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Příloha č. 1 - Koridory pro jeřábovou přepravu 

Koridory pro jeřábovou přepravu jsou vypracovány z hlediska zabezpečení všech 

osob, které se pohybují v prostoru jeřábové přepravy. Hlavním důvodem pro vytvoření 

koridorů je zvýšení bezpečnosti osob, upozornění zaměstnanců, že vstupují do prostoru 

jeřábové dopravy. 

Koridory jsem vypracovával v rámci několika hledisek. 

První hledisko je pohyb zaměstnanců na místě výkonu práce. 

Druhým hlediskem jsou stroje a zařízení, aby nedošlo k poškození zařízení, a tím ke 

škodám na majetku. 

Posledním hlediskem je možnost manipulace s břemenem nad prostorem, dobrá 

ovladatelnost a viditelnost jeřábu při průjezdu, z ohledem na jeřábníka. 

Koridory se označují následujícím způsobem, na mostu jeřábové konstrukce bude 

v místech, kde hrozí největší riziko poškození zdraví nebo strojů označeno barvou přesné 

místo pro umístění kočky jeřábu. 
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Příloha č. 2 – Analýza FMEA  

 Metoda identifikující způsoby poruchy zařízení/systému a jejich vliv na 

systém, nebo objekt, či zařízení. Výsledkem je ve většině případů tabulka 

kvantitativního seznamu odkazující na zařízení, způsoby poruchy a účinky, 

jimi způsobeny. Tato metoda se vždy používá s jinými analytickými 

metodami. 

 Činnosti k identifikaci rizika, ve kterých jsou opakovaně uvažovány všechny 

známe režimy poruch součástí, nebo znaky systému a nežádoucí výsledky 

jsou zanedbávány. 

 Metoda identifikujících nebezpečí, založena na deterministickém přístupu, 

identifikující systematickým a přísným způsobem všechny možné běžné 

způsoby poruch jednotlivých položek zařízení a prvků v systému a jejich 

důsledek na systém, zařízení. Výsledkem je obvykle tabulka kvalitativního 

seznamu odkazující na zařízení, způsoby poruch a jejích důsledků. Používá se 

v kombinaci s jinými metodami. 

V AMTPO a.s. se jako základ pro analýzu rizik vycházelo z výše uvedené metody 

FMEA. Byla ale rozšířena o hodnocení rizik vycházející z maticového systému. 

Analýzou rizik rozumíme řadu logických kroků usnadňujících k zjištění všech rizik 

souvisejících s daným systémem. Tyto jednotlivé kroky jsou vykresleny v diagramu řízení 

rizik. 

Pro osoby, které provádí analýzu, je povinností využít všech, jíž dříve získaných dat 

z analýz rizik provedených v minulosti( identifikovaná rizika podle výrobce zařízení, 

pracovní pokyny). Seznamy rizik vydaná SUIP), nebo ze sledování systému a kolektivním 

rozboru systému.  
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Analýza rizik se skládá ze dvou částí: 

1) Identifikace nebezpečí – všech zdrojů rizika, míst, jevů, stavů, které mají potenciál 

způsobit poškození. 

2) Hodnocení rizika – stanovení velikosti a odhad pravděpodobnosti poškození 

1. Identifikace nebezpečí 

Výběr posuzovaného systému 

Prvním krokem analýzy je výběr a určení posuzovaného systému (konkrétní oblasti, 

technologického zařízení, stroje, procesu), který bude posuzován. Dále je také třeba určit 

parametry mající vliv na posouzení rizik (Práce ve stísněných prostorech, práce ve výškách 

apod.). U každého takového systému je nutno zvážit, zda povaha systému nevyžaduje znalosti 

specialisty, jehož znalosti daného oboru  je pro celkovou identifikaci rizik žádoucí(RT ZZ, 

vazač, jeřábník). 

Soupis všech profesí vyskytujících se v posuzovaném systému 

Soupis profesi je důležitou součástí identifikace nebezpečí, a to zejména z důvodu 

z poznání činností, jež profese vyžaduje, od každodenní činnosti, až po nahodilé, nebo úplně 

okrajové. Je důležité vyjmenovat všechny činnosti, které jsou společné pro více profesí, aby 

se v pozdějších případech mohli vycházet z této analýzy pro jinou. 

Definování nebezpečných činnosti 

Základem pro analýzu je identifikovat činnosti které jsou nebezpečné. Pro 

systematické činnosti je významné, aby činnosti byly identifikovány v rámci toku výroby. 

Postupně od prvotních stupňů až po konečné. Tímto způsobem bude zajištěno, že na žádnou 

činnost nebude zapomenuto. 
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Druhy činnosti: 

1) Rutinní – provozní stav, kdy nejsou sledovány žádné odchylky od normálu. 

2) Nahodilé – seřizovací, údržbové činnosti, jedná se o činnosti, které pracovník 

provádí pouze v rámci změn v toku výroby. 

3)  Abnormální – jedná se o činnosti, které nejsou běžně vykonávány v činnostech 

výše zmíněných, a kdy pracovník vykovává tuto činnost pouze při závažných 

poruchách, nehodách. 

Vždy je důležité seřizovat činnosti podle jejich pravidelnosti, Je to hlavně z důvodu 

přehlednosti pro pracovníka. Nejvhodnější je konzultovat činnosti přímo s pracovníkem, který 

je na daná pracoviště, téměř služebně nejstarší. A to z hlediska nejrozšířenějších znalosti 

všech činností, ke kterým na daném pracovišti dochází. 

 

Zdroj rizika 

V této analýze není zdrojem rizika myšlen stroj nebo zařízení, čí určitá činnost, ale 

jedná se o vyjmenování základních vlastnosti, které jsou pro člověka zdrojem nebezpečí. 

Jedná se tedy o potenciální vlastnost způsobující poškození zdraví. 

Popis ohroženi 

Tento bod slouží pro popis ohrožení, kdy může vzniknout riziko poškození lidského 

zdraví. Popisují se konkrétní situace, kdy dochází k ohrožení a za přesně daných podmínek. 

Nesmí se opomenout ani činnosti, které už jsou z hlediska zabezpečení triviální. A 

bylo už zabezpečeno opatření k jejich minimalizaci. Např. hluk od strojů, kdy jsou 

zaměstnanci vystavování hluku, ale mají povinnost používat vhodné OOPP. 

Bohužel analýzou rizik nemůžeme zabezpečit lehkovážné jednání pracovníků. Nelze 

předvídat, jak se každý pracovník v určité situaci zachová. 

2. Hodnocení rizik 

Určení pravděpodobnosti vzniku nehodové události 

Pravděpodobnost vzniku nehodové události je prvním z faktorů, které ovlivňují rizika. 

Nabývá hodnost od „nepravděpodobné“ až „očekávané“. Míra pravděpodobnosti je 
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vypočítávána s dílčích složek, které po vzájemné kombinace vytvoří danou strukturu. Ta je 

pak rozhodovacím kritériem pro volbu míry pravděpodobnosti vzniku nehody. Struktura 

kombinace je znázorněna v tomto diagramu:  

 

Obrázek 1 - Schéma pravděpodobnosti vzniku nehody 

Míra pravděpodobnosti je určována z následujících složek: 

1) Frekvence (trvání) expozice nebezpečí – nabývá hodnot „zřídka/krátké 

trvání“ a „časté/dlouhé trvání“. Tímto určujeme dobu, po kterou je zdroj 

rizika aktivován. 

2) Určení, jak často může docházet k nehodám během expozice – nabývá 

hodnot „málo“, „středně“ a „velmi“. Tímto vyjadřujeme, zdali po přiblížení 

k aktivnímu zdroji rizika může docházet k přenosu jeho negativního 

působení na člověka a jak často. 

3) Zvážení, zda je možné se nebezpečí vyhnout, či nikoliv – v případě vzniku 

nehodové události a přenosu na exponovanou osobu (osoby) je v okamžiku 

zřejmé, že možnost vyhnutí zde není. V případech, kdy je od vzniku 

nehodové události dostatek času, je možné zareagovat a jednat tak, aby 

nedošlo k poškození zdraví. 

4) Nadefinování kolik osob je ohroženo – nabývá hodnot „jedna“ a „více“. 

Jedná se o určení počtu osob, které mohou být v dané situaci zraněny. 
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Určení závažnosti rizika 

Dalším faktorem pro stanovení hodnoty rizika je závažnost poškození zdraví. Míra 

závažnosti nám určuje, jak velký dopad bude mít nehoda na zdraví postižené osoby. Tento 

faktor nabývá hodnot „Malá“ až „Značná“. Způsob rozhodování je vysvětlen v následující 

tabulce:  

 

Tabulka 1- Určení závažnosti rizika 

Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

Hodnocení rizikových faktoru je určováno maticí pravděpodobnosti a závažnosti 

(tabulka č. 1), čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodové události a současně jeho 

závažnosti, tím vyšší je hodnota rizika. 

 

Tabulka 2 - Schéma zobrazení matice pravděpodobnosti a závažnosti 
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Hodnoty rizika nabývají těchto hodnot: 

a) Triviální 

b) Okrajová 

c) Střední 

d) Značná 

e) Nepřípustná 

Na každé z nich je nutno reagovat jiným způsobem. 

Počáteční hodnocení rizika 

Na základě všech vstupních dat, která byla vložena, je automaticky vypočítána 

počáteční hodnota rizika. Dle velikosti počáteční hodnoty se musí přistupovat k nápravným 

opatřením s různou váhou podle závažnosti. Stanovuje to následující tabulka: 

 

Tabulka 3 - počáteční hodnota rizika 

Přijatá opatření k nápravě 

Hlavním účelem analýzy rizik je eliminovat nebo minimalizovat hodnotu zjištěných 

rizik. K tomuto účelu slouží nápravná opatření, která mají schopnost snižovat počáteční 

rizika. Nápravná opatření rozlišujeme na technická a organizační. 

1) Technická – Jedná se o technické zamezení přenosu zdroje rizika k pracující 

osobě. Technickým opatřením je riziko minimalizováno na nejnižší možnou 

úroveň. V Praxi se jedná o různé kryty, čidla, zámky a další. Technická opatření 

mají z pravidla vyšší efektivitu pro snížení rizika. 



7 

 

2) Organizační – Jedna se, o různé změny technologických postupech a způsoby 

vykonávání práce. Tyto změny vedou zpravidla ke snížení rizika. Organizační 

opatření zavádíme pouze v případech, kdy nelze riziko snížit pomocí 

technického opatření. 

Při přijímaní musí být uplatněny základní priority, to znamená, že přednostně jsou 

uplatňována opatření kolektivní ochrany, a pouze v případech, kdy to není prostředky možné, 

jsou přijímána individuální opatření. 

3. Zbytková hodnota rizika 

Po přijetí nápravných opatření se hodnota rizika přirozeně snižuje. Každé nápravné 

opatření má však jinou schopnost snižovat riziko. Je tedy nutné zvážit, zdali je hodnota 

zbytkového rizika přijatelné či nikoliv, poté je třeba snižovat riziko i nadále. 

Nesmíme, zapomenou ani na hodnoty zbytkového rizika, které jsou triviální, nebo 

okrajová. Byla určena za předem stanovených podmínek. Je nutné brát v úvahu, že může dojit 

ke změně podmínek. Z toho důvodu musíme tyto rizika nepodceňovat. 

Seznamování s riziky 

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost seznamovat zaměstnance s riziky 

na daném pracovišti. Proto je nutné, aby databáze zbytkových rizik byla včleněna do řízených 

dokumentů společnosti AMTPO a.s., a také zajistit aby všichni zaměstnanci byli s těmito 

riziky seznámeni. 
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Příloha č.3 – Požadavky v Systému bezpečné práce 

1. Požadavky na systém bezpečné práce 

Norma ČSN ISO 12480-1  ukládá zavést systém bezpečné práce (SBP), který musí 

zahrnovat každou činnost, kterou jeřáb vykonává, i když jde o jednotlivý zdvih, pojezd, či 

opakovanou operaci. Tento SBP musí obsahovat následující: 

 Navržení činnosti jeřábu 

 Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství 

 Údržbu, prohlídky, inspekci atd. jeřábu a příslušenství 

 Zajištění řádně proškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny 

se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníku provozu jeřábu. 

 Odpovídající dozor prováděny zaškolenými a kompetentními osobami 

s potřebnými pravomocemi. 

 Kontroly, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace. 

 Zákaz nedovolených manipulaci po celou dobu používání jeřábu. 

 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu. 

 Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací 

včetně stanovení opatření k zamezení rizik. 

 Zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny 

osoby zúčastněné na používání jeřábu. Je vhodné, aby byla komunikace 

zajištěna ve srozumitelném jazyce. 

S tímto SBP musí být seznámeny všechny subjekty, kterých se činnost jeřábu přímo 

týká. 

 

 

 

2. Hodnocení Systému bezpečné práce 

Porovnávání systému SBP v rámci společnosti AMTPO a.s. s platnou legislativou 

jsem se dopracoval k následujícím poznatkům. 
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Systém bezpečné práce má AMTPO zaimplementován do všech bezpečnostních 

předpisů týkajících se jeřábové přepravy břemen. Nalezl jsem několik nedostatků týkajících 

se legislativy, v SBP AMTPO chybí část týkající se externích firem vykonávajících činnost na 

základě smluv. Dokument o pohybu těchto zaměstnanců je zaveden v osnově pro školení, ale 

není uveden v SBP, což vidím jako velký nedostatek a navrhuju učinit nápravu. 

Dále jsem v rámci kontroly funkce SBP zjistil, že systém není dodržován už 

vedoucími pracovníky, jako jsou mistři a vedoucí provozu, kteří sami neznají náležitosti 

týkající se jeřábové dopravy. AMTPO nemůže pak chtít po ostatních zaměstnancích 

vykonávat činnost v rámci SBP, když jej neznají ani vedoucí pracovníci. Toto je největší 

nedostatek, který jsem nalezl. Ostatní nedodržování bezpečnostních předpisů je pak vinou 

špatného přístupu vedoucích pracovníků, a to z důvodu špatné komunikace s podřízenými a 

nedostatečnou znalostí samotného systému. 

 

 



hodnotící tým 1

Vedoucí Vavrečka Lumír

Členové Zdenek Kolařík 1

4

50

# Práce Činnost Typ práce (činnosti) Zdroj rizika Popis ohrožení
Jaká je frekvence / 

trvání expozice 

nebezpečí?

Jak často 

může 

docházet k 

nehodám 

během 

expozice ?

Je možnost 

vyhnout se 

nebezpečí?

Jaký je 

počet 

ohroženýc

h osob?

Míra 

závažnost

i rizika

počáteční 

hodnota rizika

Datum 

revize nebo 

nového 

hodnocení

Následná opatření, která musí být 

přijata

hodnota 

zbytkového 

rizika

1 rutinní - provozní stav rozdrcení
Rozdrcení mezi břemeno a 

pevnou překážku. 
zřídka / krátké trvání velmi ano více velká Značná

Organizační - kontrola dodržování 

SBP pracovní postupy zásady 

bezpečné vzdálenosti od břemen

Střední

2 rutinní - provozní stav střih
Amputace při vložení (ruky, 

nohy) mezi břemeno a překážku
zřídka / krátké trvání velmi ano jedna velká Střední

Organizační - kontrola dodržování 

SBP pracovní postupy zásady 

bezpečné vzdálenosti od břemen

Střední

3 rutinní - provozní stav úder

Úder traverzou, kladnicí nebo 

příslušenstvím, případně 

břemenem

zřídka / krátké trvání velmi ano jedna střední Střední

Organizační - kontrola dodržování 

SBP pracovní postupy zásady 

bezpečné vzdálenosti od břemen

Okrajová

4 rutinní - provozní stav bodnutí nebo propíchnutí
Otřepem z ocelového lana, 

vázacím drátem
časté / dlouhé trvání středně ano jedna malá Okrajová Okrajová

5 rutinní - provozní stav
vymrštění (zařízení nebo 

materiálu)
Lana/vázacího prostředku zřídka / krátké trvání málo ano jedna malá Triviální Triviální

7 rutinní - provozní stav uklouznutí, upadnutí, zakopnutí

Na nerovném, mokrém nebo 

kluzkém povrchu, ze 

skladovaného materiálu

časté / dlouhé trvání málo ano jedna střední Střední Zvýšená pozornost při pohybu Okrajová

rutinní - provozní stav pády předmětů a materiálů

Neznalost hmotnosti břemene. 

Pád břemene/závěsného 

prostředku. Pád dorbných 

materiálu a technologického 

odpadu

zřídka / krátké trvání středně ne více velká Značná

Organizační - Vytvořit seznam 

materiálu s technologickou 

hmotnosti, dodržování SBP pro 

práci

Střední

8 rutinní - provozní stav zasypání

Skladovaným materiálem/ s 

materiálem, se kterým se zrovna 

pracuje

zřídka / krátké trvání málo ano jedna velká Střední

Manipulaci vždy řídí vazač 

břemen a dodržuje bezpečnou 

vzdálenost

Okrajová

rutinní - provozní stav
pád z výšky nebo do hloubky 

(>1,5)

Při vázání/odepínání břememen 

(nebo přípravy) na skládkách a 

vyšších částech agregátů

zřídka / krátké trvání velmi ano jedna střední Střední

Technícké - zavézt nový systém 

skladování materiálu, popřípadě 

zavedení zachycovačú pádu

Okrajová

rutinní - provozní stav organizace práce
Nevhodné vázací prostředky 

(Bedny, lana), chybějící traverzy
časté / dlouhé trvání velmi ano více střední Značná

Výměna a pravidelná kontrolo 

vázacích prostředků
Střední

rutinní - provozní stav organizace práce

Nemožnost komunikace při 

manipulaci na jeřábech bez 

traverz. Snížená viditělnost 

vazače

časté / dlouhé trvání velmi ano jedna střední Značná

Zavedení nového systému 

komunikace pomocí Handsfree, 

nebo vysílaček. Vybavení vazačů 

rukavicemi s reflexími pásky

Střední

rutinní - provozní stav stlačení
Vstupování do nebezpečné 

blízkosti břemene,
časté / dlouhé trvání středně ano jedna velká Střední

Manipulaci vždy řídí vazač 

břemen a dodržuje bezpečnou 

vzdálenost

Střední

12 rutinní - provozní stav hluk
Z provozu pod jeřábem/ ze 

samotného provozu jeřábu
časté / dlouhé trvání málo ano jedna střední Střední

Kontrola dodržování klidovek-

opuštění jeřábu
Okrajová

13 rutinní - provozní stav únava zraku
Při zhoršených světelných 

podmínkách
časté / dlouhé trvání málo ano jedna malá Okrajová Okrajová

16 rutinní - provozní stav psychická zátěž
monotonie, požadavek na 

neustálou pozornost
zřídka / krátké trvání málo ano více značná Střední

Kontrola dodržování klidovek-

opuštění jeřábu
Střední

17 rutinní - provozní stav vibrace
Vibrace v kabině při pohybu 

jeřábu
zřídka / krátké trvání málo ano více velká Střední Bezpečnostní nátěry Okrajová

18 rutinní - provozní stav úder srážka jeřábů časté / dlouhé trvání velmi ano jedna malá Střední
Kontrola antikolizního zařízení - 

denní kontroly obsluhou
Střední

19 rutinní - provozní stav úder snížený profil - úder do hlavy časté / dlouhé trvání málo ano jedna malá Okrajová Bezpečnostní nátěry Triviální

20 rutinní - provozní stav úder víkem kabiny zřídka / krátké trvání málo ano více značná střední Doplnění aretací proti pádu krytů Střední

21 rutinní - provozní stav uklouznutí, upadnutí, zakopnutí
po schůdcích mezi jeřábem a 

jeřábovou dráhou
zřídka / krátké trvání velmi ano jedna střední Střední úprava schůdků Okrajová

Datum hodnocení rizik

11.4.2014

Počet abs. nehod :

Formulář pro analýzu rizik

ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava

Počet pracovníků :

Počet skornonehod : -

Počet neabs. nehod : Datum revize

profese (popis PM)

Příloha č.4 -Tabulka analýzy rizik AMTPO

Používání 

mostového jeřábu 

řízeného 

jeřábníkem z kabiny 

jeřábu

Jeřábová 

manipulace 

(rizika pro 

vazače)

Jeřábová 

manipulace 

(rizika pro 

jeřábníka)

Jeřábové doprava

zařízení / proces / 

Vazač/jeřábník

1



rutinní - provozní stav uklouznutí, upadnutí, zakopnutí
Při výstupu/sestupu na jeřáb 

nebo při pohybu na něm
zřídka / krátké trvání středně ano jedna malá Triviální Triviální

rutinní - provozní stav
pád z výšky nebo do hloubky 

(>1,5)
při výstupu/sestupu na jeřáb zřídka / krátké trvání velmi ano jedna velká Střední

Dodržování platných 

bezpečnostních pokynů
Střední

rutinní - provozní stav snížení viditelnosti

omezený výhled z kabiny na 

některá pracoviště, snížená 

viditelnost komunikačních 

znamení

zřídka / krátké trvání středně ne více střední Střední

Kontrola udržování čistoty 

skleněných výplní  zvláště oken u 

podlahy kabin

#ODKAZ!

22 rutinní - provozní stav organizace práce
Ergonomie práce - často 

nepřirozené polohy
zřídka / krátké trvání málo ano jedna značná Střední

Řešit novým zařízením , nebo 

změnou místa manipulace  
Střední

23 rutinní - provozní stav stlačení
víkem od vstupu do prostoru 

kabiny jerábu
časté / dlouhé trvání málo ano jedna malá Okrajová Okrajová

24 rutinní - provozní stav uklouznutí, upadnutí, zakopnutí
snížená viditelnost v noci + velké 

riziko zakopnutí
časté / dlouhé trvání málo ano jedna malá Okrajová Okrajová

25 rutinní - provozní stav
pád z výšky nebo do hloubky 

(>1,5)

při pohybu na jeřábové lávce v 

horním patře jeřábu
časté / dlouhé trvání málo ano jedna střední Střední

Rozšíření záchytného systému o 

tato místa
Okrajová

rutinní - provozní stav snížení viditelnosti Zejména v noci časté / dlouhé trvání středně ano jedna střední Střední
Vybavení všech obsluh svítilnou 

na přilbě -čelovka
Okrajová

27 rutinní - provozní stav
dotykem "živých" a "neživých" 

částí

dotykem trojele, případně riziko 

při povádění autonomní údržby 

bez vypnutí hlavního vypínače

zřídka / krátké trvání velmi ano jedna značná Značná
Kontrola zajištění stroje - 

vypnutím 
Střední

29
abnormální - 

poruchové stavy
pády předmětů a materiálů

pád materiálu z jeřábu a zranění 

zaměstnanců pod ním
zřídka / krátké trvání středně ano jedna střední Okrajová Okrajová

30
abnormální - 

poruchové stavy
vtažení nebo zachycení

Zachycení točícíí části (lanový 

buben na kočce, apod.) nebo 

projíždějícím jeřábem

zřídka / krátké trvání velmi ano jedna velká Střední
Kontrola dodržování 

bezpečnostních předpisů
Střední

32
abnormální - 

poruchové stavy

pád z výšky nebo do hloubky 

(>1,5)

pád zaměstnance provádějícího 

údržbu z jeřábu
zřídka / krátké trvání středně ano více velká Střední

Kontrola dodržování 

bezpečnostních předpisu, 

používání záchytného systému a 

záchytného systému po doplnění 

na jeřáby

Střední

33
abnormální - 

poruchové stavy
rozdrcení

Rozdrcení pohybujícím se 

jeřábem nebo jeho částí (kočkou, 

apod.)

zřídka / krátké trvání středně ano více značná Značná

Organizační - kontrola dodržování 

SBP pracovní postupy zásady 

bezpečné vzdálenosti od točivých 

částí

Střední

34
abnormální - 

poruchové stavy

dotykem "živých" a "neživých" 

částí

při čistění se může ocelová tyč 

dotknout troleje
zřídka / krátké trvání velmi ne více střední Střední

Kontrola zákazu práce s 

kovovými předměty, které mohou 

projít sítí (kryty)

Střední

35
abnormální - 

poruchové stavy

dotykem "živých" a "neživých" 

částí

při práci na elektroinstalaci 

jeřábu
zřídka / krátké trvání velmi ano jedna značná Značná

Bezpečné odpojení zařízení dle 

AM standartů
Střední

Používání 

mostového jeřábu 

řízeného 

jeřábníkem z kabiny 

jeřábu

Pohyb po 

jeřábovém 

mostě (kontrola, 

mazání, atd.)

Údržba (navíc k 

výše 

uvedenému)

Jeřábová 

manipulace 

(rizika pro 

jeřábníka)

2


