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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám nedostatky, případně nehodami a 

skoronehodami , týkající se jeřábové přepravy břemen a manipulace s nimi v a.s. 

ArcelorMittal Tubular Products  Ostrava, v návaznosti na dodržování bezpečnostních 

předpisů a pracovních postupů samotnými jeřábníky, vazači, případně jinými osobami, 

které se zdržují na pracovištích, kde se manipuluje s břemeny.   

Součástí této práce je analýza a vyhodnocení pracovních rizik na výše uvedeném 

pracovišti a návrhy na technická a organizační opatření, k zamezení nehod a nebezpečných 

jednání. Pro posouzení nebezpečí a vyhodnocení rizik jsou vybraná pracoviště výše 

uvedené a.s., kde dochází k manipulaci s břemeny (ukládání svazků a rozdělávání svazků 

trubek, případně jiné manipulace s tímto materiálem). 

Klíčová slova 

Jeřáby, břemeno, zdvihací zařízení, přeprava 

Anotation 

In this bachelor work I deal with deficiencies or accidents and near misses on the 

crane transport loads and handling in ArcelorMittal Tubular Products Ostrava as, in 

relation to compliance with safety rules and work procedures by crane operators, binders, 

or other employees who are moving in the workplace. 

The result of this work is the analysis and evaluation of occupational hazards in the 

above workplace and proposals for technical and organizational measures to prevent 

accidents and dangerous behavior. To assess the hazard and risk assessment is selected 

workplace, where to Handling (storage volumes and making bundles of tubes or other 

manipulation). 
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1. Úvod 

Provoz zdvihacích zařízení a manipulace s materiálem a břemeny je pokládán stále 

za pracovní činnost s vysokou mírou nebezpečnosti, kdy nedodržení m předpisů a pokynů 

stanovené zaměstnavateli, může dojít k těžkým a smrtelným pracovním úrazům.  

I když je toto téma probíráno do detailů v mnoha publikacích, případně jsou 

vypracovány pracovní pokyny a pravidla, jak má být práce u těchto zařízení vykonávána, 

dochází přesto k nehodám, těžkým úrazům a následným finančním ztrátám, jak pro 

zaměstnavatele, tak pro samotný stát. V současnosti je technický pokrok bezesporu na 

určité výši, přesto je někdy nutné aby člověk zasáhl v případě, kdy je nutné zařízení 

opravit, udržovat, případně provést mezioperace, které se bez lidského činitele neobejdou.  

Ve své práci se zabývám nedostatky na konkrétním pracovišti a nedostatky, které 

vyplývají z činností všech zúčastněných osob a jsou v rozporu s legislativou. Tyto 

nedostatky budou analyzovány a zároveň budou navrženy opatření k jejich odstranění, 

případně k jejich eliminaci.  Události budou analyzovány pomocí metody FMEA (analýza 

příčin a následků). 

Z následujícího grafu vyplývá, že manipulace s břemeny a samotná jeřábová 

přeprava tvoří 41% všech úrazů v akciové, což je jedním z hlavních důvodů, proč jsem si 

vybral toto téma. Zároveň mne ovlivnila i znalost pracoviště, jelikož již 3 roky pracuji 

v AMTPO na pozici valcíř-vazač a můj zájem je zúčastnit se na řešení snížení úrazovosti 

u těchto kategoriích pracovní činnosti. 
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Následný graf znázorňuje procentuální rozbor zdrojů v hodnocené firmě, které 

způsobily pracovní úrazy, v období od roku 2002-2013. 

 

Obrázek 1 - Graf úrazovosti 
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2. Legislativa  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí.  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 

zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.  

 

 ČSN ISO 12480–1 Jeřáby. Bezpečné používání.  

 ČSN EN 13414-1 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - 

Bezpečnost - Část 1:  Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 

 ČSN ISO 4309:1990 Jeřáby – Ocelová lana – Praktické zásady pro 

prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování  

 ČSN ISO 9926-1:1990 Jeřáby – Výcvik jeřábníků – Část 1: Všeobecně 

 ČSN EN 13586+A1 Jeřáby - Přístupy 

 ČSN ISO 9927-1:1994 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Všeobecně 

 ČSN EN 13155:2003 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené 

prostředky pro uchopení břemen 

 

ČSN ISO 12480–1 Jeřáby. Bezpečné používání, tato norma je základem 

bezpečného používání jeřábů a je tudíž alfou a omegou pro bezpečnou přepravu 

jakýchkoliv břemen. Tato norma necharakterizuje druhy jeřábů ani periodiku školení 

pracovníků. Určuje jen požadavky, které musí kompetentní osoby splňovat. 

Kompetentními osobami dle této normy jsou: Jeřábník, Vazač, signalista a pracovníci 
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údržby, montážní pracovníci. V České republice bylo ponecháno rozdělení jeřábů podle 

periodiky školení. Rozdělení jeřábů je následující: Třída O - Zdvihadla, jeřáby s ručním 

pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové 

a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země, Třída A- Mostové, 

portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, 

nebo pomocí dálkového ovládání, Třída D - Mobilní jeřáby, a jiné. Z mého pohledu se 

zabývám pouze jeřáby typu O. [1] 

 

3. Popis pracoviště 

Pracoviště se nachází na provozu „Stiefel 140“, pracoviště posuzované touto prací 

je umístěno na severní lodi haly, vymezený prostor je určen pro výrobu, kontrolu a úpravu 

trubek dle požadavků zákazníka. 

Na pracovišti se nacházejí čtyři mostové jeřáby s nosností 10t, 3 z nich jsou 

vybaveny pouze hákem, 4 je vybaven otočnou traverzou. Tyto jeřáby jsou ovládány 

z kabiny. Všechny tyto zdvihací zařízení jsou vyhrazenými zdvihacími zařízeními.  

 

Obrázek 2 – Traverza 
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Obrázek 3 - Hák 

Dále se na pracovišti nachází jeden otočný sloupový jeřáb Vetter s nosností 125Kg, 

ovládán ze země. Toto zařízení je nevyhrazené a slouží pouze k přepravě cyklopové pásky 

a zátek umístěných v jímce. 

Označení mostových jeřábů a plánek umístění 

Mostové jeřáby:  5Z,5A,5B – nosnost 10t 
    5C – nosnost 10t, vybaven traverzou 
Otočný sloupový jeřáb Vetter- nosnost 125kg, ovládán ze země, vybaven zařízením pro 
převoz cyklopásky 
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Obrázek 4 - Rozmístění jeřábů [6] 

Na pracoviště se nachází několik skládek, jejích výška uložení dosahuje 5m výšky. 

Několik technologických roštu, stanovišť kontroly (Rotomat3, defektomat, revizní 

pracoviště) a nová ukosovací, lisovací a lakovací linka. Na pracoviště rotomat3 bylo již 

v minulosti několik nehod způsobených přepravou břemen. Pracoviště je kategorizováno 

z hlediska hluku do 3. kategorie a jedná se o třísměnný provoz. 

 

 

Obrázek 5 skládky 
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1. Příslušenství ke zdvihání 

Každé příslušenství ke zdvihání musí být označeno nosností. Nosnost je vyznačena 

na kovovém štítku umístěném za okem vázacího prostředku. Způsobem úvazu, podle 

výrobce musí být dodržované postupy pro vázání, jedná se zejména o použití vázacích 

prostředků, dodržování správného úhlu pro vázání (s úhlem se mění nosnost vázacího 

prostředku) [3] 

1) Ocelová lana 

2) Bedny  

3) Stohovací háky 

4) Textilní vazáky 

 

Obrázek 6- Oocelové lana, stojan 
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Obrázek 7 - Textilní vázací prostředek 

 

Obrázek 8 - Bedna 

 

Obrázek 9 -  Bedna 
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Obrázek 10 - Stohovací hák 

 

 

 

4. Manipulace na pracovišti 

Přepravu provádí vazač, který má povinnost zapnout balík, buď ze skládky, tašky, 

roštu a pomocí dorozumívacích pokynů předává jeřábníkovi povel. Jeřábník poté převeze 

balík na stanovené místo po bezpečné trase. 

Před každou přepravou trubek musí vazač zkontrolovat hmotnost svazku, údaj o 

hmotnosti je uveden na štítku, a určit těžiště svazku. Pokud chybí údaj o hmotnosti, vazač 

nesmí svazek přepravovat! 
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Obrázek 11-  přeprava svazku 

1. Přeprava trubek 

Manipulaci trubek na úpravně včetně ukládání do skládek a jejich opětné vytažení, 

provádět úvazem podvlečením dvěma vázacími lany o průměru 18 a 20 mm o nosnosti 

3,10 a 3,85 t a délky 4, 6m na dvojitém háku jeřábu. Jednotlivé balíky prokládat dřevěnými 

podložkami tak, aby se lana daly vazačem volně vytáhnout. Ukládání trubek do skládek je 

nejnebezpečnější manipulace, dochází při ní samovolnému pohybu uskladněného 

materiálu. A taky k předimenzování skládek, z důvodu malých skladovacích prostorů. 

2. Přeprava trubek z tašek 

Před přepravou musí vazač trubky zadrátovat pomocí vázacího drátu, tato činnost 

se provádí vždy po zavěšení svazku pomocí jeřábu, aby došlo, k co možná nejlepšímu 

stáhnutí vázacího drátu.  Podle interních předpisů musí být na svazek trubek o délce větší 

než 4m použít minimálně 3 vázací dráty.  

Na každém svazku trubek musí být označená hmotnost. Bez údajů o hmotnosti 

svazku je vazač povinen svazek nepřevážet.  

Návrh opatření 

1) Přesně definovat počet vázacích drátu pro jednotlivé druhy svazků a to 

min. na třech místech svazku.  

2) Zvýšit kontroly zaměřené na kontrolu svazkování svazků 
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3) Informovat vazače u jednotlivých výrobků o jejich hmotnosti a vyvěsit o 

tom informační tabulku na místa, vyhrazená pro vázací prostředky. 

Zamezilo by se tak případnému přetěžování jeřábů. 

 

3. Ukládaní trubek na rošty 

Při ukládání svazku trub na technologické rošty u strojů musí vazač odhadnout 

přesné umístění svazku, aby nedošlo k poškození zařízení. 

Postup pro pokládání břemene je následující: 

 pokynem “pomalu dolu“ břemeno položit a zkontrolovat uvolnění 

vázacích lan (nesmí být přiloženy k roštu) 

 odepnout jedno oko každého vazáku (lze opatrným nakloněním háku 

jeřábu) 

 sledovat vytažení vázacích lan (vazač, jeřábník)  

 pokynem „pomalu nahoru“(rukou bez rukavice)lana zavěsit zpět oky do 

sedel háku jeřábu 

4. Ukládání svazků do skládek 

Při ukládání svazků trub musí vazač před uložením podložit svazek podkladovým 

dřevem. Pro svazky délky větší než 4m se umísťují 3 kusy podkladového dřeva. 

Podkladové dřevo musí být z tvrdého dřeva, zejména z důvodu praskaní a životnosti. 

Vazač musí zabezpečit, aby bylo svazek možno bezpečně ze skládky opět přepravit. 

Musí být dostatečný prostor pro vložení přepravního lana. 

Práce ve skládkách je práce ve výškách, skládky dosahují výšky až 6m. V tento 

moment nejsou pro zaměstnance zabezpečený žádné opatření proti pádu. 
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Obrázek 12 - Nesprávně uložené svazky ve skládce 

 

Obrázek 13 - Nesprávně uložený materiál 
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Obrázek 14 - Vstup zaměstnance do "kříže smrti" 

Návrh opatření 

  Změnit systém skladování skládek materiálu (trubek) umístit do max. výšky 2 m 

tak, aby se dalo mezi ně vstupovat s dodržením šířky uliček, k případnému uvázání svazku 

pro převážení ZZ použít manipulační schůdky (plošiny) vysoké do 0,5 m.  
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5. Vykládka svazků s podkladovým dřevem z nákladních 

automobilů a nakládka s použitým. 

Při vykládání svazku s pokladovým dřevem musí  vazač zkontrolovat pevnost 

svazků a při zjištění porušení svazku (povolení stahovacích pásek),  svazek podkladového 

dřeva ručně rozebrat a uložit na určené místo. 

Postup pro vykládání podkladového dřeva je následující: 

 zamezení průchodu osob kolem místa manipulace se svazky; 

 při dodržení předepsaného rozevření 2 ocelových lan. 

Návrh opatření:  

1) Nepřevyšovat výšku nákladu nad postranice přívěsu. 

 

 vykládka svazků z ložné plochy zavěšením úvazem dvěma vázacími lany 

podvlečenými pod ocelovou tyčí (podmínkou je použitím rovné tyče o  

2,5 násobku průměru vázacího lana), která je podvlečena pod řádně 

svázanými dráty, lze provádět jen u prvních dvou svazků; 

 přepravení takto zavěšeného svazku do vzdálenosti maximálně 10m od 

místa zavěšení; 

 zavěšování ostatních provádět podvlečením jednotlivých svazků 

vázacími lany 

Manipulace s podkladovým dřevem ve svazku provádět, při dodržení předepsaného 

úhlu sklonu pramenů vazáků, rozevření 2 ocelových lan a při dodržení jeho celistvosti. 

Svazky ukládat maximálně do dvou řad tak, aby byla zajištěna stabilita a vazač lana ze 

spod svazku volně vytáhl. 
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Obrázek 15 - Pád uloženého podkladové dřeva 

Svazky použitých dřevěných podložek přepravovat po řádném uložení v koši (háky 

pouze pro transport prázdného koše) a svázání minimálně 5 – ti nepoužitými vázacími 

dráty, úvazem na smyčku nebo podvlečením dle charakteru (rozměr) svazku. Po naložení 

svazku na podložky (předem připravené na dopravním prostředku) vazač lana ze spod 

svazku volně vytáhne. 

 

 

Obrázek 16 Nakládka použitého dřeva 
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6. Navážení svitků vázacího drátu 

 Navážení svitků vázacího drátu provádět provlečením svitku ocelovým 

vázacím lanem. 

7. Vyprazdňování beden s odřezky do vagónu 

Provádět ustavením bedny na ložné ploše (případně na již vysypané odřezky), 

vazač lano odjistí, zachytí za spodní čepy (jsou mimo těžiště bedny) a zdvižením vyklopit. 

U beden s kyvným ramenem se záklopky na bedně odjistí a pojezdem kočky a zdvižením 

vyklopit. Po vyprázdnění bednu položit na hutní úroveň do přepravní polohy a zajistit (na 

dvou místech). 

-  

Obrázek 17 - Vyprazdňování beden 
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Obrázek 18 přeplněná bedna 

8. Přeprava prázdných beden 

 Přepravovat bedny zavěšené na ocelovém laně (trvale upevněno na čepech 

bedny) na dvoj háku nebo na kyvném ramenu zajištěné oběma 

záklopkami. 

9. Nakládka na dopravní prostředky 

 Hotové svazky trub převážet úvazem podvlečením vázacích lan. Nakládat 

tak, aby byly uloženy na dřevěné podkladky připravené na dopravním 

prostředku a tak, aby se lana daly vazačem volně vytáhnout. 



25 

 

10. Převoz okují 

 Převážet okuje v bedně zavěšené na dvou vázacích lanech úvazem na čepy 

a vyprazdňovat do bikranové bedny způsobem - uložit na dno bikranové 

bedny (nebo na vysypané okuje). Vazač lano odjistí, zachytí za spodní 

čepy (jsou mimo těžiště bedny) a zdvižením vyklopit. 

11. Převážení a ukládání cyklopásky 

Při převážení a ukládání cyklopásky musí vazač použít vhodný prostředek pro 

zdvihání. Doporučuje se použití háku. Když je postup prováděn provlečením vázacího lana 

otvorem kotouče, muže dojít vinou ostré hrany na kotouči k přetržení lana.  Tento postup 

není přesně definován, ale doporučuji, aby byl pro přepravu cyklopásky použit prostředek 

pro ochranu vázacího lana proti ostrým hranám. 

 

12. Další požadavky při manipulace 

Dále je každý vazač povinen sledovat zdvih zavěšeného břemene do bezpečné 

výšky nad stroje, zařízení nebo jiné části, aby nedošlo k ohrožení osob, pádu břemene a 

poškození zařízení. 
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13. Rizika spojená s hlavní manipulací 

Rozdrcení Rozdrcení mezi břemeno a pevnou překážku 

Úder 
Úder traverzou, kladnicí nebo příslušenstvím, 

případně břemenem 

bodnutí nebo propíchnutí Otřepem z ocelového lana 

vymrštění (zařízení nebo 

materiálu) 
Lana/vázacího prostředku 

uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí 
Na nerovném, mokrém nebo kluzkém povrchu 

Zasypání 
Skladovaným materiálem/ s materiálem, se kterým 

se zrovna pracuje 

pád z výšky nebo do 

hloubky (>1,5) 

Při vázání/odepínání břemenem (nebo přípravy) na 

skládkách a vyšších částech agregátů 

pády předmětů a materiálů Pád břemene/závěsného prostředku 

Tabulka 1 - Rizika spojená s prací 

Z této tabulky je zřetelné, že každý, kdo se pohybuje v okolí přepravy břemen je ve 

smrtelné nebezpečí, ať je to vazač, či vedoucí provozu, nebo běžný pracovník, všem hrozí 

obrovské nebezpečí. 
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Bezpečná vzdálenost 

Bezpečná vzdálenost je definována v příručkách pro každého pracovníku, aby 

nedocházelo ke vstupu pracovníka do nebezpečného prostoru. Její definice lze vidět 

z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 19 Bezpečná vzdálenost 
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14. Zakázané manipulace a činnosti 

Zakázané manipulace jsou vyjmenovány v ČSN ISO 12480-1. Mimo tyto zakázané 

manipulace jsou vyjmenovány i další 

 Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo 

uchopení. 

 Přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení. 

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

možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění; vázat břemena o 

hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou 

zkušebních řemen a případů schválených pověřenou osobou. 

 Zavěšovat na hák nebo vzájemně od sebe více vázacích nebo závěsných 

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

háku nebo je zavěšovat na jeho špičku. 

 zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či zkrucováním, nebo je 

jakýmkoliv způsobem upravovat. 

 Upravovat jakýmkoliv způsobem hák, nebo zavěšovat břemeno na 

dvojitý hák jednostranně. 

 Vázat břemeno pro šikmý tah, vláčet břemena a posunovat vozidla, 

pokud zdvihací zařízení není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat 

nebezpečí poškození zdvihacího zařízení nebo ohrožení bezpečnosti. 

 Vázat břemena vázacímu prostředky přes ostré hrany. 

 Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty, atp., které jsou navršeny 

materiálem nad okraj. 

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

udržení rovnováhy. 

 Nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz, 

v pracovních přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit 

břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod 

břemenem nepohyboval a nezdržoval. 

 Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně 

opírat. 
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 Ukládat břemena do dopravních cest; podél železničních kolejí musí 

zůstat volný průchod  

Dále AMTPO zakazuje tyto další činnosti, které vyplývají vyhodnocení rizik. 

 Přidržovat rukou břemena (obrobky) v jejich spodní části nebo ve 

stísněných místech. 

 Po použití ponechávat vázací, závěsné a uchopovací prostředky mimo 

místa jejich uložení (tj. stojany s tabulkami pro určení bezpečného úvazu 

s prostředky, dle charakteru přepravovaných břemen) a zavěšovat tato 

příslušenství nesouhlasně se štítky na jednotlivých věšácích stojanů. 

 Převážet jeřábem podkladové dřevo v koši (použité i nepoužité) – BPo 

(převoz dřeva) 

 Přepravovat bedny se zjevně narušeným ocelovým závěsným lanem 

 Přepravovat naložené koše určené jen pro ukládání použitých dřevěných 

podkladek. 

 Pojíždět jeřábem s vyvěšenými vázacími lany (lze jen pojezdem kočky 

za předpokladu, že jsou volně visící konce pod stálou kontrolou vazače). 
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5. Údržba, prohlídky a inspekce 

Údržba 

Údržba se řídí oprávněním organizace. Oprávnění udává činnosti, které umožnuje 

organizace provádět opravy, údržbu a revize na Vyhrazených zdvihacích zařízeních. 

 Montáž pojízdných zdvihadel a jeřábů do nosnosti 20 000Kg 

 Montáž výtahů, které jsou trvalou součástí staveb do nosnosti 500Kg a 

výškou zdvihu nad 2m 

 Rekonstrukce, opravy všech druhů, revize a revizní zkoušky 

dodavatelským způsobem bez omezení: 

 Zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg, jeřábů o 

nosnosti nad 5 000 kg 

 Pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3m 

 Výtahů, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100kg a výškou 

zdvihu nad 2m 

 Regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy 

 Přídavné zařízení k zavěšení a uchopení břemen dle technické 

dokumentace v souladu s platnými technickými normami pro tato 

zařízení 

 Montáž a servis bezdrátového dálkového ovládání dodavatelským 

způsobem pro zdvihací zařízení 

Při práci na jeřábové dráze, mostové konstrukci jeřábu musí být všichni pracovníci 

vybaveni zabezpečovacím systémem proti pádu. 

Prohlídky a inspekce 

Prohlídku musí provést obsluha vždy před použitím zařízení. Obsluha kontroluje 

vizuálně všechny součástí ZZ, Zejména se zaměřuje na funkčnost brzd, nouzových 

systémů pro zastavění, mazání, zdvih, ovládací prvky. O všech provedených úkonech 

provede zápis do Deníku ZZ. Podle obrázku 
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Periodické prohlídky provádí Odborný zaměstnanec, Odborný provozní technik ZZ 

nebo Revizní technik ZZ. 

Během prohlídky dochází ke kontrolám mazání kol jeřábu, lan, čistoty zařízení, 

výhled z kabiny jeřábu, kontrole jeřábové dráhy. Přesnější informace jsou uvedeny v ČSN 

ISO 9927-1:1994 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Všeobecně 

 
Periodika revizních prohlídek: 
 

Skupiny 

jeřábů podle 

EN 

Skupina jeřábů 

podle ČSN 27 

0103 

Revize 

(roky) 

Revizní zkoušky 

(Roky) 

J1 a J2 I 4 8 

J3 II 3 6 

J4 III 2 4 

J5 a J6 IV 1 2 

Lhůty odborných prohlídek a zkoušek odnímatelných závěsných zařízení 

Odborné prohlídky a zkoušky se provádějí 1krát ročně nebo ve lhůtách stanovených 

výrobcem. Při prohlídkách a zkouškách je nutno věnovat zvýšenou pozornost všem 

odchylkám od technické dokumentace. V případě zjištění odchylek musí být zařízení 

opraveno nebo vyřazeno z používání. O vyřazení a opravách rozhoduje pouze Revizní 

technik ZZ. O provedených prohlídkách musí být uveden zápis v kartě ZZ, nebo 

obdobném dokladu. 

Lhůty kontrol vázacích prostředků 

Kontrolu před používáním vázacího prostředku provádí vazač vizuální kontrolou. 

Má povinnost vázací prostředek, který je viditelně poškozen přemístit na vyhrazené místo, 

kde jej zkontroluje Odborný provozní technik ZZ, nebo Revizní technik ZZ. Kontroly se 

provádějí v intervalech 1 krát za 1,3 a 6 měsíců. [2] 
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Obrázek 20 Používání nevhodného vázacího prostředku 

 

Obrázek 21 - Pohozený vázací prostředek 
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Deník zdvihacích zařízení  

Každé vyhrazení zdvihací zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. 

Touto dokumentací je Deník zdvihacích zařízení, který musí obsahovat následující: 

1) Typ a označení vyhrazeného ZZ 

2) Seznam pracovníků pověřených obsluhou 

3) Jméno zodpovědného pracovníka  

4) Záznam o provoze vyhrazeného ZZ 

5) Záznam o závadách a mimořádných událostech 

6) Záznam o provedených opravách, údržbě, revizích, čištění a 

kontrolách[2] 
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6. Odborná způsobilost osob 

Jedním z dalších požadavků na bezpečnost pracovníků souvisí se zdravotní a 

odbornou způsobilostí. 

Jeřábník 

Osoba zodpovědná za ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a musí 

dodržovat bezpečnostní předpisy. Jeřábník se musí vždy řídit pokyny Vazače nebo 

signalisty. Pouze v nebezpečných situacích musí, uposlechnou pokyn STÁT od 

jakéhokoliv dalšího pracovníka. Jedná se o jedinou výjimku. 

 zodpovědný za správné ovládání jeřábu v soulady s požadavky výrobce a 

dodržování systému bezpečnosti práce, Jeřábník se musí vždy řídit 

pokyny vazače, nebo signalisty. Pouze v nebezpečí musí uposlechnout 

jiné osoby, ale jen v případě znamení STŮJ 

 platný průkaz třídy A, přezkoušen podle ISO 9926-1  

 starší 18 let, mladší může pracovat pouze pod přímým dozorem 

kompetentní osoby pouze pro účely zácviku 

 schopnost odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost 

 vyškolen pro konkrétní jeřáb a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, 

jeho ovládání a bezpečnostních zařízení 

 kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení 

 seznámen s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním 

 seznámen se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu 

v případě mimořádné události.[1] 

Dále je v bezpečnostních předpisech zaškolování jeřábníků podmíněno 

odpracovanýma hodinami na každém jeřábu. Je to zdůvodněno obtížností manipulací na 

různých jeřábech. 
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Vazač 

Osoba zodpovědný za uvázání a odvázání břemen, za používání vhodných vázacích 

prostředku a za použití srozumitelných komunikačních signálů 

 Zodpovědný za navádění jeřábu  

 starší 18 let 

 platný vazačský průkaz 

 Fyzická zdatnost manipulace s vázacími prostředky 

 schopnost určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a 

průjezdnost 

 schopnost zvolit příslušný vázací prostředek vhodný pro přepravované 

břemeno 

 kompetentní ve znalosti dorozumívacích znamení 

 Schopnost podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití 

akustických zařízení a musí schopen je ovládat 

 Schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene 

 Musí být označen reflexním znakem ve tvaru háku, který je umístěn na 

přilbě[1] 

 

Hlavní vazač 

Platí pro něj totéž, co pro vazače. Z hlediska bezpečnosti je profese hlavního vazače 

z důvodu pohybu více vazačů při manipulaci. Pracovník, který po domluvě s ostatními, 

přebere funkci hlavního vazače zodpovídá za osoby, které mu při manipulace pomáhají. 

Přebírá povinnost signalizovat jeřábníkovi. Jeřábník musí dodržovat pouze jeho signály. 

Barevně je rozlišen od ostatních vazačů červeným páskem na ruce. 
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Signalista 

Jedná se o kompetentní osobu určenou pouze pro provádění komunikace pomocí 

dorozumívacích signálu. Signalista je zodpovědný pouze za správné dorozumívací signály 

a přepravu. Nesmí vázat, ani jakkoliv manipulovat s prostředky pro vázání. 

 Zodpovědný za navádění jeřábu  

 Starší 18 let 

 Platný průkaz signalisty 

 Schopnost určit vzdálenost, výšku a průjezdnost 

 Kompetentní ve znalosti dorozumívacích znamení 

 Schopnost podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití 

akustických zařízení a musí schopen je ovládat 

 Schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene 

[1] 

 

 

Pracovníci údržby 

Kompetentní osoby dokonale seznámeny se zařízením, na kterém provádějí údržbu 

a s případnými riziky a řádné vyškoleny a zacvičeny v příslušných kurzech se speciálním 

vybavením 
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7. Zdravotní způsobilost osob 

Osoby vykonávající profesi vazač a jeřábník musí být zdravotně způsobilé zejména 

v oblastech zraku, reakcích, sluchu a pohyblivosti 

Před školením, musí projít zdravotní prohlídkou u lékaře se specializací v oboru 

pracovní lékařství, který vydá posudek, zda je pro vykonávanou činnost schopen 

Profese jeřábník musí před vykonáváním profesi podstoupit psychologické 

vyšetření, zda je schopen profesi vykonávat 

Návrh opatření 

Doporučuji, aby agenturní zaměstnanci museli procházet vstupními a 

preventivními prohlídkami u závodní lékařky AMTPO. 
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8. Provozní dokumentace a další vybavení umístěné v kabině jeřábníka 

Provozní dokumenty jsou skladovány u Odborných provozních techniků ZZ, 

Revizního technika ZZ a Návody k používání, Deník ZZ jsou uloženy na kabině pro 

obsluhu zdvihacího zařízení (viz obr.) 

 

Obrázek 22 Umístění deníku ZZ 

V kabině ZZ je dále umístěn záchytný systém pro jeřábníka. Hasicí přistroj pro 

případný vznik požáru. 

 

Obrázek 23 Záchytný systém 
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Obrázek 24 Hasicí přístroj 
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9. Další osoby na pracovišti 

Nezúčastněné osoby jsou seznámeny, že se nesmí pohybovat v blízkosti jeřábů, 

nesmí pracovat jako kvalifikované osoby. AMTPO se snaží vymezit prostory pro 

jeřábovou přepravu tvorbou koridorů. Tyto koridory minimalizují možnost pohyby osob 

pod zavěšenými břemeny.  

Dále AMTPO používá různé signalizační a organizační prvky k upozornění, že 

zaměstnanec vstupuje do prostoru jeřábové přepravy.  

 

Obrázek 25 Označení pohybu jeřábu 
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10. Komunikace mezi jeřábníkem a vazačem 

 

Obrázek 26 - Komunikace vazač - jeřábník 
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Komunikačními signály nesmí být používány jakékoliv jiné než zde uvedené. Jakákoliv 

signalizace hlavou je zakázána. 

Návrhy opatření 

1) Doplnit případy, kdy je lepší použít např.  handsfree, vysílačky. 

2) Použití rukavic s reflexními pásky na zápěstí. Toto opatření zavádím 

z hlediska zvýšení viditelnosti komunikačních signálu. Zejména na nočních 

směnách, kdy vinou nefunkčního osvětlení dochází ke snížené viditelnosti 

vazače. 

 

 

11. Zjištěné porušování předpisů při manipulace 

 Nedodržování bezpečných vzdáleností vazače, vstup vazače, do tzn. 

„Kříže smrti“, tímto je míněno vstupu vazače do prostoru blízko 

břemene, kdy může dojít k zhoupnutí břemene a zranění vazače.  

 Dále také používání nevhodných vázacích prostředků, které měly být již 

vyřazeny. Zaměstnanci tvrdí, že nejsou schopni posoudit, zda mohou 

prostředek používat či nikoliv. 

 Vstup zaměstnanců pod přepravující se břemeno. Jeřábník je povinen 

použít zvukovou signalizaci a zastavit pohyb jeřábu. Bohužel, ne vždy 

tomu tak je. 

 Další nedostatek je v neznalosti hmotnosti břemene, Vazač podle 

bezpečnostních pokynů nesmí přepravovat břemeno, pokud nezná jeho 

hmotnost. Problém je zejména v přepravování odpadu, trubek pro žíhání. 

Kdy technologie výroby neumožnuje určit hmotnost břemene. 

 Vazač nepoužívá pomůcky pro přesné uložení svazku.  

 Nesprávné zavázaní svazku. Pracovníci používají nedostatečný počet 

vázacích drátů. 
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12. Návrhy všeobecných opatření 

1) Instalace traverzy na všechny jeřáby používané na pracovišti. Z ohledu na 

bezpečnost práce, kdy vazač musí rukama roztahovat vázací lana a není 

schopen v té chvíli dát jakýkoliv pokyn jeřábníkovi. Tak instalace traverzy je 

jedna z hlavních technických opatření pro minimalizaci rizik. Handsfree, 

vysílačky 

2) kontrola a vylepšení podmínek zaměstnancům včetně jejich výchovy k 

BOZPP. Z vlastních zkušeností vím, že v AMTPO v celkovém systému 

výchovy v oblasti bezpečnosti se vyskytují určité nedostatky, jak ze strany 

zaměstnanců, tak i ze strany zaměstnavatele. Zároveň by nebylo na škodu 

vytvořit zaměstnancům takové podmínky, jako např. opatření navrhovaná 

v oblasti komunikace mezi jeřábníkem a vazačem – handsfree, jednoduché 

vysílačky, použití místo palcových proti pořezových rukavic pětiprstými 

s bezpečnostním reflexním páskem aj. Až potom by se mohla kontrola 

zaměřit na nedodržování předpisů BOZP ze strany pracovníků, zejména na 

odpoledních a nočních směnách.  

3) Dále také zavedení meetingů pro zaměstnance, zaměřených na vylepšení 

komunikace mezi jednotlivými provázanými profesemi, kteří spolupracují na 

pracovišti.  
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13. Závěr 

Předmětem bakalářské práce bylo zjištění dodržování bezpečnostních předpisů a 

pracovních podmínek při převážení těžkých břemen pomocí zdvihacích zařízení. Tato 

problematika byla řešena na vybraném pracovišti ve společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava. Analýzou současného stavu bylo zjištěno, že tato problematika není 

vždy řešena ku prospěchu zaměstnanců, případně zaměstnavatele. Práce poukázala na 

nedostatky, které se týkaly např. vázání břemen, případně používání nevhodných vázacích 

prostředků, s kterými musí zaměstnanci manipulovat, protože jiné na pracovišti nejsou 

k dispozici nebo jsou poškozeny. Druhou stranou mince jsou závady, které zavinili samotní 

zaměstnanci tím, že špatně uložili materiál, případně nevhodně vložili dřevěné podkladky, 

využívané pro ukládání materiálu. Výstupem této práce je i návrh opatření, týkající se 

zejména instalace většího počtu traverz pro zabezpečení rovnováhy převážených břemen, 

vybavení zaměstnanců proti pořezovými rukavicemi, které mají rovněž reflexní prvky z 

důvodu lepší viditelnosti jeřábníkem a zavedení nových komunikačních zařízení 

(vysílačky, handsfree apod.), které by zjednodušily komunikaci mezi vazači a jeřábníky, a 

tím vylepšily bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  

Nedílnou součástí bakalářské práce je i analýza rizik, která poukazuje na nedostatky 

při samotné manipulaci. Tyto by měly být převedeny do analýz vypracovaných 

bezpečnostním oddělením v AMTPO. 

Hlavním přínosem této práce je upozornit na nedostatky, které se v souvislosti 

s provozem jeřábové dopravy na pracovištích vyskytují. Přesto, že této problematice je 

věnována zvýšená pozornost, tak stále dochází k problémům, týkající se špatného ukládání 

materiálu na skladovaných místech, nejsou používány vhodné vázací prostředky, které 

zajišťují rovnováhu převážených břemen a není zajištěna vhodná komunikace mezi 

jeřábníkem a vazači. Tato práce bude poskytnuta vedení AMTPO a bude sloužit 

k zapracování nově zjištěných rizik a návrhů nápravných opatření do současně platných 

bezpečnostních pokynů a dokumentů. Některé nákladnější investice, jako je, např. pořízení 

traverz pro manipulaci s materiálem budou muset být schváleny dalšími kompetentními 

odbornými pracovníky a v tomto ohledu je každá provedená analýza přínosem. 
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