihacích 

zařízení 

 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů řeší technický 

úsek ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení.  Tyto osoby jsou s tímto 

systémem bezpečné práce seznámeni v rámci pravidelných školení bezpečnosti práce 

a vždy při každé změně tohoto systému bezpečné práce. Školení provádí osoba odborně 

způsobilá v prevenci rizik. Především je nutné zaměstnance informovat, že se nesmí 

zdržovat v blízkosti přepravovaných břemen a musí uposlechnout pokynů obsluhy 

zdvihacích zařízení při přepravě břemen.  

 Zaměstnanci externí firmy, kteří se budou pohybovat v areálu podniku, jsou při 

prvním vstupu do areálu písemně seznámeni s bezpečnostními pokyny celého podniku. 

Seznámení stvrdí svým podpisem. Na prezenční listině školení je uvedeno datum a časové 

rozpětí, ve kterém se bude externí firma v podniku nacházet. Školení platí pouze po dobu 

tohoto časového rozpětí.  

 Pro zajištění bezpečnostního značení jsou jednotlivá pracoviště s jeřáby na vstupech 

označena bezpečnostními tabulkami, které jsou znázorněny na obr. 2 a obr. 3. 

Bezpečnostní tabulky je potřeba pravidelně 1x týdně čistit. Čištění provádí středisko 

údržby. 

- POZOR JEŘÁB 

- POZOR NA ZAVĚŠENÉ BŘEMENO  
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Obr. 2  Označení bezpečnostními tabulkami vstup do pracoviště, kde se nachází jeřáb 

 

Obr. 3  Označení bezpečnostními tabulkami Pracovní prostor jeřábu 

6.9 Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty 

 Při činnostech cizích firem na pracovišti firmy Beskyd spol. s r.o. se musí firmy 

vzájemně písemně informovat o možných rizicích na pracovišti opatřeních k nim přijatých. 
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Potřebuje-li cizí firma ke své činnosti použít jeřáb, musí být vypracován protokol o předání 

jeřábu a osoby pracující na jeřábu musí doložit platné osvědčení k činnosti na zdvihacím 

zařízení. Pověřená osoba zdvihacích zařízení zkontroluje platné oprávnění firmy k činnosti 

na zdvihacím zařízení a kvalifikační předpoklady pracovníků firmy. Tuto skutečnost zapíše 

do knihy zdvihacích zařízení. Po provedení zápisu může firma začít pracovat.  

6.10 Zajištění komunikačního systému 

Ve společnosti je používán pro jeřábníky a vazače jednotný systém dorozumívacích 

znamení doporučených v příloze ČSN ISO 12 480-1. Signály dávané rukou jsou 

znázorněny v příloze č. 7. V případě, že jeřábník nerozumí signálu, nesmí zahájit žádný 

pohyb zařízení. Dalším možným způsobem dorozumívání je použití vysílaček, kdy vazač 

slovně navádí jeřábníka k manipulačním operacím s jeřábem. 

S jednotným systémem dorozumívání jsou seznámeni jeřábníci, vazači a signalista 

při školení obsluhy zdvihacích zařízení. 

6.11 Postup při hlášení mimořádných událostí 

 Organizační zajištění činnosti při hlášení a šetření mimořádných událostí v rámci 

společnosti se provádí dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Pověřená osoba zdvihacích zařízení musí zajistit účinný postup při ohlášení závad 

a mimořádných událostí. Tento postup musí zahrnovat okamžité ohlášení:  

- závad, které byly zjištěny při kontrolách, 

- ostatních událostí, 

- přetížení jeřábu, 

- ohrožení ostatních pracovníků, 

- poškození konstrukcí zdvihacích zařízení,  

- poškození bezpečnostního zařízení, 

- pád břemen vlivem nevhodného uvázání nebo přetížení. 

Nastane-li při provozu zdvihacích zařízení mimořádná událost, která ohrožuje 

bezpečnost osob nebo provozu, je nutné okamžitě provoz zastavit. Jeřábník nebo vazač 
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je povinen ihned nahlásit osobně, nebo telefonicky tuto událost pověřené osobě zdvihacích 

zařízení. Mimořádnou událost související s provozem zdvihacích zařízení zapíše jeřábník 

do knihy zdvihacích zařízení. Pověřená osoba ve spolupráci s revizním technikem 

zdvihacích zařízení musí při šetření události posoudit příčinu, stanovit postup odstranění 

příčin a navrhnout opatření k vyloučení opakování mimořádné události. Pověřená osoba 

zajistí zjištění příčiny událostí a stanoví písemnou formou nápravná opatření. 

6.12 Závěrečné ustanovení 

Platnost a účinnost tohoto systému bezpečné práce je dána dnem jeho schválení. 

Kontrolu dodržování tohoto „Systému bezpečné práce“ provádí pověřená osoba 

zdvihacích zařízení, která je povinna pravidelně 1x měsíčně provést jeho kontrolu. 

Změny tohoto „Systému bezpečné práce“ mohou vzniknout změnou provozních 

podmínek, nebo podnětů státního odborného dozoru na základě výsledků pravidelných 

revizí zdvihacích zařízení. Změny se provádějí formou dodatků písemnou formou 

a zaznamenají se ve změnovém listě, který je součástí přílohy č. 8.   
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Pracoviště

 Na obr. 4 a obr. 5 jsou

 Vybavení pracoviště

 Mezi vybavení pracovišt

- elektrický jeřáb Vudut 8 t,

- elektrický kladkostroj Brun 2,2 t,

- speciální okov pro pl

- elektrický magnet,

- drapák, 

- vázací řetězy. 
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Pracoviště materiálová hala 

Obr. 4  Materiálová hala 

5 jsou zobrazena jednotlivá pracoviště materiálové haly

pracoviště: 

Mezi vybavení pracoviště materiálové haly patří: 

řáb Vudut 8 t, 

ektrický kladkostroj Brun 2,2 t, 

speciální okov pro plnění elektrických tavicích pecí, 

elektrický magnet, 

 

ě materiálové haly. 



 Personální zajištění pracovišt

- vedoucí pracoviště

- jeřábník mostového je

- vazači typu A. 

 Příslušenství pro zdvihání a p

- řetězové úvazky, článkové 

- jednoduchý hák, 

- kruhový elektrický magnet

- drapák, 

- ocelová lana, textilní vázací lana, popruhy z

 Činnost jeřábů 

 Hlavní manipulace

- Jeřáb slouží pro př

bunkrů materiálového skladu nebo

elektrického magnetu nebo drapáku.
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Obr. 5  Jeřáb Brun 3,2 t 

Personální zajištění pracoviště: 

oucí pracoviště - směnový mistr, 

ábník mostového jeřábu třídy A, 

íslušenství pro zdvihání a přepravu materiálu: 

zové úvazky, článkové řetězy, 

elektrický magnet, 

ocelová lana, textilní vázací lana, popruhy z chemických vláken.

Hlavní manipulace jeřábu Vudut 8 t: 

áb slouží pro převoz dovezeného materiálu nákladními vozidly do jednotlivých 

 materiálového skladu nebo bunkru dávkovacího jeřábu Brun 2,2 t pomocí 

elektrického magnetu nebo drapáku. 

 

chemických vláken. 

lu nákladními vozidly do jednotlivých 

řábu Brun 2,2 t pomocí 
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 Hlavní manipulace jeřábu Brun 2,2 t: 

- Jeřáb slouží pro dávkování materiálu z jednotlivých bunkrů pomocí elektrického 

magnetu do násypky a otvorů pro zavážení elektrických tavicích pecí. 

Jeřáby jsou dále používány k údržbě a přípravě skladovacích prostor a přepravě materiálu. 

 Popis pracovní činnosti 

Jeřáby obsluhuje jeřábník třídy A. Převoz provádí pomocí drapáků nebo magnetů. 

Údržbu pracoviště zajišťuje mistr pracoviště svými pracovníky ve spolupráci se střediskem 

údržby. Jeřáb Vudut 8 t obsluhuje jeřábník třídy A a vazači typu A. 

 Způsob vázání a odvázání břemen  

Před použitím provede denní kontrolu vázacího prostředku a prostředků pro 

uchopení a přepravu břemen, jak je uvedeno v kapitole 6.3.4 a 6.3.5. Před samotnou 

činností uvázání se vazač domluví s jeřábníkem, že nesmí v průběhu vázání manipulovat 

s jeřábem. Jeřábník vstupuje na jeřáb a  spustí C-hák, který zastaví metr nad zemí. Mezitím 

si vazač z prostoru skladování zdvihacích zařízení za pomoci vysokozdvižného vozíku 

nechá dovézt na pracoviště elektrický magnet, řetězové úvazky a závěsné oko. V tuto 

chvíli jeřábník již nesmí manipulovat s jeřábem. Nejdříve si vazač připevní závěsné oko 

k bezpečnostnímu C-háku, který je součástí jeřábu, a zkontroluje jeho pojistku. Postupně 

připevní 3 řetězové úvazky k elektrickému magnetu, které postupně připevní k závěsnému 

oku. Na závěr připojí elektrické vedení.  

Po dokončení uvedené činnosti se vazač vzdálí na bezpečnou vzdálenost od magnetu 

a dá pomocí paží jeřábníkovi znamení, že může začít provádět manipulaci s jeřábem.  

Po ukončení manipulace s jeřábem dává pomocí paží jeřábník znamení vazači, že 

manipulaci ukončil. Vazač dává znamení, že danému signálu rozumí. Vazač uloží 

dřevěnou paletu do prostoru, kde bude následně jeřábník spouštět elektrický magnet, 

odejde do bezpečné vzdálenosti. Jeřábníkovi dá pokyn ke spuštění elektrického magnetu na 

dřevěnou paletu. Jakmile je elektrický magnet položen na paletě, jeřábník vypne jeřáb 

včetně odpojení magnetu od elektrického proudu a dává vazačovi pomocí paží 

pokyn. Ten přichází k elektrickému magnetu, nejprve oddělá přívodní kabel elektrického 

napětí, 3 řetízkové úvazky od závěsného oka a magnetu a nakonec závěsné oko. Po 
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vzdálení se do bezpečné vzdálenosti dává znamení jeřábníkovi, který vysune kočku jeřábu 

a posune ji na kraj jeřábové dráhy a opustí pracoviště jeřábu. Následně vazač nechá 

elektrický magnet s příslušenstvím pro zdvihání odvézt pomocí vysokozdvižného vozíku 

do prostoru pro skladování vázacích prostředků a vázací prostředky uklidí zpět 

do nástěnného věšáku.  

 Výběr a zajištění vhodného příslušenství 

 Výběr a použití, popřípadě zajištění nových prostředků pro vázání a zavěšení provádí 

mistr pracoviště spolu s pověřenou osobou zdvihacích zařízení. 

 Za vybavení pracovníků vhodnými ochrannými pomůckami je zodpovědný vedoucí 

pracovník materiálové haly. 

 Údržba a prohlídky 

 Údržba a prohlídky se provádějí dle systému bezpečné práce. Kontrolu provádí 

pověřená osoba zdvihacích zařízení v intervalu 1 x měsíčně. 

 Dozor 

 Denní kontroly provádí mistr pracoviště se zaměřením na: 

- vybavení a stav osobních ochranných pracovních pomůcek, 

- stav pracoviště, 

- osvětlení, 

- stav zábran, výstrah, značení, 

- způsobilost pracovníků, 

- kontrolu plnění povinnosti jeřábníků a vazačů. 

 Konrola jeřábů 

 Jeřáb Vudut 8 t a Brun 2,2 t: 

- kontroly zápisů v knize zdvihacích zařízení, 

- funkčnost bezpečnostních prvků a ovládacího panelu, 

- funkčnost koncových spínačů, 

- kontrola napětí, 

- zda je přístup na jeřáb bez překážek, 
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- kontrola jeřábové dráhy, 

- zda je jeřáb pravidelně mazán, 

- kontrola nosných částí konstrukce, 

- provedení kabiny jeřábu, zda je kabina vytápěna, zda je v kabině dostatečné osvětlení 

a viditelnost, 

- jsou-li dostupné hasicí přístroje, 

- zda jsou čitelné a funkční všechny informační a výstražné označení a zařízení. 

 Zakázané manipulace: 

- pro pracoviště platí veškeré zakázané manipulace uvedené v systému bezpečné práce 

firmy, 

- vystupovat na vozidla bez žebříků, 

- zdržovat se v blízkosti elektrických magnetů při přepravě materiálu, 

- zdržovat se v bunkrech při jejich plnění nebo odebírání materiálu z nich. 

 Zajištění pracoviště proti vstupu nepovolených osob  

 V rámci opakovaného školení jsou pracovníci seznámeni se zákazy pohybovat 

se v blízkosti břemen a přepravovaného materiálu. Zaměstnanci jsou povinni poslechnout 

příkaz vazače nebo jeřábníka. V době vjíždění, vykládky a vyjíždění nákladních vozidel 

s materiálem je přísný zákaz vstupu do materiálové haly. Pověřený pracovník před 

začátkem vjíždění a vykládky nákladních vozidel pověsí na vstupní dveře do materiálové 

haly bezpečnostní tabulku ,,Zákaz vstupu do výrobních prostor“, jak je znázorněno 

na obr. 6. Každý zaměstnanec je seznámen, že v případě vyvěšení této bezpečnostní 

tabulky je přísný zákaz vstupu do prostoru materiálové haly. Pověřený pracovník vykonává 

nad tímto zákazem dohled a po bezpečném odjetí nákladního vozidla tabulku ze vstupních 

dveří sundá.  



48 

 

Obr. 6  Bezpečnostní tabulku upozorňující na zákaz vstupu do materiálové haly při 

navážce surovin. 

 Koordinace s ostatními subjekty 

 Vozidla dopravující materiál musí po příjezdu do materiálové haly zůstat stát 

ve vyznačeném prostoru. V průběhu vykládky pomocí jeřábu nesmí být řidič v kabině 

vozidla. Pracovníkům dodavatelů je při vykládce zakázán vstup do jednotlivých bunkrů, 

do kterých se ukládá materiál.  O ukončení výkladky oznámí řidiči jeřábník nebo vazač. 

 

  



Příloha č. 2 - Pracoviště

 Na obr. 7 a 8 jsou zobrazena jednotlivá

 Vybavení pracoviště

 Mezi vybavení pracovišt

- elektrický kladkostroj 

- elektrický kladkostroj Balkanckar 3,75

- speciální okov pro pl

- speciální okov pro př

- vázací řetězy dle potř
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Pracoviště slévárna 

Obr. 7  Hala pracoviště slévárny 

jsou zobrazena jednotlivá pracoviště v hale slévárny.

Vybavení pracoviště slévárny 

pracoviště slévárny patří: 

kladkostroj Brun 3, 2 t, 

cký kladkostroj Balkanckar 3,75 t,   

speciální okov pro plnění elektrických tavicích pecí, 

í okov pro převoz tekutého kovu, 

zy dle potřeby. 

 

hale slévárny. 



Obr. 

 Personální zajištění pracovišt

- vedoucí pracoviště

- taviči elektrických pecí,

- jeřábníci třídy O, 

- vazači typu B. 

 Příslušenství pro zdvihání a p

- C-hák, 

- ocelová lana, textilní 

- řetězové úvazky, článkové 

 Činnost kladkostrojů

 Hlavní manipulace kladkostroje 

- Kladkostroj Brun 

v materiálové hale do jednotlivých elek

okovu. 
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Obr. 8  Přeprava tekutého kovu přes komunikaci

zajištění pracoviště: 

oucí pracoviště - směnový mistr, 

i elektrických pecí, 

 

íslušenství pro zdvihání a přepravu materiálu: 

celová lana, textilní vázací lana, popruhy z chemických vláken,

zové úvazky, článkové řetězy. 

innost kladkostrojů 

Hlavní manipulace kladkostroje Brun 3,2 t: 

Brun 3,2 t přepravuje nadávkované suroviny 

materiálové hale do jednotlivých elektrických tavicích pecí pomocí speciálního 

 

es komunikaci 

chemických vláken, 

 z denních zásobníků 

trických tavicích pecí pomocí speciálního 
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- Další manipulací provádí přepravu sypkých přídavných materiálů z materiálové haly 

k elektrickým tavicím pecím, kdy materiál bývá uložen v kovových paletách. 

 Hlavní manipulace kladkostroje Balkancar 3,75 t: 

- Kladkostroj Balkancar 3,75 t přepravuje tekutý kov od elektrických tavicích pecí 

přes halu pracoviště slévárny do odlévacího stroje Disamatic pomocí speciálního 

okovu pro převoz tekutého kovu. 

- Kladkostroje dále pomáhají při údržbě pracoviště. 

 Popis pracovní činnosti 

 Obsluha elektrických tavicích pecí je proškolena jako jeřábník třídy O a vazač 

typu B. Obsluha provádí vázání a přepravu okovu pro plnění elektrických tavicích pecí. 

V průběhu přepravy okovu s tekutým kovem je zapnutá výstražná zvuková a světelná 

signalizace. Pracovníci, kteří obsluhují elektrické tavicí pece, dávkovací zařízení, 

kladkostroje pro  plnění elektrických tavicích pecí a přepravu tekutého kovu jsou vybavení 

ochrannými pomůckami jako slévači, tj. ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné 

brýle.  

 Pracovníci údržby provádějí údržbu na pracovišti pomocí zdvihacího zařízení. 

Vyzdívku a opravy okovu pro převoz tekutého kovu  provádí  zedník, který 

je pracovníkem slévárny. 

 Způsob vázání a odvázání břemen 

Před použitím provede vazač denní kontrolu prostředků pro uchycení břemen.  Při 

použití kladkostroje Balkancar 3,75 t vazač přijde k okovu, který je zavěšen na C-háku 

kladkostroje a položen na podlaze. Zkontroluje zajištění pojistky u C-háku a vizuálně 

zkontroluje okov. Vazač odejde do bezpečné vzdálenosti a spustí si dálkovým ovládáním 

kladkostroj. Vyjede kočkou nahoru k blízkosti elektrických tavicích pecí, zastaví 

si kladkostroj a spustí naklonění elektrické tavicí pece, kdy se tekuté železo přelévá 

do okovu. Po naplnění okovu vrátí elektrickou tavicí pec do vodorovné polohy a spustí 

pohyb kladkostroje směrem k zařízení Disamatic. Jakmile se okov přiblíží nad prostor 

komunikace, spustí se světelná a zvuková signalizace upozorňující zaměstnance na zákaz 

vstupu do prostoru s pohybujícím se okovem. Určený pracovník dohlíží na zákaz vstupu 
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osob do prostoru s pohybujícím se okovem. Jeřábník v průběhu přepravy okovu přejde 

na vyvýšenou plošinu u zařízení Disamatic a pohyb kladkostroje pomalu zastaví, 

aby nedošlo k rozhoupání okovu. Po ustálení okovu začne s odléváním tekutého kovu 

do zařízení Disamatic pomocí otočného kola, které se nachází na okovu, a pomalu okov 

naklání. Po vyprázdnění okovu vrátí jeřábník pomocí otočného kola okov zpět 

do vodorovné polohy a spustí kladkostroj zpět k prostoru elektrických tavicích pecí.  

Světelná a zvuková signalizace se vypne až po dojetí okovu zpět do tohoto prostoru. Okov 

spustí jeřábník na zem v prostoru pod elektrickými tavicími pecemi a nechá 

ho vychladnout. Před další manipulací opět zkontroluje pojistku C-háku a okov. 

 Výběr a zajištění vhodného příslušenství: 

 Za vybavení pracoviště vhodnými vázacími prostředky je zodpovědný mistr -

 vedoucí pracoviště spolu s pověřenou osobou zdvihacího zařízení. 

 Za vybavení pracovníků vhodnými ochrannými pomůckami je zodpovědný vedoucí 

pracovník slévárny. 

 Zajištění nových a vhodných vázacích prostředků je nutno konzultovat 

s technologem slévárny a pověřenou osobou zdvihacích zařízení. 

 Údržba a prohlídky 

 Údržba a prohlídky se provádějí dle systému bezpečné práce zdvihacích zařízení:  

- na okovu pro plnění elektrických tavicích pecí a převozu tekutého kovu se musí 

provádět pravidelná kontrola 1x za rok, 

- pověřená osoba zdvihacích zařízení provádí kontrolu 1 x za měsíc. 

 Dozor 

 Denní kontrola je prováděna mistrem a je zaměřena zejména na: 

- vybavení a stav osobních ochranných pracovních pomůcek, 

- stav pracoviště, 

- osvětlení, 

- stav signalizace a zábran proti vstupu nepovolaných osob, 

- způsobilost pracovníků, 

- plnění povinností tavičů, jeřábníků a vazačů. 
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 Kontrola kladkostrojů 

Elektrické kladkostroje Brun 3,2 t a Balkancar 3,75 t: 

- kontroly zápisů v knize zdvihacích zařízení, 

- funkčnost bezpečnostních prvků a ovládacího panelu, 

- funkčnost koncových spínačů, 

- kontrola napětí, 

- kontrola jeřábové dráhy, 

- zda je jeřáb pravidelně mazán, 

- kontrola nosných částí konstrukce, 

- zda jsou dostupné hasicí přístroje, 

- zda jsou čitelné a funkční všechny informačních a výstražné označení a zařízení. 

 Při kontrole elektrického kladkostroje Balkancar 3,75 t se navíc kontroluje funkčnost 

světelné a zvukové signalizace při převozu tekutého kovu.  

 Zakázané manipulace: 

- pro pracoviště platí veškeré zakázané manipulace uvedené v systému bezpečné práce 

firmy, 

- tekutý kov se nesmí přepravovat vysoko nad zemí, 

- zdržovat se v blízkosti okovů s přepravovaným tekutým kovem, 

- pracovat v prostoru pod elektrickými pecemi nebo v jejich blízkosti při plnění 

přepravního okovu, 

- pracovat pod plošinou nebo v blízkosti plošiny pro vylévání tekutého kovu do 

zařízení Disamatic, 

- přepravovat tekutý kov vadným nebo nevyhovujícím zařízením, 

- provozovat přepravu kovů při vadné a nefunkční světelné a zvukové signalizaci. 

 Zajištění pracoviště proti vstupu nepovolených osob  

 O zákazu vstupu do prostoru v blízkosti přepravy tekutého kovu jsou informováni 

všichni pracovníci a musí uposlechnout příkazy obsluhy provádějící tuto přepravu. Nad 

dodržováním zákazu vstupu do prostoru pohybujícího se kladkostroje s okovem dohlíží 

pověřený pracovník, který je označen reflexní vestou.  
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 Zajištění bezpečnosti nezúčastněných osob 

 V případě provádění činností externími pracovníky v prostorách přepravy tekutého 

kovu, musí být tito pracovníci proškoleni a seznámeni s tímto systémem bezpečné práce 

pracoviště a o nutnosti zvýšené pozornosti v těchto prostorách. Školení obsahuje podmínky 

pro jejich práci a ukončení práce v případě přepravy v jejich blízkosti. Uvedené školení je 

zpracováno v písemné podobě na vrátnici při vstupu do areálu. Každý externí zaměstnanec 

firmy při prvním vstupu do areálu si školení prostuduje a podpisem stvrdí seznámení. 

 Koordinace s ostatními subjekty 

 V případě provádění údržby nebo jiné činnosti externími pracovníky v prostorách 

přepravy tekutého kovu, musí být tito pracovníci proškoleni a seznámeni s tímto systémem 

bezpečné práce pracoviště a o nutnosti zvýšené pozornosti v těchto prostorách. Školení 

obsahuje podmínky pro jejich práci a ukončení práce v případě přepravy okovu v jejich 

blízkosti. Uvedené školení a seznámení s pracovištěm provádí pověřená osoba zdvihacích 

zařízení. 
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Příloha č. 3 – Návod k použití pro vázací prostředky 

 Návod k použití je dokument od výrobce. Obsahuje způsob použití, technické údaje, 

montáž a demontáž, zakázané manipulace a kontroly. S návodem k použití musí být 

obsluha prokazatelně seznámena. 

Návod k použití pro vázací řetězy 

 Vázací řetězy se používají k přichycení břemene a pro následnou přepravu břemene. 

Mají vymezené použití, a to zejména: 

- slouží ke zvedání pouze v případě známých hmotností břemen, 

- nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě 

absence této etikety je nutno vazák odstavit, 

- před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, 

při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba 

ho odstavit, 

- je zakázáno pomocí vazáků transportovat osoby, 

- koncové komponenty, především háky musí být uvázány celou svou funkční částí 

těla, není dovoleno je zatěžovat na špičce, 

- při použití závěsných ok a hlav je nutné správně zvolit odpovídající průřez materiálu 

háku, na který budou zavěšeny.  

 Zásady správného použití 

 Řetězy je možno použít v teplotním prostředí znázorněném v tab. 10. 

Tab. 10  Nosnost řetězů v závislosti na teplotě  

Teplota 
použití 

-40 °C až 200 °C 200 °C až 300 °C 300 °C až 400 °C nad 400 °C 

Nosnost v 
% 

100 % 90 % 75 % nepřípustné 

 Při teplotách mimo výše uvedená teplotní rozmezí není použití řetězů povoleno.  

- nikdy nezavěšujte břemena na zkroucený řetěz, 

- zkrácení řetězu zásadně provádějte zkracovacími čelistmi nebo zkracovacími háky, 

- nesmí se uzlovat řetězy, 
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- při manipulaci s břemeny s ostrými hranami chraňte řetěz proložkami (hranoly), 

- obnovujte poškozené části příslušenství, 

- nepřetěžujte řetězy, dodržujte úhel vychýlení, v případě pochybností vždy zvolte 

silnější řetěz, 

- svařování řetězů a příslušenství zničí tepelné opracování a je zakázané. 

 Antikorozní ochrana řetězů 

 Vysokopevnostní řetězy a komponenty nesmí být dodatečně pozinkovány, protože 

v důsledku zkřehnutí vodíkem při moření a následného pozinkování může dojít k náhlému 

prasknutí řetězu i při dodržení předepsané nosnosti.  

 Kontrola 

 Vázací řetězy dejte minimálně jednou ročně zkontrolovat odborníkovi. Dále jednou 

za tři roky nechte provést trhací zkoušku nebo zkušební zatížení s následnou vizuální 

kontrolou. Při pravidelné kontrole je třeba dodržovat body uvedené v tab. 11. 

Tab. 11  Kontrola vázacích řetězů 

 

Řetězy s defekty, jako např. s ohnutými články, trhlinami nebo 

zářezy na článcích vyřaďte z provozu. 

 

Řetěz nesmí být v žádném místě protažený o více než 5 %. 

 

Zmenšení jmenovité tloušťky řetězu nesmí přesáhnout 10 %. 

 

Zdeformované konstrukční části vyměňte. 

 Nebezpečí: 

- při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám 

na zdraví či majetku, 
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- při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla, jako např. 

prsty apod., 

- jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků 

pro vázací prostředky, jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj., v případě, 

že se váže břemeno s hranou o poloměru rovném nebo menším než je průměr lana 

bez použití ochranných prostředků, musí být nosnost vazáku redukována na 50 %, 

- různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity, 

- s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, 

za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně, 

- vždy dodržovat všeobecná, či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy, 

- odstranění bezpečnostních pojistek je nepřípustné, 

- poškozené díly (příslušenství) vyměňte, 

- zkroucené a pomačkané součásti musí být vyměněny, 

- při měření jakéhokoliv závěsného členu nemá být člen menší než 85 % původního 

rozměru. 

Návod k použití pro ocelová lana 

 Vázací ocelová lana se používají k přichycení břemene a pro následnou přepravu 

břemene.  

 Mají vymezené použití, a to zejména: 

- vazáky s ocelovými lany používat ke zvedání pouze v případě známých hmotností 

břemen, 

- nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě 

absence této etikety je nutno vazák odstavit, 

- před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, 

při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba 

ho odstavit, 

- vazáky s ocelovými lany nepoužívat v agresívních prostředích (jako např. kyseliny 

či kyselé páry, obzvláště korozivní prostředí atd.), rovněž nesmí být nasazeny pro 

louhovací a zinkovací koupele, 

- vazáky s ocelovými lany nesmí být použity, hrozí-li nebezpečí svodu elektrického 

či teplotního proudu, například rozsáhlé svářečské práce apod.,  
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- je zakázáno pomocí vazáků s ocelovými lany transportovat osoby,  

- teplotní rozmezí pro nasazení je -40 °C až +60 °C pro ocelová lana s nalisovanými 

hliníkovými objímkami a -40 °C až +200 °C se zaplétanými konci.   

 Zásady správného použití: 

- ocelová lana jsou vhodná pro manipulaci se zaoblenými výrobky,    

- velikost, délku, nosnost a případně způsob použití vazáků s ocelovými lany správně 

volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů, 

- při nasazení vazáků ve vícepramenném provedení nesmí být úhel mezi jednotlivými 

prameny větší než 120°, resp. úhel pramenů ke kolmici větší než 60°, v případě 

nesouměrného nebo nerovnoměrného zatížení pramenů musí být celková nosnost 

redukována na 50 %,  

- při manipulaci s ocelovými lany je třeba dávat pozor na drobná roztřepení z důvodu 

poranění, v případě velkého množství roztřepení na již krátkých vzdálenostech 

je nutno vazák odstavit, 

- pohyblivé části vazáků či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat, 

různé sklony k zabarvování drátů ocelového lana, ztrátě maziva či vzniku důlků 

znamenají poškození a je třeba takový vázací prostředek odstavit, 

- v případě silné koroze na povrchu ocelového lana je odůvodněný předpoklad, 

že bude korozí narušeno i jádro, a proto je nutno i takovýto vazák odstavit,   

- při ztrátě od 10 % průměru z původního výrobního průměru ocelového lana nebo 

průměru článků řetězu musí být daný vázací prostředek odstaven, rovněž tak 

zvětšení rozevření koncových háků od 10 % oproti parametrům nových 

komponentů je příčinou k odstavení takového výrobku,  

- před zahájením provozu, a to i v průběhu provozu, provádějte kontrolu lana 

z hlediska opotřebení a případného poškození, deformací lana,  

- „záběh“ nového lana provádějte pomalým provozem zařízení s nízkým zatížením 

během několika cyklů. To umožní lanu pozvolné přizpůsobení pracovním 

podmínkám, 

- ocelové lano nikdy nepřetěžujte nad stanovenou mez,  

- při kontrole lana se zaměřte zejména na celkový stav lana v celé jeho délce, pevnosti 

zápletu, prasklé drátky na laně, jejich počet a celkový součet v daném místě,   
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- současně provádějte měření průměru lana v několika na sobě nezávislých místech,   

- vizuální kontrolou zjistěte, zda na laně nejsou viditelná zúžení či jiné deformace, 

- při kontrole postupujte důsledně po celé délce lana. 

 Nebezpečí: 

- při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám 

na zdraví či majetku,    

- při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla, jako 

například prsty apod.,    

- jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků 

pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj., v případě, že 

se váže břemeno s hranou o poloměru rovném nebo menším než je průměr lana bez 

použití ochranných prostředků, musí být nosnost vazáku redukována na 50 %,    

- různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být používány,   

- s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, 

za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně,   

- vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy. 
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Příloha č. 4 - Návod k použití pro prostředky pro uchopení a přepravu břemen  

Návod k použití pro elektrický magnet 

 Elektrický magnet se používá k přepravě materiálu. 

 Pravidelná kontrola před použitím: 

- U připojených součástí zkontrolujte, jsou-li bezpečné a nepoškozené. 

- Zkontrolujte blokovací mechanismus ovládací páky. Ujistěte se o volném chodu 

pojistky a o správné funkci západky vůči závěrnému kolíku. 

-  U magnetu je nutné provádět 1x ročně kontrolu celkové funkčnosti s provedením 

zátěžové zkoušky.                  

 Před použitím magnetu v provozu je povinností provozovatele si přečíst 

bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití.   

 Bezpečnostní pokyny: 

- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav magnetu. Očistěte kartáčem 

povrch základny magnetu a kontaktní povrch břemene. Pokud je to nutné, jakékoliv 

nerovnosti a výstupky opilujte. 

- Umístěte magnet na předmět tak, aby během zvedání zůstal v horizontální poloze. 

Co nejpřesněji určete těžiště předmětu. 

- Uchopte páku a vytáhněte ji ze zajištěného stavu. Zapněte magnet přesunutím páky 

do pozice ON. Dovolte tlaku pružiny, aby páku zajistila. Zkontrolujte, zda je páka 

zajištěna. Až nyní můžete páku pustit. 

- Nikdy nezkoušejte magnet zapínat, jestliže je umístěn na velmi tenkém nebo 

nemagnetickém materiálu nebo je ve vzduchu. 

- Zvedněte náklad o několik cm a otestujte přídržnou sílu, abyste se ujistili, 

že je náklad dobře upevněn. Nestůjte pod nákladem. 

- Doprovázejte náklad a držte ho za okraje. Vyhýbejte se srážce, rozkývání a otřesům. 

- Nestůjte pod nákladem a udržujte náklad v horizontální poloze. 

- Nechejte opatrně klesnout náklad na pevný podklad. Uchopte páku a vytáhněte ji ze 

zajištěného stavu. Vypněte magnet přesunutím páky do pozice OFF. Dovolte tlaku 

pružiny, aby páku zajistila. Zkontrolujte, zda je páka zajištěna. Teprve nyní můžete 

páku pustit. 
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- Nestůjte a nepohybujte se pod magnetem. 

- Nepřevážejte břemena nad, nebo kolem lidí. 

- Nepoužívejte magnet jako pomůcku ke zvedání, přenášení, nebo přemísťování osob. 

- Upozorněte osoby stojící poblíž, když začínáte zvedat náklad. 

-  Ujistěte se, zda váha a rozměry zvedaného nákladu nepřekročily maximálně 

povolené hodnoty. 

- Nepracujte s poškozeným nebo špatně pracujícím magnetem. 

- Zapněte magnet, až když je přesně umístěn na nákladu. 

- Vypněte magnet, jen když byl náklad přemístěn na stabilní podloží. 

- Nenechávejte bez kontroly zvedaný náklad. 

- Teplota nákladu ani okolí nesmí překročit 80 °C. 

- Uvědomte si, že při zvedání a manipulaci s předměty kruhového průřezu jmenovitá 

nosnost klesá na 30 – 50 %. 

- Pro zachování magnetických vlastností a prodloužení životnosti předcházejte 

poškození zdvižné plochy magnetu nárazy tvrdých předmětů. 

- Při zvedání a manipulaci s předměty kruhového průřezu se ujistěte, že plocha těchto 

břemen naléhá k oběma stranám profilu ve zdvižné ploše magnetu. 

 Nebezpečí: 

- zatěžovat magnet nad trojnásobek nosnosti,  

- chybně zvolený magnet k hmotnosti břemene,   

- zasažení osob padajícími přepravovanými předměty, 

- chybné jednání obsluhy. 
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Návod k použití pro C-hák 

 C-háky se používají k přichycení břemene za závěsné oko, nebo přichycení pomocí 

vázacích prostředků nebo prostředků pro zavěšení nebo uchopení břemen.  

 C-hák s bezpečnostní pojistkou je zobrazen na obr. 9. 

 

Obr. 9  C-hák s bezpečnostní pojistkou 

 Zásady správného použití: 

- obsluha pracující s C-hákem musí být fyzicky zdatná, způsobilá a poučená osoba 

starší 18 let,  

- obsluha musí být seznámena s tímto návodem a proškolena o bezpečnosti a způsobu 

práce,   

- před použitím musí provést vizuální kontrolu,   

- nepoužívat poškozený C-hák,   

- nepoužívat C-hák při nefunkční bezpečností pojistce. 

Kontrola: 

- přesvědčit se, že břemeno je na háku správně zavěšeno, 

- přesvědčit se, že pojistka háku je správně zajištěna, 

- v případě poškození C-hák vyřadit a nepoužívat, 
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- dávat pozor na krajní polohy při zdvihu, 

- nikdy nezavěšovat břemeno na špici háku, 

- kontrolu provádět kvalifikovaný vazač, 

- pravidelně provádět kontroly a udržovat řádné záznamy o údržbě, 

- provádět  minimálně 1x ročně servisní prohlídku. 

Bezpečnost: 

- C-hák používat až po seznámení s tímto návodem k použití od výrobce, 

- nezdvihat těžší břemeno než je dovolená nosnost, 

- nepoužívat C-hák v případě že je poškozen, nebo má nefunkční 

bezpečnostní pojistku, 

- nepoužívat pro zvedání osob, 

- nezavěšovat břemeno na špičku háku, 

- nezanechávat břemeno ve zdvižené poloze bez dozoru, 

- neotvírat bezpečnostní pojistku háku, jestliže je na háku břemeno, 

- nezvedejte náklad, pokud nejsou použity vhodné vázací prostředky a pokud nejsou 

správně na hák nasazeny, 

- nezvedejte náklad, pokud není vybalancován nebo zabezpečen, 

- veškeré třmeny musejí být bezpečně utaženy, 

- břemenové háky nezatěžujte na špici, ale v prohloubené části, 

- háky u vícepramenných řetězů zavěšujte špicí/otvorem směrem ven, 

- prázdné břemenové háky během transportu zavěšujte do závěsného členu, 

- dbejte na volnou pohyblivost závěsného členu v jeřábovém háku, 

- nehoupat s břemenem nebo C-hákem. 
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Návod k použití pro drapák 

 Drapák slouží k přepravě materiálu. Jeho jednotlivé části jsou zobrazeny na obr. 10. 

 

 

Obr. 10  Drapák 

 Popis drapáku: 

A - otvor hydraulického kanálu „A“ zajišťující funkci „otevírání“ 

B -  funkce kanálu „B“ „Close“ 

C - funkce kanálu „R“ „Turn“ (otočit) 

D - čelist drapáku 

E - břit podléhající opotřebení 

F – skříň 

G - otočný kruh 

H - kryt rotačního mechanizmu 

I - spojovací deska pro desku adaptéru 

 Bezpečnost: 

- drapák nikdy nepoužívejte k vytahování a vytrhávání trámů, podpěr a stěn,   

- vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky, zejména ochrannou helmu, 

ochranné brýle s bočními chrániči, ochranné rukavice, ochrannou obuv.  
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 Varování před příliš vysokým hydraulickým tlakem: 

- Pokud je hydraulický tlak příliš vysoký, součásti hydraulického zařízení budou 

vystaveny nadměrným vysokým zátěžím. Díly se mohou utrhnout nebo prasknout 

a způsobit vážná zranění. 

- Položte vypínací vedení tlakového pojistného ventilu přímo do nádrže, abyste 

zajistili bezpečné fungování tlakového pojistného ventilu. 

- Tlakový pojistný ventil musí být nastaven na maximální statický tlak. 

- Před prvním použitím hydraulické instalace musí být zkontrolována její kvalita, 

vhodnost a řádná funkce odborníkem / autorizovaným monitorovacím orgánem 

(CE značka, atd.). 

- Hydraulické vedení se může proděravět nebo prasknout. Vystřikující hydraulický 

olej může způsobit vážné poranění. 

- Vstřikování horkého hydraulického oleje v případě netěsného místa.  

- Nikdy nepoužívejte ruce ke zjištění netěsností. 

- Vždy mějte vaši tvář odkloněnou od možného úniku. 

- Při manipulaci s hydraulickým olejem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny 

a předpisy pro ochranu životního prostředí. 

 Nebezpečí odlétávajících úlomků: 

- Odlétávající úlomky z převáženého materiálu mohou být vymrštěny a mohou 

způsobit vážná zranění, když jsou lidé jimi zasaženi. Malé kousky materiálu 

padající z velké výšky mohou také způsobit vážnou škodu. 

- Zajistěte nebezpečnou zónu. 

- Ihned zastavte příslušenství, vstoupí-li někdo do nebezpečné zóny. 

 Nebezpečí k zachycení nebo rozdrcení části těla: 

- Žádné osoby se nesmí nacházet v blízkosti manipulace. 

- Čelisti drapáku se mohou neočekávaně sevřít a ustřihnout nebo rozdrtit části těla 

nebo i celé tělo. 
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Příloha č.5 - Kontroly vázacích prostředků  

 Vázací prostředky se musí před prvním použitím ve směně vždy vizuálně 

zkontrolovat.  Vizuální prohlídka je kontrola stavu vazáku za účelem zjištění jeho 

poškození - porušení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho použití.  

 Kontroluje se především:  

- správnost specifikace vázacího prostředku, 

- vizuálně a fyzicky kontrola celého povrchu vázacího prostředku se zaměřením 

na výskyt vad způsobených vlivem tepla, chemicky agresívních látek nebo 

mechanických poškození, 

- zlomené dráty, 

- deformace lana, 

- deformace objímek, zápletů nebo příslušenství, 

- nadměrné opotřebení, 

- poškození teplem nebo korozí.  

Uživatel musí po dobu používání provádět pravidelné důkladné prohlídky vázacích 

prostředků zaměřené na výskyt skrytých vad a poškození (zakrytých nečistotami), které by 

mohly negativně ovlivnit bezpečné používání vázacích prostředků. Tyto prohlídky musí 

zahrnovat i kontrolu kovových komponentů. Nastane-li jakákoliv pochybnost o jejich 

vhodnosti k používání, je povinnost vyřadit vázací prostředek z používání a nechat jej 

zkontrolovat osobou kompetentní. 

 Údržba vázacích prostředků: 

- do údržby patří čištění, mazaní, konzervace a kontroly vázacích prostředků, 

- v průběhu provozu lana provádějte pravidelné čištění po celé délce mechanickým 

způsobem /např. drátěný kartáč/. Zároveň dbejte na to, aby nedošlo 

k mechanickému poškození vázacích prostředků, 

- vlastní čištění provádějte za pomalého chodu lana bez zátěže, 

- pro čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky, zejména žádné jiné agresívní 

čističe, 

- promazávání provádějte dle potřeby a stavu vázacích prostředků a zejména před jeho 

uvedením do provozu, 
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- při domazávání nanášejte jen takové množství maziva, aby byla možná vizuální 

kontrola lana, 

- o všech kontrolách, prohlídkách a inspekcích vázacích prostředků veďte řádně 

záznamy. 
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Příloha č. 6 – Plán údržby jeřábů a kladkostrojů 

 Provozovatel zdvihacích zařízení je zodpovědný za pravidelné a řádné udržování 

zdvihacích zařízení a příslušenství pro zdvihání a jejich pravidelnou kontrolu a revizi. 

Údržbu zdvihacích zařízení provádí středisko údržby, které je prokazatelně proškoleno.  

 Opravy jsou zajišťovány externí dodavatelskou firmou na základě smlouvy o dílo 

mezi Beskyd spol. s r.o. a oprávněnou servisní firmou.  

 Plán údržby vychází z návodu k použití daného jeřábu a je zpracován ve spolupráci 

s pověřenou osobou zdvihacích zařízení a přihlédnutím revizního technika zdvihacích 

zařízení. Plán údržby obsahuje postup míst, která se pravidelně musí kontrolovat pro 

zjištění funkčnosti zařízení a jeho následné udržování. V plánu údržby (znázorněn 

v tab. 12) se v hlavičce vyznačí, o který jeřáb nebo kladkostroj se jedná, datum, směna, 

podpis kontrolora a dále se postupuje podle seznamu kontrolní činnosti.  

 V následující hlavičce je tučně vyznačeno co má kontrolor zkontrolovat a bližší 

popis kontrolovaných částí, úkon jakým kontrolu provede a metodu kontroly. V záložce 

Technický stav napíše skutečný technický stav kontrolované části jeřábu nebo kladkostroje 

a případně popis nálezu.   

 Nenachází-li se na jeřábu kontrolovaná část, volné pole se proškrtne.  

 Pravidelná údržba probíhá v intervalu 1x za 3 měsíce. 

Tab. 12  Plán údržby jeřábu 

Plán údržby jeřábu 

Jeřáb Vudut 8 t, Brun 3,2 t, 
Brun 2,2 t, Balkancar 3,75 t 

Datum Směna Podpis 

   

Kontrola Úkon Metoda 
kontroly 

Technický stav Popis nálezu 

 

Kniha zdvihacího zařízení 

Kontrola zkontrolovat zápisy po 
předchozí směně 

vizuálně   

Provést zápis do 
knihy zdvihacích 
zařízení 

zapsat výsledek kontroly vizuálně  

 

 

 

Kontrola kabiny 
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Kontrola osvětlení kontrola vnitřního a vnějšího 
osvětlení 

vizuálně  

 

 

Kontrola čistoty kontrola vizuálně   

Kontrola 
vysílačky 

kontrola poslechem   

Kontrola čistoty 
skel kabiny 

kontrola vizuálně   

Zkouška 
výstražného 
zařízení 

kontrola vizuálně, 
poslechem 

 

 

 

 

Kontrola ovládacího pultu 

Kontrola ředidel kontrola vizuálně   

Kontrola 
signalizace 

kontrola vizuálně   

 

Kontrola úniku oleje 

Z převodovky kontrola úniku oleje, nahlásit 
v případě poruchy 

vizuálně   

 

Kontrola mazacích aparátů 

Úniku mazacího 
tuku 

kontrola, nahlásit v případě 
poruchy 

vizuálně   

Stav naplněnosti doplnit vizuálně   

 

Kontrola uvolněných a chybějících šroubů 

Všechny spojky kontrola, nahlásit v případě 
poruchy 

vizuálně   

Všechny 
převodovky 

kontrola, nahlásit v případě 
poruchy 

vizuálně   

Celková kontrola 
dotaženosti 
šroubů 

kontrola, nahlásit v případě 
poruchy 

vizuálně   

Kontrola 
uvolněných a 
chybějících 
šroubů 

kontrola, nahlásit v případě 
poruchy 

vizuálně   

 

Zkoušky zařízení bez zátěže 

Kontrola 
koncových 
vypínačů hlavního 
zdvihu 

ověřit funkčnost odzkoušet   
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Kontrola 
koncových 
vypínačů 
pomocného 
zdvihu 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Kontrola 
koncových 
vypínačů pojezdu 
kočky 

ověřit funkčnost odzkoušet   

 

Pojezd mostu 

Zkouška 
výstražných 
signálů 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška pojezdu 
směrem Sever 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška pojezdu 
směrem Jih 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška brzd ověřit funkčnost odzkoušet   

 

Pojezd kočky 

Zkouška pojezdu 
směrem Východ 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška pojezdu 
směrem Západ 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška brzd ověřit funkčnost odzkoušet   

 

Zdvih ramene 

Zkouška zdvihu 
bez zátěže 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Zkouška zdvihu s 
břemenem 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Kontrola brzd ověřit funkčnost odzkoušet   

 

Elektrická výbava kabiny 

Kontrola stavu 
zařízení 

kontrola vizuálně   

Nouzové vypnutí ověřit funkčnost odzkoušet   

Kontrola 
elektrovybavení, 
včetně ovládacího 
místa 

ověřit funkčnost odzkoušet   

Vizuální kontrola 
kabeláže 

kontrola vizuálně   
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Kontrola stykačů kontrola vizuálně   

 

Kontrola zařízení 

Osvětlení pod 
mostem 

kontrola fyzicky   

Abnormální 
zvuky 

kontrola fyzicky   

 

Ostatní 

Kontrola kol 
podvozku 

fyzická kontrola funkčnosti vizuálně   

Kontrola brzd fyzická kontrola stavu brzd. 
Obložení 

vizuálně   

Kontrola brzd 
zdvihu 

fyzická kontrola stavu brzd. 
Obložení 

vizuálně   

Kontrola techn, 
stavu mazacích 
pump 

kontrola vizuálně   

Kontrola lan 
zdvihu 

kontrola vizuálně   

Kontrola umístění 
a dostupnost 
hasicích přístrojů 

kontrola vizualně   

Kontrola 
průjezdného 
profilu zařízení 

odstranit překážky vizuálně   

 

Další doplňující zjištění 
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Příloha č. 7 – Dorozumívací signály 

 Pro řízení jeřábů mostového typu se používají následující základní pokyny: 

Zvedání břemene nebo 
háku 

 

 

Spouštění břemene nebo 

háku 

 

 
Pomalý pohyb háku 
nahoru nebo dolů 

 

 

 

 

 

Paže ohnutá, předloktí 
vztyčeno, krouživý 
pohyb předloktím 

 Paže ohnutá, předloktí 
dolů, krouživý pohyb 

předloktím 

 Paže ohnutá, předloktí 
vodorovně, dlaň ve směru 
pohybu, mává předloktím 
krátkými pohyby nahoru a 

dolů 

     

Hlavní zdvih  Pomocný zdvih  
Pojíždění celým jeřábem 

nebo kočkou 

 

 

 

 

 

Dlaň ruky poklepe na 
přilbu 

 

 

Dlaň ruky poklepe na loket 

druhé ruky 

 

 

Paže ohnutá, dlaň otevřená, 
směrem jízdy dlouhý pohyb 

předloktím ve směru 
žádaného pohybu 

     

Pomalý pohyb jeřábu 
nebo kočky 

 Krátký pohyb  Stát! (platí pro všechny 
pohyby stejně) 

 

 

 

 

 

 

 
Paže ohnutá, dlaň 

otevřená, krátké pohyby 
předloktím ve směru 

pohybu 

 Oběma rukama ukáže 
krátký pohyb (označí 

velikost), potom teprve 
směr pohybu 

 Vztyčí paži s otevřenou 
dlaní 
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 Následující obrázky znázorňují znamení, které dává jeřábník: 

Nerozumím znamení, 
opakuj   

Nemohu, mám poruchu 
nebo překážku   

 

 

 

  

Jeřábník mává 
předloktím a dlaní 

zaměřenou k vazači 
zprava doleva, 

několikrát 

 Jeřábník vztyčí paži 
vzhůru s dlaní zaměřenou 

k vazači 
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Příloha č. 8 – Změnový list 

Č. str. / 
dokumentu 

Číslo 
změny 

Popis změny Podpisy 
Datum 
platnosti 

 1 
Vytvoření Systému bezpečné práce pro 

zdvihací zařízení. 
  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


