
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

Návrh systému bezpečné práce pro provoz jeřábů 

Student: Martin Štefek 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. 

Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů 

Termín zadání bakalářské práce: 1.7.2013 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18.4.2014 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Poděkování bych chtěl věnovat vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Ivaně Bartlové, 

CSc., za odborné vedení, poskytování rad a připomínek při zpracovávání této bakalářské 

práce. Také Ing. Jakubovi Homolovi z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský 

kraj a Olomoucký kraj v Ostravě za poskytnutí všech potřebných informací pro tuto 

bakalářskou práci a také všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem svými radami 

přispěli ke zpracování této práce.  



 

 

Anotace 
Štefek, M. Návrh systému bezpečné práce pro provoz jeřábů. Ostrava, 2014, 47s. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře 

bezpečnosti práce a procesů. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci se zdvihacími zařízeními, bezpečností provozu těchto zařízení i prostředků 

užívaných pro zavěšení a uchopení břemene a dodržení požadavků při zpracování systému 

bezpečné práce. Téma bylo zvoleno na základě výstupů z kontrol Oblastního inspektorátu 

práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, při kterých bylo zjištěno nedodržování 

povinností kladených na právnické a podnikající fyzické osoby při zajišťování bezpečnosti 

práce provozu zdvihacích zařízení a používání nevyhovujícího systému bezpečné práce. 

Závěrečná část práce je tedy věnována návrhu systému bezpečné práce ve vyhovujícím 

rozsahu a formě.  

Klíčová slova: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, systém bezpečné práce, 

zdvihací zařízení, prostředky užívané pro zavěšení a uchopení břemene, jeřáb 

Annotation 
Štefek, M. Design of a Safe System of Work for Crane Operation. 2014, 47pp. 

Bachelor Thesis on Faculty of Safety Engineering VŠB – Technical University of Ostrava 

on Department of Occupational Safety and Processes. Supervisor is doc. Ing. Ivana 

Bartlová, CSc. 

Bachelor thesis deals with issues of ensuring the safety and health at work with 

lifting equipment, safe operation of equipment and tools used for suspension and grip of 

load and compliance requirements in the Safe system of work for crane operation. Topic is 

chosen based on the output of control of the Regional Labour Inspectorate for Moravian-

Silesian Region and Olomouc region. Reason behind this decision is that it was found 

many obligations imposed on legal and natural persons for ensuring safety in operation of 

lifting equipment were not met and insufficient Safe system of work for crane operation 

were used. The final part of thesis is therefore devoted to the design of safe work for crane 

operation in a satisfactory extent and form. 

Key words: Health and safety and work, Safe system of work for crane operation, 

lifting equipment, equipment and tools used for suspension and grip of load, crane. 



 

 

Obsah 

Úvod  .................................................................................................................................................. 9 

1 Legislativa ..................................................................................................................................... 10 

  1.1 Požadavky na zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení .................................... 11 

  1.1.1 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen ............................................................................................................ 11 

  1.1.2 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců . 

 ........................................................................................................................................... 12 

  1.2 Specifické požadavky pro bezpečné používání jeřábové techniky ................................... 14 

  1.2.1 Řízení provozu jeřábu........................................................................................................ 15 

2 Výstupy z kontrol OIP .................................................................................................................. 17 

3 Návrh systému bezpečné práce podniku ...................................................................................... 22 

  3.1 Charakteristika podniku..................................................................................................... 22 

  3.2 Požadavky na zajištění bezpečného používání jeřábů ....................................................... 22 

  3.2.1 Navržení činnosti jeřábů .................................................................................................... 22 

  3.2.2 Výběr, zajištění a použití vhodných jeřábů a příslušenství ............................................... 26 

  3.2.3 Výběr, odpovědnost, povinnosti a minimální požadavky na osoby pověřené řízením 

provozu jeřábů a provádění přímého dozoru ..................................................................... 26 

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

povinnostmi a povinnostmi ostatních účastníků provozu ................................................. 35 

  3.2.5 Odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými 

pravomocemi ..................................................................................................................... 36 

  3.2.6 Kontrola, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace ....................... 37 

  3.2.7 Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů a příslušenství pro 

zdvihání ............................................................................................................................. 38 

  3.2.8 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu ........................... 44 

  3.2.9 Komunikační systém osob zúčastněných na používání jeřábů a příslušenství pro zdvihání 

 ........................................................................................................................................... 45 

Závěr  ................................................................................................................................................ 46 

Literatura ......................................................................................................................................... 48 

  



 

 

Seznam zkratek 

České zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví 

ČSN Česká technická norma 

OIP Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a  

 Olomoucký kraj 

PTZZ Provozní technik zdvihacích zařízení 

RTZZ Revizní technik zdvihacích zařízení 

SBP Systém bezpečné práce 

ZZ Zdvihací zařízení 

 

Cizojazyčné zkratky 

ISO International Organization for Standardization 

 



9 

 

Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi široký a těžko definovatelný 

pojem jedním slovem či větou. Vždy záleží na tom, z jakého úhlu se na BOZP díváme a 

čím se konkrétně chceme zabývat. Celkově se však dá bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci nazvat jako souhrn opatření, která musí být dodržena, aby se snížila pravděpodobnost 

ohrožení či poškození lidského zdraví na co nejmenší úroveň.  

Již ze zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož autorem je Česká národní rada, a který nabyl účinnosti 28. prosince 1992, 

vyplývá, že každý člověk má právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní 

podmínky. 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně část 

druhá, hlava pátá, která se zabývá právy a povinnostmi zaměstnance i zaměstnavatele. 

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost a ochranu při práci je nutno řešit, jsou-li totiž stanovené požadavky 

zanedbány, mohou vést k vážným pracovním úrazům, které mohou mít celoživotní 

následky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a pokutám. 

Bakalářská práce se bude zabývat návrhem odpovídajícího systému bezpečné práce 

pro provoz jeřábů, jelikož ve stávající formě nejsou provozní předpisy a jejich 

konkretizace na takové úrovni, která je pro bezpečnost osob požadována. 
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1 Legislativa 

Jak již bylo zdůrazněno, obecně se bezpečností a ochranou zdraví při práci zabývá 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, přesněji část pátá, ve 

které se řeší předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Zákon uvádí povinnosti 

zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky, 

pracovní oděvy, obuv a další prostředky, které musí být zaměstnavatelem pro zaměstnance 

poskytnuty. Dále také stanovuje povinnosti při pracovních úrazech, nemocech z povolání a 

řešení otázek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.[1]  

Podrobnějšími požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

pracovněprávních vztazích uvádí zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

který rozebírá požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky 

a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. Dále se zabývá 

rizikovými faktory pracovních podmínek a kontrolovanými pásmy, zákazy výkonu 

některých prací, odbornou způsobilostí, atd.[2]  

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí řeší nařízení vlády č. 

101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně uspořádání pracoviště, splnění 

hygienických a bezpečnostních podmínek, vedení provozní dokumentace a záznamů, 

umístění a instalace výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zabezpečení pracoviště 

proti vstupu nepovolaných osob, atd.[3]  

Bližšími požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí se zabývá nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

které konkrétně vymezuje minimální požadavky, ochranná opatření při opravách, 

seřizování, údržbě, čištění a obsluze, dále také postupy při kontrole bezpečnosti provozu 

zařízení, intervaly kontrol a vedení provozní dokumentace zařízení.[4]  

Dokument, který se nejkonkrétněji vyjadřuje k bezpečnosti provozu jeřábů, je ČSN 

ISO 12480-1. Řešen je zde systém bezpečné práce, odpovědnosti a minimální požadavky 

na pracovníky, bezpečnost používání jeřábů, výběr jeřábu dle podmínek jeho používání, 

nasazování, montáž a demontáž jeřábů, postupy a opatření, provozní podmínky, vázání 

břemen a manipulace s nimi, doprava osob, zkoušky, inspekce a sledování stavu.[7]  
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1.1 Požadavky na zajištění bezpečného provozu zdvihacích 

zařízení 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, specifikuje 

požadavky na zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení, a které budou dále 

uvedeny. 

1.1.1 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

Požadavky, které musí být splněny, aby bylo možno zajistit bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou:  

 volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců; 

 ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene;  

 pravidelná kontrola a údržba zařízení; 

 opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty 

nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v 

případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného 

břemene po celou dobu jeho pohybu; 

 způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá; 

 zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 

přemisťována dvěma nebo více zařízeními; 

 zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, 

pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační 

prostory překrývají; 

 provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a 

není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno; 
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 ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 

nebezpečí pádu břemene; 

 zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 

nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k 

zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení.[4]  

1.1.2 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou 

stanoveny následující požadavky, týkající se: 

 pevnosti a stability během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 

zdvihaných břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovacích 

bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na 

předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se 

pohybuje; 

 zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance; 

 zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu; 

 zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí; 

 vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 

každou pracovní polohu zařízení; 

 označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 

charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití; 

 opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 

nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 

bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad 

nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna 

bezpečnost zaměstnanců; 
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 volby vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací 

a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a 

uspořádání vázacích prostředků; 

 skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 

poškození; 

 zřetelného označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit 

jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání; 

 zřetelného a vhodného označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 

zaměstnanců, zákazem zdvihání osob.[4]  

Dále je nutno dodržovat požadavky na bezpečné používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců, kterými jsou: 

 zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, 

použití závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich 

kontroly každý den, kdy je zařízení používáno; 

 zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců; 

 zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění 

jejich evakuace nebo jejich snadného vyproštění; 

 možnost použití zařízení ke zdvihání břemen, ve výjimečných případech i ke 

zdvihání zaměstnanců, pouze za předpokladu, že jsou přijata vhodná 

opatření k zajištění jejich bezpečnosti;  

 obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými prostředky 

komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k 

dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění 

zdvihaných zaměstnanců; 

 zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 

nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik 

vyplývajících z této situace pro obsluhu a zaměstnance.[4]  
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1.2 Specifické požadavky pro bezpečné používání jeřábové 

techniky 

Aby bylo možné správně zpracovat systém bezpečné práce a zajistit dodržení 

konkrétních požadavků, nutných pro bezpečné používání jeřábové techniky, je nutné, aby 

se vycházelo z definovaných pojmů. 

Proto je uveden seznam jednotlivých pojmů a jejich definic dle ČSN ISO 12480-1 o 

bezpečném používání jeřábové techniky: 

 kompetentní osoba – osoba, která má dostatečné praktické zkušenosti a 

teoretické znalosti v oblasti jeřábů a mechanismů používaných pro 

manipulace s břemeny; 

 pověřená osoba – konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz 

zdvihacích zařízení v rozsahu svého pověření a jedná jménem organizace 

požadující manipulace s břemeny (zaměstnavatele); 

 organizace zaměstnavatele; zaměstnavatel – organizace, nebo osoba 

požadující manipulace s břemeny; 

 pracoviště – manipulační prostor, ve kterém se pohybují jeřáby; 

 zdvihací zařízení, jeřáb – zdvihací zařízení, jímž se přepravují břemena 

v prostoru vymezeném jeřábovou dráhou nebo pojezdovou drážkou; 

 příslušenství pro zdvihání – vázací prostředky a prostředky pro zavěšení a 

uchopení břemen; 

 používání zdvihacího zařízení – jakákoliv činnosti prováděná pomocí 

zdvihacího zařízení nebo na zdvihacím zařízení, např. přeprava montáž, 

demontáž, údržba, manipulace s břemenem; 

 oprávněná organizace – kompetentní organizace, která má pro svou činnost 

příslušné oprávnění (opravy, údržba, inspekce, apod.); 

 jeřábník – obsluha – kompetentní osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci 

s břemeny pomocí speciálních jednoúčelových vázacích a zavěšovacích 

prostředků pro přepravu břemen nebo při montáži jeřábu; 
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 vazač – kompetentní osoba, která manipuluje s břemeny pomocí 

příslušenství pro zdvihání; 

 manipulace s břemeny – vázání a zavěšování břemen na hák zdvihacího 

zařízení pomocí prostředků pro zdvihání; 

 jmenovitá nosnost – maximální dovolená hmotnost břemene, kterým je 

možno zatížit jeřáb při provádění manipulací za podmínek stanovených 

výrobcem jeřábu; 

 provozní podmínky: 

o při provozu – stav, kdy jeřáb manipuluje s břemenem až do 

jmenovité nosnosti při dovolené rychlosti větru a při splnění dalších 

požadavků uvedených v příslušných normách, a nebo stanovených 

výrobcem jeřábu; 

o mimo provoz – stav, kdy je jeřáb mimo provoz bez zavěšeného 

břemene při splnění požadavků uvedených v příslušných normách, a 

nebo stanovených výrobcem jeřábu; 

 těžiště – bod, ve kterém je soustředěna celková hmotnost břemene nebo bod, 

vůči němuž jsou vyváženy jednotlivé části břemene;[7]  

1.2.1 Řízení provozu jeřábu 

Pro odpovídající zajištění bezpečnosti je nutno zpracovat systém bezpečné práce, 

který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih 

nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně 

na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu, např. v továrně nebo přístavu.[7]  

Systém bezpečné práce musí obsahovat následující: 

 navržení činností jeřábu – veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, 

aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným 

rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími 

zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možno 
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navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol 

pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů; 

 výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství; 

 výběr, odpovědnost, povinnosti a minimální požadavky na osoby pověřené 

řízením provozu jeřábů a provádění přímého dozoru; 

 údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství; 

 zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se 

svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu; 

 odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami 

s potřebnými pravomocemi; 

 kontroly, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace; 

 zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu; 

 zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů; 

 koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací 

včetně stanovených opatření k zamezení vzniku rizik; 

 zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny 

osoby zúčastněné na používání jeřábů.[7]  
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2 Výstupy z kontrol OIP 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj při kontrole 

dodržování povinností vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a pracovních 

předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 

života a zdraví i právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických 

zařízení, prováděl v roce 2013 také kontrolu zaměřenou na bezpečnost práce při používání 

zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene. Cílem kontroly bylo 

ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti pro zajišťování 

bezpečnosti práce při provozu vyhrazených i tzv. „nevyhrazených“ zdvihacích zařízení, 

včetně vázacích prostředků s důrazem na zpracování, vedení a uplatňování „Systému 

bezpečné práce“ na svých pracovištích a jak zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro 

minimalizaci rizik.[10]  

Provedené kontroly byly zaměřeny na následující činnosti a povinnosti. 

Teoretickou a praktickou přípravu k výkonu pracovní činnosti, včetně ověření 

zdravotní a odborné způsobilosti k výkonu pracovní činnosti 

Kontroly byly zaměřeny na osoby, které v daném systému zajišťují bezpečné 

používání zdvihacích zařízení, mají teoretické znalosti a praktické zkušenosti k provádění 

konkrétních činností, stanovených příslušným SBP zaměstnavatele. U těchto osob byla 

kontrolována nejenom zdravotní způsobilost, ale také příslušná odborná způsobilost 

potřebná pro požadovaný druh pracovní činnosti.[10]  

Při kontrolách byly zjištěny následující nejčastější chyby a nedostatky: 

 zaměstnavatel neurčil obsah nebo četnost školení o právních a ostatních 

předpisech; 

 osoby obsluhující jeřáby nebo zdvihadla nebo osoby vázající břemena 

neměly ověřenou zdravotní způsobilost; 

 proces výcviku jeřábníků neprobíhal dle čl. 5 ČSN ISO 9926-1 tzn., že 

nebylo provedeno seznámení se způsobem komunikace, s prováděním 

normálních a nouzových úkonů u jeřábu, s prováděním denních a týdenních 

kontrol, s určováním hmotnostní břemen a vzdáleností; 
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 nebylo zaměstnancům zajišťováno školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především nebyli 

seznamováni s návody na obsluhu zdvihacích zařízení a prostředků pro 

zavěšení a uchopení břemene; 

 zaměstnavatel neměl určenou pověřenou osobu odpovědnou za provoz 

jeřábů a zdvihadel; 

 pověřená osoba odpovídající za provoz jeřábů a zdvihadel nebyla 

odpovídajícím způsobem vyškolena.[10]  

Prevenci rizik, vyhledání a hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění 

V rámci kontrolní činnosti byl kladen důraz také na prevenci rizik, tj. na všechna 

opatření vyplývající z právních či ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a z předpisů zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení odstranitelných rizik.[10]  

Zaměstnavatelé při kontrolách předkládali seznamy vyhledaných rizik včetně 

stanovených opatření k provozu zdvihacích zařízení. Předkládané seznamy rizik byly s 

jednotlivými zaměstnavateli probírány, přičemž v některých případech bylo 

zaměstnavatelům doporučeno provést drobné úpravy či doplnění seznamu tak, aby 

seznamy obsahovaly i rizika týkající se jejich činností při provozu zdvihacích zařízení.[10]  

Místní provozní bezpečnostní předpis – rozsah systému bezpečné práce ve vztahu 

k používání zdvihacích zařízení a manipulaci s břemeny 

Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu „systému bezpečné 

práce“ je požadováno dle čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1. Jednotliví zaměstnavatelé jsou si 

převážně vědomi, že při provozu jeřábů a zdvihadel jsou povinni zpracovat požadovaný 

SBP. V několika případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel jako organizace zaměstnavatele 

požadující manipulace s břemeny neměl vůbec nebo pouze částečně zpracovaný 

požadovaný SBP. Tento problém nastával zejména na staveništích, kde si jednotlivé 

organizace zaměstnavatele pronajímaly většinou věžové jeřáby od jejich majitelů. Majitelé 

jeřábů současně s jeho pronájmem dodali organizaci zaměstnavatele také SBP, který byl 

pouze základní a neřešil vůbec konkrétní provoz jeřábu na daném staveništi. U 

předložených SBP byl vždy nejprve zkontrolován jeho rozsah, tj. zda SBP obsahuje 
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veškeré náležitosti čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1 a poté se zkoumala obsahová stránka SBP. 

[10]  

Předložené SBP často neměly požadovaný rozsah, nebyly rozpracovány jednotlivé 

předepsané kapitoly, a to především požadavek čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12 480–1 – 

navržení činnosti jeřábů a zdvihadel. Činnosti s jeřáby a zdvihadly nebyly navrženy tak, 

aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Často se 

zapomínalo na stanovení konkrétního komunikačního systému a na nejzákladnější 

povinnost stanovit způsoby vázání, zavěšování, přepravy a ukládání břemen a také stanovit 

povinnosti jeřábníků a vazačů na začátku, v průběhu a ukončení činnosti. SBP často 

neobsahovaly postupy pro bezpečné provádění oprav, pro zajištění bezpečnosti osob 

nezúčastněných přímo při používání jeřábů a pro zajištění kontrol jeřábů na začátku směn, 

kdy jeřáb postupně obsluhuje více jeřábníků. V SBP u stanovených postupů nebylo 

uvedeno, kdo za splnění nebo dodržení postupu zodpovídá.[10]  

Používání zařízení k účelu a za podmínek, pro které je určeno a v souladu s provozní 

dokumentací, tzn. kontroly provozu technických zařízení, kontroly přístupů včetně 

jeřábových drah, dále údržbu a revize zdvihacích zařízení 

Kontroly byly také zaměřeny na odpovědnost pověřené osoby za technický stav 

jeřábů a zdvihadel, zajištění provádění hodnocení technického stavu tzn. revizních 

zkoušek, revizí, inspekcí, prohlídek, údržby a zvláštního posouzení, zda lhůty těchto úkonů 

jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce, v SBP zaměstnavatele a zda uvedené 

činnosti provádějí osoby nebo organizace s příslušným oprávněním. Dále byly zaměřeny 

na odborné způsobilosti revizních techniků zdvihacích zařízení např. kvalitu práce a obsah 

protokolu, platnost oprávnění a osvědčení.[10]  

Při kontrolách bylo zjištěno, že zaměstnavatelé si často zajišťují provádění 

revizních zkoušek, revizí, inspekcí, prohlídek, údržby a zvláštního posouzení u externích 

organizací, či externích revizních techniků zdvihacích zařízení. U větších společností jsou 

uvedené činnosti, až na zvláštní posouzení, prováděny vlastními zaměstnanci. Při 

kontrolách bylo velmi často zjištěno, že:  

 zaměstnavatel neměl zpracovaný plánovaný systém údržby; 



20 

 

 protokoly o revizních zkouškách a revizích neobsahovaly údaje předepsané 

čl. 48 ČSN 27 0142 (základní technické a evidenční údaje, popis rozsahu 

kontrolního úkonu s uvedením jednotlivých kontrolovaných a zjištěných 

hodnot a jejich vyhodnocení); 

 zaměstnavatel nezajistil provedení denní kontroly před zahájením provozu 

na začátku směny nebo pracovního dne; 

 hák kladnice zdvihacího zařízení nebyl opatřen funkční bezpečnostní 

pojistkou; 

 konstrukce zdvihacího zařízení nebyla označena značením, které je 

srozumitelné a má jednoznačný charakter – příslušené značení označující 

směry pohybů zdvihacích zařízení, nebylo na konstrukci zdvihacího zařízení 

vyznačeno; 

 ovládací prvky zavěšeného ovládacího zařízení zdvihacího zařízení nebyly 

příslušně označeny – na tlačítku kabelového ovládacího panelu zdvihacího 

zařízení chybělo označení směru pohybu zdvihacího zařízení.[10]   

Označení, volbu, skladování a vedení dokumentace u prostředků pro zavěšení a 

uchopení břemene 

Kontrolami byly sledovány požadavky na zajištění bezpečného používání 

prostředků pro zavěšení a uchopení břemene a jakým způsobem jsou tyto požadavky (např. 

výběr, použití, údržba a prohlídky) zahrnuty do SBP. Kontrolami bylo dále zjišťováno, v 

jakém stavu se na jednotlivých pracovištích tyto prostředky nacházejí a jak jsou plněny 

požadavky na jejich pravidelnou kontrolu, přičemž se vždy vycházelo nejprve z návodů 

výrobce, příslušného SBP a následně z požadavku nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [10]  

Při kontrolách bylo velmi často zjištěno, že:  

 zaměstnavatel nezajistil, aby vazáky (např. ocelová vázací lana) byly v 

dobrém technickém stavu, a aby byly poškozené vazáky okamžitě vyřazeny 

z provozu (dle požadavku čl. 4.1.4 ČSN ISO 8792); 

 textilní popruhy nebyly označeny tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jeho bezpečné použití (např. nosností); 
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 vázání vázacích prostředků (např. textilních popruhů, ocelových vázacích 

lan) bylo prováděno přes ostrou hranu břemene; 

 traverzy nebyly zřetelně označeny, aby obsluha mohla určit její 

charakteristiku a bylo tak zajištěno její bezpečné používání; 

 zaměstnavatel v době kontroly nepředložil jakýkoliv doklad, kterým by 

prokázal, že zajistil provedení prohlídky vysokopevnostního řetězového 

vázacího prostředku magnetickou fluorescenční zkouškou na trhliny v 

intervalu 1x za 3 roky (dle požadavku „návodu k použití“ uvedeného 

vázacího prostředku).[10]  

Z charakteru zjištěných nedostatků při používání zdvihacích zařízení a prostředků 

pro zavěšení a uchopení břemene lze konstatovat, že většina provozovatelů zdvihacích 

zařízení si je vědoma svých povinností, které jim plynou ze zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 

309/2006 Sb.[10]  

V návaznosti na výše zmíněné, neustále se vyskytující nedostatky, časté chyby ve 

zpracování SBP na staveništích, kde je situace týkající se provozu zdvihacích zařízení a 

používání prostředků pro zavěšení a uchopení břemene v porovnání s běžným provozem 

daleko závažnější, a zároveň existenci subjektů, u kterých kontroly provozu zdvihacích 

zařízení nebyly ještě vůbec provedeny, bude dále pozornost věnována systému bezpečné 

práce, a to ve správné formě, rozsahu a se všemi požadovanými náležitostmi.   
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3 Návrh systému bezpečné práce podniku 

Pro zpracování návrhu systému bezpečné práce podniku byl zvolen fiktivní podnik, 

který bude dále specifikovaný. 

3.1 Charakteristika podniku 

Jedná se o podnik s počtem 30 zaměstnanců, který se zabývá skladováním hutních 

materiálů, jako jsou např. svazky trubek a plechy. Hala je vybavena vlastní elektrickou 

přípojkou o dimenzi 400 kW s možností o další navýšení na 1000 kW. Na hranici pozemku 

je možné připojit plyn, průmyslovou vodu a kanalizaci. 

Jeřábová doprava je zajištěna dvěma dvounosníkovými mostovými jeřáby 

s nosností 8000 kg, které jsou ovládány ze země pomocí rádiového dálkového ovládacího 

zařízení. Pro manipulaci s břemeny se používá příslušenství pro zdvihání. Dle požadavků 

zákazníka jsou tyto skladované materiály pomocí provozovaných jeřábů dále přemístěny a 

následně expedovány. Kapacita haly při skladování je 3000-5000 tun materiálu.  

3.2 Požadavky na zajištění bezpečného používání jeřábů 

3.2.1 Navržení činnosti jeřábů 

Mostové jeřáby slouží k přepravě hutního materiálu (ocelových plechů, svazků 

trub) při naskladňování, rozmístění po skladovací hale a následné expedici hutního 

materiálu zákazníkům.  

Přeprava plechů se provádí: 

 pomocí dvou C-háků a řetězových vázacích prostředků. C-háky se podvěsí 

naproti sobě pod spodní hranou plechu a pomocí řetězových vázacích 

prostředků se zavěsí na hák kladnice mostového jeřábu. Plechy lze takto 

přepravovat ve svazku nebo samostatně; 

 samostatné kusy plechů lze přemísťovat také pomocí permanentního 

magnetu za podmínek dodržení předepsané nosnosti magnetu. Při použití 

permanentního magnetu je vazač povinen dbát na těžiště přepravovaného 

plechu.  
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Přeprava trub se provádí: 

 dvěma ocelovými vázacími lany podvěšenými pod trubkami. Trubky lze 

takto přepravovat ve svazku nebo samostatně. 

Provoz zdvihacího zařízení  

Zahájení provozu: 

Před zahájením provozu zdvihacího zařízení je jeřábník povinen se přesvědčit, co je 

zapsáno v „deníku zdvihacího zařízení“ z minulé směny, zapsat datum a hodinu 

s podpisem a překontrolovat nejsou-li na jeřábové dráze, v průjezdném profilu či dosahu 

jeřábu neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty.  

Při vypnutých vypínačích provede jeřábník z prostoru podlahy haly kontrolu zde 

strojní a elektrické zařízení jeřábu nevykazuje viditelné závady, jako např.:  

 vytékání oleje z uzavřených skříní,  

 uvolněné nebo vypadlé šrouby, matice a jiné spojovací součásti,  

 uvolněné brzdy nebo prasklé pružiny,  

 hrubá poškození lana a uchycení jeho konců, nesprávně uložené lano 

v drážkách bubnu,  

 poškozené pohyblivé napájecí vedení nebo kotvící zařízení vedení.  

V případě potřeby je nutno doplnit mazivo v maznicích a náplně převodových skříní 

apod. Po prohlídce a zapnutí spínačů se provedou všechny pohyby se zdvihacím zařízením 

bez zatížení a opatrně se najede do krajních poloh a vyzkouší se funkce koncových 

spínačů. Současně je jeřábník povinen se přesvědčit o správnosti pohybů podle označení na 

ovládači na ovládacích přístrojích, funkce brzd, signalizace apod.  

Závady zjištěné při prohlídce a kontrole funkce zdvihacího zařízení je jeřábník 

povinen zapsat do „deníku zdvihacího zařízení“, závadu ohlásit provoznímu technikovi 

zdvihacích zařízení, který zajistí odstranění závady.  

Provoz, poruchy při provozu   

Při provozu jeřábu s břemenem může jeřáb ovládat pouze kompetentní osoba – 

jeřábník stanovený pověřenou osobou. Vázat a zavěšovat lze jen břemena známé 
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hmotnosti, nepřevyšující nosnost zdvihacího zařízení s výjimkou zkušebních břemen. 

Není-li hmotnost břemene vyznačena, nebo není-li známá, je nutno ji zjistit. Za hmotnost 

zavěšeného břemene vzhledem k nosnosti zdvihacího zařízení odpovídá vazač.  

Pro vázání nebo zavěšování břemene lze použít jen k tomu určené prostředky, 

zvolené v návaznosti na hmotnosti břemene a způsobu jeho uvázání či zavěšení, označené 

dovoleným zatížením. Zatížení stanovená nesmějí být v žádném případě překročena – 

naopak musí být vzat v úvahu stav vázacího a závěsného prostředku a úhel rozevření 

vazáků. Před prvním použitím je vazač povinen prostředek prohlídnout a případné závady 

většího rozsahu ohlásit provoznímu technikovi zdvihacích zařízení, vadný vázací nebo 

závěsný prostředek musí být z pracoviště odstraněn a opraven či znehodnocen.  

Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít 

k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacích nebo závěsných prostředku a 

břemene, ostré hrany břemene musí být případně chráněny vhodnými podložkami.  

Po uvázání nebo zavěšení břemene je nutno nejprve pozvolna napnout vázací 

prostředek, překontrolovat uvázání nebo závěs a teprve potom dá vazač jeřábníkovi pokyn 

k jeho přepravě.  

Po řádném uvázání lze zdvihací zařízení uvést do provozu a břemeno přepravit na 

určené místo, přesvědčil-li se jeřábník o správném uvázání břemene nebo na pokyn vazače, 

který zajistil uvázání břemene. Při pojíždění se zavěšeným břemenem musí jeřábník dávat 

v případě potřeby výstražné zvukové znamení houkačkou.  

Vazač (příp. jeřábník) je povinen sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby 

nebylo přepravováno nad osobami, přičemž se nesmí sám zdržovat pod břemenem. 

Přecházející osoby musí včas upozornit na pohyb zdvihacího zařízení.  

Při provozu je jeřábník povinen sledovat spolehlivou funkci brzd. Při zvedání 

prvního břemene těžšího, než je polovina nosnosti zdvihacího zařízení, je jeřábník povinen 

přezkoušet bez pojíždění funkcí zdvihové brzdy, zda neprokluzuje. Dojde-li za provozu 

k selhání brzd, je jeřábník povinen v případě  

a) brzdy zdvihu – snažit se uložit pozvolna břemeno na zvolené místo 

střídavým zapínáním ovládacího přístroje na zdvih a spouštění;  

b) brzdy pojezdu – zastavit pohyb zdvihacího zařízení. 
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Nelze-li ovládacím přístrojem zastavit chod některého motoru, je nutno vypnout 

jeřábový vypínač, nebo použit nouzové tlačítko /STOP/. 

Vznikne-li na zdvihacím zařízení požár, je nutno okamžitě vypnout jeřábový 

vypínač a použit vhodné hasicí přístroje.  

Vyskytne-li se při provozu závada ohrožující bezpečnost, je jeřábník povinen 

okamžitě vypnout jeřábový vypínač, vrátit ovládací přístroje do vypnuté polohy, zapsat 

závadu do příslušného „deníku zdvihacího zařízení“, “, závadu ohlásit provoznímu 

technikovi zdvihacích zařízení, který zajistí odstranění závady. Zdvihací zařízení smí být 

dáno do dalšího provozu až po odstranění závady a po souhlasu provozního technika 

zdvihacích zařízení a pověřené osoby, případně revizního technika zdvihacích zařízení.  

Při přepravě břemen se musí jeřábník řídit pokyny vazače, během přepravy musí 

vazač sledovat břemeno. Bez doprovodu vazače smí jeřábník pojíždět se zavěšeným 

břemenem jen v tom případě, má-li náležitý výhled a přehled po pracovišti.  

Se zavěšeným břemenem se smí pojíždět tak, aby nedošlo k většímu nebo 

nebezpečnému rozhoupání břemene, které by způsobilo silné rázy v nosné konstrukci, 

nebo ohrozilo osoby a okolní zařízení.  

Při ukládání břemene nesmí být zdvihové lano příliš uvolněno. Břemeno je nutno 

uložit na podložky dostatečné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo převrátit, aby 

vázací prostředek nebyl poškozen a mohl být bez násilí sejmut.   

Ukončení provozu  

Po ukončení provozu je jeřábník povinen:  

a) zapsat veškeré nedostatky zjištěné za provozu, které neohrožují bezpečnost, 

ale které je nutno odstranit do „deníku zdvihacího zařízení“; 

b) zajít se zdvihacím zařízením na jemu vyhrazené stanoviště, s kočkou ke kraji 

mostu; 

c) vyjet s kladnicí do polohy, aby hák neohrožoval osoby a provoz pod 

jeřábem, vypnout jeřábový vypínač; 

d) vypnout hlavní vypínač jeřábu a zajistit jej ve vypnuté poloze /zamknout/. 

 



26 

 

3.2.2 Výběr, zajištění a použití vhodných jeřábů a příslušenství 

 Pořizování nových jeřábů a příslušenství provádí technický úsek ve 

spolupráci s provozním technikem; 

 Posuzování vhodnosti již používaných jeřábů a příslušenství provádí 

provozní technik na základě rozsahu navržených činností a hodnocení 

technického stavu. 

 Seznam použitých jeřábů: 

o DEMAG (provozní skupina: II.; výr. č.: 335/2005; ev. č.: 1; rok výr.: 

2005; nosnost: 8000 kg; výška zdvihu: 10 m); 

o DEMAG (provozní skupina: II.; výr. č.: 186/2006; ev. č.: 2; rok výr.: 

2006; nosnost: 8000 kg, výška zdvihu 10 m); 

 Seznam použitého příslušenství 

o C-háky  

o mechanické permanentní magnety MaxX 2000  

o ocelová vázací lana 

o vysokopevnostní řetězové vázací prostředky  

3.2.3 Výběr, odpovědnost, povinnosti a minimální požadavky na osoby 

pověřené řízením provozu jeřábů a provádění přímého dozoru 

Pověřená osoba 

Osoba pověřená řízením celkového provozu jeřábů – fyzická osoba pověřená 

zaměstnavatelem k řízení celkového provozu jeřábů, zastupováním organizace při styku 

s kontrolními orgány a vytvářením podmínek pro bezpečnou práci jeřábové dopravy 

v organizaci dle požadavků ČSN 12 480-1. Je odpovědná za technický stav a provoz 

zdvihacích zařízení a musí být obeznámena v příslušeném rozsahu s předpisy pro 

konstrukci, zkoušení a provoz zdvihacích zařízení a s předpisy pro prostředky pro vázání, 

zavěšování a uchopení břemen. Pověřena organizováním oprav, údržby a kontrol 

technického stavu zdvihacích zařízení, jeřábových drah a příslušenství pro zdvihání. 

Povinnosti pověřené osoby při řízení provozu jeřábů, opravách a údržbě: 
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 zajišťuje zpracování SBP podniku a jednotlivých pracovišť dle požadavků 

ČSN ISO 12 480-1; 

 zajišťuje bezpečný provoz jeřábů výběrem vhodného jeřábu, příslušenství 

pro zdvihání (vázací a závěsné prostředky), školením a dozorem; v případě 

potřeby zajišťuje projednání se všemi zodpovědnými orgány a zajišťuje 

spolupráci při účasti více organizací; 

 zajišťuje provádění příslušných prohlídek, inspekcí, atd. a údržby; 

 zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných 

událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření; 

 zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů, zajišťují, aby byly určeny 

kompetentní osoby k obsluze a manipulaci s břemeny. 

Osoba určená k řízení provozu jeřábu, oprav a údržby musí být kompetentní a být 

pověřena plněním všech těchto povinností a zejména musí mít pravomoc zastavit provoz, 

kdykoliv zjistí, že další provoz by mohl ohrozit bezpečnost. 

Povinnosti mohou být v některých případech převedeny na jiné osoby, nikoliv však 

odpovědnost; jeřábníka není vhodné pověřit řízením provozu jeřábu, protože je odpovědný 

za ovládání jeřábu při manipulaci s břemeny. 

Jeřábník 

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce 

a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny 

vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane 

v případě nebezpeční znamení „Stůj“ od jiné osoby. 

Jeřábník smí zavěšovat případně vázat břemena pouze na svých pracovištích. Musí 

být seznámen se všemi způsoby vázání nebo zavěšování břemen, přicházejícími v úvahu 

pro používání na svých pracovištích.  

Minimální požadavky, které musí jeřábník splňovat: 

 starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní 

osoby pouze pro účely zácviku; 

 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce; 
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 vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, 

jeho ovládání a bezpečnostních zařízeních; 

 vyškolen pro všechny způsoby vázání a zavěšování břemen, se kterými se 

může dostat do styku; 

 musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábů. 

Vazač 

Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných 

příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Dále je 

zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemene více než 

jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči 

jeřábu. 

Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny 

vazače jeřábníkovi. Rovněž je možno použít zařízení pro přenos akustických nebo 

vizuálních signálů. 

Je-li nutné v průběhu provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a 

břemene na jinou kompetentní osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, 

že došlo k přenesení zodpovědnosti a na koho. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni 

zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti. 

Minimální požadavky, které musí vazač splňovat: 

 starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní 

osoby pouze pro účely zácviku; 

 způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost; 

 v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání; 

 schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno; 

 musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen. 
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Signalista 

Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a 

jeřábníkem. Signalista může provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a 

břemene místo vazače s tím, že v daném okamžiku má odpovědnost za přepravu. 

Je-li nutné v průběhu provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a 

břemene na jinou kompetentní osobu, je signalista povinen zřetelně signalizovat 

jeřábníkovi, že došlo k přenesení odpovědnosti a na koho.Jeřábník a nově určená osoba 

jsou povinni zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti. 

Minimální požadavky, které musí signalista splňovat: 

 starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní 

osoby pouze pro účely zácviku; 

 způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost; 

 vyškolen ve znalosti a dorozumívacích znamení a jejich používání; 

 musí mít příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty. 

Pracovníci údržby 

Pracovníci údržby jsou zodpovědní za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a 

spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem 

k používání vypracovaným výrobcem při dodržení systému bezpečné práce a provádět o 

čištění, mazání a údržbě jeřábů záznamy v deníku zdvihacího zařízení. 

Minimální požadavky, které musí pracovníci údržby splňovat: 

 dokonalé seznámeni se zařízením, na kterém provádějí údržbu a 

s případnými riziky; 

 dostatečně kompetentní a zaškolení v ovládání jeřábu v nezbytném rozsahu 

pro bezpečné provádění svých činností; 

 řádně vyškoleni a zacvičeni v příslušných kurzech se speciálním vybavením. 
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Provozní technik 

Provozní technik je kompetentní osobou a pracovníkem organizace, pověřený 

výkonem činností v rámci zajišťování požadavků systému bezpečné práce jeřábové 

dopravy v organizaci. 

Provozní technik má v rámci SBP tyto základní povinnosti: 

 vede dokumentaci jeřábů a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. 

Provádí odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků dle podmínek 

uvedených v technické dokumentaci nebo návodech výrobců a schvaluje je 

do užívání; 

 vede seznam zdvihacích zařízení, obsluh jeřábů a vazačů; 

 vede evidenci o provedených školeních kvalifikovaných osob; 

 v rámci dozoru průběžně kontroluje na pracovištích dodržování předpisů při 

veškerých činnostech jeřábů; 

 ve složitých a neobvyklých případech přepravy břemen řídí metodicky práci 

jeřábníků a vazačů; 

 provádí základní instruktáž vazačů a obsluh jeřábů a zdvihadel ovládaných 

ze země ve stanoveném rozsahu; 

 provádí opakovací školení jeřábníků a vazačů 1x ročně; 

 po ukončení základní instruktáže přezkušuje vazače a obsluhovače jeřábů a 

zdvihadel a vydává jim průkazy, opravňující je k manipulacím. Tato 

kvalifikace může být zaznamenána i do Zápisníku bezpečnosti práce; 

 dozírá na dodržování preventivních oprav a na pravidelné ošetřování 

zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a dbá na odstranění zjištěných 

závad; 

 při zjištění nedodržování platných předpisů a ČSN pro provoz zdvihacích 

zařízení je povinen o této skutečnosti informovat patřičnou pověřenou osobu. 

Minimální požadavky, které musí revizní technik splňovat: 

 starší 18 let; 
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 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce a pohyblivost; 

 základní kvalifikaci – nejméně střední odborné vzdělání strojní nebo 

elektrotechnické s nejméně pětiletou odbornou praxí v provozu zdvihacích 

zařízení; 

 musí mít příslušené oprávnění a dostatečné znalosti předpisů pro konstrukci 

zdvihacích zařízení a jejich zkoušení, včetně předpisů výrobce pro jednotlivá 

zařízení, vázací a závěsné prostředky 

 seznámení s konstrukcí sledovaných zdvihacích zařízení a jejich částí a 

s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a pracoviště. 

Revizní technik zdvihacích zařízení 

Osoba určená organizací ke kontrole, inspekcím, revizím, revizním zkouškám a 

zkouškám jeřábů mající pro tuto činnost osvědčení a oprávnění o odborné způsobilosti, 

vydané orgánem TIČR na základě vykonané zkoušky. Činnost RTZZ bude prováděna 

dodavatelským způsobem. 

RTZZ je povinen: 

 provádět revize a revizní zkoušky sledovaných zdvihacích zařízení dle 

ČSN 27 0142 a vyhlášky č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

 provádět periodické inspekce dle ČSN ISO 9927-1,  

 ověřovat zkouškou teoretické a praktické znalosti a způsobilost PO a 

provozního technika pro výkon funkce,  

 provádět základní a periodické školení jeřábníků, vazačů,  

 vystavovat na základě úspěšného přezkoušení po základním školení 

jeřábnické a vazačské průkazy,  

 RTZZ musí vlastnit platné osvědčení k činnosti vydané TIČR 

v požadovaném rozsahu a pro svou činnost musí být pověřen statutárním 

zástupcem zaměstnavatele. 
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Vedoucí pracoviště (mistr) 

Kompetentní osoba, která má za úkol kontrolovat obecnou činnost v podniku a 

dodržování zadaných úkolů a bezpečnosti při práci. Vedoucí pracoviště neprovádí žádnou 

specializovanou činnost. 

Lékařské prohlídky 

U všech zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko 

ohrožení zdraví, je prováděna periodická prohlídka za účelem zjištění včasné změny 

zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo 

stárnutím organizmu, kdy by další výkon práce mohl vést k poškození zdraví 

posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.[6]  

Tyto periodické prohlídky se provádí: 

 jednou za 4 roky, nebo; 

 jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který završil 50 let věku.[6]  

Údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství pro zdvihání 

 údržbu a opravy jeřábů zajistí pracovník údržby; 

 plán údržby zpracuje pracovník údržby ve spolupráci s provozním technikem 

na základě návodů výrobce nebo příslušných předpisů; 

 plán údržby schvaluje provozní technik; 

 plán inspekcí (prohlídek, inspekcí, revizních zkoušek a sledování stavu) 

zpracuje osoba ve spolupráci s provozním technikem; 

 prohlídky a běžné inspekce provádí provozní technik či pracovníci údržby; 

 periodické inspekce, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení provádí 

revizní technik; 

 zvláštní posouzení v rámci sledování stavu jeřábů zajistí pověřená osoba; 

 náhradní díly objednávají pracovníci údržby; 

 denní kontrolu jeřábů a příslušenství před zahájením provozu provádí 

jeřábník; 
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 evidence a odborné prohlídky příslušenství ke zdvihání a nosných lan 

provádí provozní technik. 

Kontrola technického stavu a provozu jeřábů: 

 technický stav zdvihacích zařízení musí být během jejich provozu pravidelně 

kontrolován - běžná inspekce musí být provozním technikem prováděna 

každé 3 měsíce, periodické inspekce musí být provedeny nejméně jednou za 

12 měsíců;[9]  

 revize a revizní zkoušky se u provozovaných mostových jeřábů provádějí ve 

lhůtách stanovených v tabulce 1 podle skupiny jeřábu J3/II; 

 kontrolu provozu v rozsahu dozoru stanoveném v SBP zajišťují pověření 

pracovníci, provozní technik zdvihacích zařízení a vedoucí pracoviště; 

 zdvihací zařízení je možno používat jen v dobrém technickém stavu a tak, 

aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců nebo poškození 

majetku. 

Tabulka 1 - Lhůty revizí a revizních zkoušek podle zařazení[8]  

Provozní 

skupina podle 

dříve platné 

ČSN 27 0103 

Skupina jeřábu 

podle dříve 

platné ČSN 27 

0143 

Lhůty Jmenovitý 

součinitel 

spektra zatížení 

jeřábu 

revize revizní zkouška 

J1 a J2 I 4 roky 8 roků 0,125 

J3 II 3 roky 6 roků 0,25 

J4 III 2 roky 4 roky 0,50 

J5 a J6 IV 1 rok 3 roky 1,00 

Kontrola technického stavu prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen: 

 vydány smí být pouze ty vázací prostředky, které byly předem evidovány 

PTZZ; 



34 

 

 prostředky k vázání a jejich součásti se musí (pokud výrobce nestanoví 

jinak): 

o prohlédnout před prvním použitím v každé směně, tuto prohlídku 

provádí vazači; 

o odborně zkontrolovat a zkoušet podle předpisů výrobce (lhůty 

stanoveny v tabulce 2); 

 záznamy o kontrolách vázacích prostředků, u kterých je předepsaná 

evidence, se provádí v evidenčních kartách. Kontrolu provádí PTZZ nebo 

RTZZ. Provedení kontroly musí být zaznamenáno v evidenční kartě. 

Odbornou defektoskopii, trhové zkoušky a náročnější opravy se provádí 

dodavatelským způsobem; 

 prostředky k zavěšení nebo uchopení břemen musí být doloženy výkresem a 

pevnostním výpočtem. Jejich navrhovatelem musí být předepsány podmínky 

pro jejich používání, stanoven rozsah prohlídek, kontrol a zkoušek, jejich 

termíny a požadavky na údržbu včetně případového tepelného zpracování. 

Musí být označeny nosností, evidenčním číslem a vlastní hmotnostní (pokud 

není technickou normou nebo předpisy stanoveno jinak). 
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Tabulka 2 - Lhůty kontrol a zkoušek podle druhu příslušenství[9]  

Prostředek provádí + perioda 

Ocelová vázací lana – důkladná kontrola 

PTZZ (popřípadě RTZZ) 

1 x za 6 měsíců v rozsahu předepsaném 

ČSN ISO 8792 

C-háky 
PTZZ (popřípadě RTZZ) 

1 x za 12 měsíců v rozsahu návodu výrobce 

Permanentní magnety – měsíční kontrola 

PTZZ 

1 x za měsíc (kontrola magnetu, zvedacího 

oka, zamykacího mechanismu, prasklin, 

deformací a jiných poškození) 

Permanentní magnety – trhová zkouška 
PTZZ 

1 x za 12 měsíců 

Řetězy 

PTZZ (popřípadě RTZZ) 

vizuálně 1 x za 12 měsíců v rozsahu 

návodu výrobce 

Řetězy – magnetická defektoskopie 
PTZZ (popřípadě RTZZ) 

1 x za 36 měsíců 

3.2.4 Zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou 

seznámeny se svými povinnostmi a povinnostmi ostatních účastníků 

provozu 

 školení pracovníků všech profesí zajišťuje personální úsek; 

 obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je definováno jiným vnitřním 

dokumentem a není součástí SBP; 
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 stanovení požadavků na kvalifikaci kompetentních pracovníků (jeřábník, 

vazač, údržba, …) provádí provozní technik v rámci provozní směrnice 

zdvihacích zařízení; 

 stanovení metodiky školení a výuku kompetentních pracovníků provádí 

provozní technik; 

 periodická školení kompetentních pracovníků provádí provozní technik; 

 výběr kompetentních pracovníků pro konkrétní činnosti při používání jeřábů 

provádí vedoucí pracoviště; 

 seznámení pracovníků na pracovištích s SBP provádí vedoucí pracoviště; 

 seznámení nových zaměstnanců s požadavky SBP při nástupu do zaměstnání 

provádí personální úsek; 

 seznámení pracovníků cizích organizací s požadavky SBP před vstupem na 

pracoviště organizace zajišťuje oddělení povolání vstupu. 

3.2.5 Odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními 

osobami s potřebnými pravomocemi 

Dozor nad dodržováním SBP na pracovišti provádí: 

a) denně vedoucí pracoviště v rozsahu: 

o vybavení a stav OOPP; 

o stav pracoviště; 

o osvětlení 

o stav zábran, výstrah proti vstupu nepovolaným osobám; 

o způsobilost pracovníků; 

o namátkovou kontrolu plnění povinností jeřábníků; 

o kontrolu dodržování navržených činností jeřábů; 

o správnost postupů při vázání a zavěšování břemen; 

o dodržování zakázaných manipulací. 
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Záznam o provedení denního dozoru se provádí při zjištění nedostatku nebo 

porušení SBP pracoviště do deníku zdvihacích zařízení případně knihy hlášení nebo 

obdobného dokladu. V případě zjištění nedodržování požadavků SBP zajistí vedoucí 

pracoviště nápravu. 

b) měsíčně provozní technik v rozsahu: 

o kontrolu provádění dozoru dle bodu a); 

o kontrolu provádění záznamů do deníku zdvihacích zařízení 

(záznamy o kontrole jeřábů a příslušenství jeřábníkem před 

zahájením směny, záznamy o údržbě, opravách apod.). 

Záznam o provedení měsíčního dozoru se provádí do deníku zdvihacích zařízení. 

V případě zajištění nedodržování požadavků SBP seznámí provozní technik s těmito 

nedostatky příslušnou pověřenou osobu, která zajistí nápravu. 

c) půlročně pověřená osoba v rozsahu: 

o kontrolu provádění dozoru dle bodu a) a b); 

o kontrolu provádění údržby, oprav, prohlídek, inspekcí a revizních 

zkoušek dle požadavků SBP pracovišť, 

Záznam o provedení půlročního dozoru se provádí do deníku zdvihacích zařízení. 

V případě zjištění nedodržování požadavků SBP, zajistí pověřená osoba nápravu. 

3.2.6 Kontrola, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a 

dokumentace 

Pro zajištění bezpečného provozu musí být k dispozici potřebné doklady a 

dokumentace (oprávnění, osvědčení, seznamy kompetentních osob, plány údržby a revizí, 

zprávy o hodnocení technického stavu, technická dokumentace jeřábů a příslušenství, 

deník zdvihacích zařízení apod.). 

Jednotlivé doklady a dokumentace jsou uloženy: 

 technická dokumentace a evidence jeřábů a příslušenství u provozního 

technika; 

 seznamy kompetentních osob u provozního technika; 
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 zprávy o hodnocení technického stavu jeřábů a příslušenství u pověřené 

osoby a provozního technika; 

 deník zdvihacích zařízení na stanovišti obsluhy nebo u vedoucího pracoviště; 

 plán údržby a inspekcí u vedoucího údržby a provozního technika. 

3.2.7 Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů a 

příslušenství pro zdvihání 

Po celou dobu používání jeřábů a příslušenství je zakázáno používat tyto základní 

nedovolené manipulace: 

Při používání jeřábu 

 porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách; 

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

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

při zapnutém hlavním spínači; 

 najíždět na koncové bezpečnostní vypínače zdvihu, s výjimkou jejich 

funkčních přezkoušení, pojíždět zvýšenou rychlostí na konci dráhy a narážet 

na druhý jeřáb; 

 pojíždět se zdvihacím zařízením největší rychlostí, v polích, kde se zdvihací 

zařízení křižují, v oblouku a na výhybky; 

 soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby s výjimkou poruchy; 

 pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených 

bezpečnostních zařízeních, např. vypínačích, přetěžovacích pojistkách apod., 

bez souhlasu provozního technika a náhradních opatřeních; 

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

 vyrážet různé předměty pohybem kočky nebo zdvihovým ústrojím, pokud 

jejich konstrukce není k tomuto uzpůsobená; 

 odtlačovat jeřáb jeřábem; výjimkou je odtlačování jeřábu, který má poruchu, 

schválené provozním technikem; 
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 šikmým tahem lana posunovat železniční vozy, či jiná vozidla, vláčet 

břemena po zemi, nebo je obracet, pokud k tomu zdvihací zařízení není 

uzpůsobeno; 

 pokračovat v provozu zdvihacího zařízení, utvoří-li se na laně smyčka nebo 

se vysmekne z drážek bubnu či kladky; 

 zvedat nebo obracet břemeno o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího 

zařízení nebo používat u jeřábu s kočkou se dvěma zdvihy oba zdvihy 

současně, pokud se nejedná o zařízení k tomu účelu konstruované. Zvedat 

břemeno střídavým zvedáním a jeho podkládáním je dovoleno, pokud je 

zajištěno, že nosnost zdvihacího zařízení nebude překročena; 

 zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení 

bez náležitých bezpečnostních opatření; 

 zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko; 

 zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, vytahováním a 

odtrhováním, pokud není možnost bezpečně zajistit sílu k tomu potřebnou, 

nebo pokud zařízení není vybaveno přetěžovací pojistkou; 

 spouštět kladnici tak, že hrozí uvolnění lan a jejich vysmeknutí z drážek 

bubnů nebo kladek; 

 vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemen; 

 přepravovat břemena nad pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 

pohybujícími se dopravními prostředky, pojíždět nebo najíždět jeřábem tam, 

kde jezdí dva nad sebou, nebo otáček výložníky dvou jeřábů ve společném 

prostoru bez náležitého zajištění; 

 vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení, nebo je přestavovat, s výjimkou 

jejich funkčního přezkoušení; 

 dopravovat nebezpečná břemena (tlakové nádoby, apod.) magnetem, zvedat 

nebo přemisťovat osoby na háku nebo zavěšeném břemenu, s výjimkou 

zavěšených běhounových vah, vrhačů pro obsluhu pecí v hutních provozech 

a osob dopravovaných v koši při opravách. Přepravovaná osoba musí být ve 
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vyňatých případech zajištěna proti pádu; nosnost zařízení musí být nejméně 

1,5 násobek hmotnosti koše a dopravovaných osob; 

 odkládat na zdvihacím zařízení (kočce, jeřábu) a jeho dráze jakékoliv 

předměty (nářadí, spojovací materiál, apod.), shazovat je, nebo ukládat 

čistící vlnu a jiné hořlavé látky mimo určené místo; 

 opustit zdvihací zařízení při zapnutém jeřábovém spínači, zavěšeném 

břemenu na háku, naplněném zdvižném drapáku nebo zatíženém magnetu 

apod. po skončení směny nebo v pracovní přestávce; 

 pracovat se zdvihacím zařízením v blízkosti ochranného pásma elektrických 

venkovních vedení bez signalizačního bezpečnostního zařízení či náhradních 

opatření, vstupovat do blízkosti holých vodičů, nebo provádět jakékoliv 

práce na zdvihacím zařízení při zapnutém jeřábovém spínači; 

 pití alkoholických nápojů, čtení, ruční práce apod. a používat koš na kabinu 

jako šatnu, s výjimkou u venkovních jeřábů; 

 provádět jakékoliv opravy nebo úpravy zdvihacího zařízení, pokud pro tyto 

práce není jeřábník či obsluhovatel zaučen a pokud není při práci zajištěn; 

 ovládat nebo obsluhovat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení 

zdravotního stavu (nevolnost, únava, apod.), které může mít za následek 

snížení bezpečnosti práce a provozu. 

Při vázání a zavěšování břemen na příslušenství pro zdvihání 

 používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo 

uchopení prostředky, které nejsou označeny dovoleným zatížením, nebo 

které nebyly provozním technikem schváleny; 

 přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení; 

 vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není 

možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění, nebo pokud zdvihací zařízení 

není vybaveno přetěžovací pojistkou a vázat břemena o hmotnosti 

převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a 

případů, schválených revizním nebo provozním technikem; 
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 zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo zavěšených 

prostředků, než je k přepravě břemene zapotřebí, křížit je při vkládání do 

háku nebo je zavěšovat na špičku; 

 zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či skrucováním, nebo je 

jakýmkoliv způsobem upravovat; 

 upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák 

jednostranně; 

 vázat břemeno pro šikmý tah nebo dávat pokyny pro vláčení břemen, 

posunování vozidel, pokud zdvihací zařízení není pro tyto účely 

konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození zdvihacího zařízení nebo 

ohrožení bezpečnosti; 

 vázat břemena řetězy a lany přes ostré hrany, které by mohly způsobit jejich 

poškození bez podložení, s výjimkou žhavých předmětů; od podložení je 

možno upustit, je-li dovolené zatížení řetězu o 50 % vyšší, než odpovídá 

hmotnost břemene a způsobu jeho uvázání či zavěšení; 

 vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty, apod., které jsou navršeny 

materiálem nad okraj; 

 zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro 

udržení jeho rovnováhy; 

 nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu a v pracovních 

přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač 

(obsluhovatel) vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval 

ani nezdržoval; 

 ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat; 

 přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho 

nebezpečné blízkosti; 

 násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen; 

 ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa. 
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Seznam základních rizik při provozu zvedacích zařízení 

U níže uvedených rizik jsou vždy uvedeny pod sebou v bodech 

a) popis rizika 

b) opatření k jejich odstranění 

Mechanická rizika 

Nedostatečné instrukce pro obsluhu a údržbu 

a) schází průvodní technická dokumentace, schází bezpečnostní a informační 

tabulky, schází bezpečnostní označení nebezpečných míst 

b) zajištění nebo doplnění průvodní dokumentace, doplnění scházejících 

tabulek, provedení označení 

Nedostatečná mechanická pevnost konstrukce 

a) nejsou k dispozici údaje o únosnosti zařízení, statické výpočty, osvědčení 

b) zajištění náhradních statických ověření konstrukce a technických údajů 

Možný pád obsluhy z plošiny – ohrožení obsluhy na přístupových cestách 

a) nevhodný stav podlah přístupových cest, poškozená nebo scházející zábradlí, 

zábrany, ochranná zařízení, snížené nebo zúžené profily přístupových cest 

b) opravení poškozených nebo scházejících konstrukcí, vyznačení profilů 

přístupových cest, stanovení příslušných opatření 

Pád břemene 

a) prasknutí lana, poškození háku, poškození vázacích prostředků, přetížení 

jeřábu, ztráta stability jeřábu, nefunkčnost brzdy zdvihu, nekontrolované 

rozkývání břemene vlivem nesprávného seřízení brzdy pojezdu, vadou 

ovladačů nefungující koncový vypínač zdvihu 

b) výměna vadného lana, výměna vadného háku, výměna vázacích nebo 

závěsných prostředků, zprovoznění zařízení proti přetížení, opravení, 

seřízení brzdy ovladače koncového vypínače, pohyb v bezpečné vzdálenosti 

od zdroje rizika 
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Samovolné spuštění nebo vypnutí pohonu 

a) nesprávná vadná funkce ovladačů, blokování 

b) vyměnění nebo seřízení vadných ovládacích prvků 

Porucha brzdícího zařízení 

a) nefunkční brzdy pojezdu, nekontrolovaný pohyb břemene, náraz na nárazník 

b) opravení zařízení, výměna brzdných nebo blokovacích systémů 

Ohrožení nebezpečnými částmi zařízení 

a) scházející nebo poškozené kryty či zábrany 

b) pravidelné revize a kontroly, opravení nebo doplnění krytů 

Kolize břemen nebo zařízení a osob 

a) nedodržení průjezdných profilů, přístupnost nebezpečných míst, pohyb více 

zdvihacích zařízení v prostoru 

b) upravení, instalace antikolizního zařízení, provedení zábran, instalace 

výstražných tabulek, náhradní opatření 

Vykolejení pojíždějícího jeřábu 

a) nadměrné nerovnosti jeřábové dráhy, nadměrně sjeté nákolky pojezdových 

kol, nadměrně sjeté nebo deformované kolejnice, scházející stoličky 

b) provedení vyrovnání jeřábové dráhy, vyměnění pojezdových kol, vyměnění 

či oprava kolejnic, doplnění stoliček 

Elektrická rizika 

Přímý dotyk s nechráněnými částmi 

a) scházející kryty, malé vzdálenosti, poškození izolace 

b) doplnění, opravení krytů, upravení bezpečné vzdálenosti, opravení izolací 

vodičů 
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Ochrana před nebezpečným dotykem 

a) poškození ochranných vodičů, svorek, propojení, použití nevhodné ochrany, 

chybné nebo scházející označení vodičů 

b) opravení poškozených částí, označení, rekonstrukce ochranných systémů 

Nesprávný stupeň krytí 

a) nevhodně dodané elektrické prvky, změna provozních podmínek proti 

původnímu prostředí 

b) provedení dodatečných úprav 

Nedostatečné zajištění bezpečného stavu zařízení při údržbě a opravách 

a) nemožnost zabezpečení zařízení ve vypnutém nebo zajištěném stavu 

b) upravení, rekonstrukce nebo výměna zajišťovacích vypínacích prvků 

Vadná funkce elektrické výzbroje 

a) jednotlivé funkce neodpovídají projektu 

b) opravení podle dokumentace nebo platných norem 

Pokračování pohybů po obnovení dodávky elektrické energie 

a) porucha blokováním nulové polohy ovladačů, poškození elektrické instalace 

b) opravení elektrické instalace 

Elektrická instalace nevyhovuje prostředí 

a) elektrická instalace nebo její prvky neodpovídají prostředí, ve kterém je 

zařízení provozováno 

b) upravení elektrické instalace podle prostředí 

3.2.8 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání 

jeřábu 

Všem pracovníkům organizace, kteří se při plnění svých pracovních povinností 

přímo nepodílejí na činnostech s jeřáby, je zakázáno bez vědomí obsluhy jeřábu vstupovat 

do manipulačního prostoru pohybujících se jeřábů. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat 
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všechny zákazy a příkazy, na které upozorňují bezpečnostní tabulky. S požadavky tohoto 

článku SBP musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří se mohou v tomto prostoru 

vyskytovat. Seznámení a dozor provádí vedoucí pracoviště. Pokud by se v prostoru objektu 

a v prostoru pohybujících se jeřábů měly pohybovat cizí osoby, musí být bezpečnost a 

koordinace pohybu těchto osob zajištěna přítomným vedoucím pracoviště či obsluhou 

(vazač, popřípadě jeřábník). 

3.2.9 Komunikační systém osob zúčastněných na používání jeřábů a 

příslušenství pro zdvihání 

S ohledem na používané jeřáby (dvounosníkové mostové jeřáby, které jsou 

ovládány ze země pomocí rádiového dálkového ovládacího zařízení), kdy se jeřábník 

pohybuje současně s jeřábem a vázání či zavěšování provádí rovněž sám, není nutno 

stanovit zvláštní jednotný systém dorozumívání. Na pracovišti údržby, a ve zvláštních 

nestandardních případech (například při provádění údržby technologie na pracovištích) je 

nutno použít pro komunikaci jeřábníka s vazačem dorozumívací znamení či hlasové 

signály, se kterými byli pracovníci seznámeni v rámci základního profesního školení. 

Doporučená dorozumívací znamení jsou uvedena v příloze č. 1. 
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Závěr 

Pro řešení zadané problematiky bylo nutné shrnout a vysvětlit legislativní 

požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zdvihacími zařízeními, 

pro zajištění bezpečného provozu zmíněných zařízení a prostředků používajících se pro 

zavěšení i uchopení břemene. Dále byly definovány pojmy a náležitosti pro správné 

zpracování systému bezpečné práce pro jeřábovou techniku dle požadavků ČSN ISO 

12480-1. 

Následně byly zpracovány výstupy z kontrol, které provedl v roce 2013 Oblastní 

inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Kontroly byly zaměřeny na 

dodržování stanovených povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby v oblasti 

zajištění bezpečnosti práce a provozu zdvihacích zařízení. Důraz byl kladen na zpracování, 

vedení a uplatňování systému bezpečné práce na pracovištích a na skutečnost jak 

zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro minimalizaci rizik.  

Z kontrol vyplynulo, že v praxi se stále hojně vyskytují rozebrané nedostatky (viz. 

kapitola 2) při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení 

břemene a používání nesprávně zpracovaných a nepřizpůsobených systémů bezpečné práce 

pro konkrétní pracoviště. V návaznosti na tyto skutečnosti byl zpracován návrh systému 

bezpečné práce pro fiktivní podnik, který splňuje všechny požadavky ČSN ISO 12480-1. 

Systém bezpečné práce musí obsahovat základní charakteristiku podniku – čím se 

podnik zabývá, uvedený počet zaměstnanců, vybavení podniku konkrétními zdvihacími 

zařízeními a prostředky používajícími se pro zavěšení a uchopení břemene, lokalizaci 

areálu, atd. Musí být stanoveny požadavky na zajištění bezpečného používání jeřábů, 

navržená činnost jeřábů – správné postupy při zahájení provozu a provozu samotném, 

řešení poruch při provozu a při jeho ukončení. Dále se v SBP řeší výběr, odpovědnost, 

povinnosti a minimální požadavky na osoby pověřené řízením provozu jeřábů a provádění 

dozoru, kontroly a vedení potřebných dokladů a dokumentací, seznam nedovolených 

manipulací po dobu používání jeřábů a příslušenství pro zdvihání, zajištění bezpečnosti 

osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů a komunikační systémy osob, které se 

zúčastní používání jeřábů a příslušenství pro zdvihání. 
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Z uvedených informací týkajících se kontrolní činnosti, jak již bylo uvedeno, 

vyplývá, že se stále vyskytuje množství nedostatků při zajišťování bezpečnosti práce a 

provozu zdvihacích zařízení. Jedná se zejména nedostatečně zpracovaný a nepřizpůsobený 

systém bezpečné práce pro dané pracoviště, nedostatečné školení a praktické zacvičení 

zaměstnanců na pozici jeřábníka či vazače.  

Zpracovaný návrh systému bezpečné práce pro fiktivní podnik zcela jasně a 

konkrétně uvádí všechny požadavky vyžadované pro správné zpracování tohoto 

dokumentu a teoreticky by jej bylo možno využít jako vzoru pro řešení konkrétní situace. 
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Příloha 1 – Seznam komunikačních signálů [5]  
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