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Má práce obsahuje stručnou historii firmy KM Beta a.s. Hodonín, její činnost a 

nejvýznamnější produkty. Dále je uveden seznam používaných druhů jeřábů a jejich popis. 

Další část práce se týká souhrnu zákonů, vyhlášek a norem, které souvisí s jeřábovou 

dopravou. Dále uvádím Systém bezpečné práce při provozu zdvihacích zařízení a popis 

pracovních činností jednotlivých profesí. V poslední části autor vyhledává rizika, která hrozí 

při provozu jeřábové dopravy jednotlivým profesím a navrhuje jejich opatření proti 

případnému snížení míry pracovního rizika.  
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1 ÚVOD 
  

            Cílem bakalářské práce je vyhodnotit všechna pracovní rizika firmy KM Beta a.s., 

Hodonín při provozu jeřábové dopravy. Vyhledání těchto rizik podle profesí, posouzení jejich 

přijatelnosti a stanovení opatření k jejich omezení. Dále posouzení současného stavu úrovně 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) u vyhrazených zdvihacích zařízení. 

Podle zákona č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení 

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají  

jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku  

na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat  

jejich dodržování. Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu  

před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. [5] 

Systém bezpečné práce (dále jen SBP) jednotlivých druhů jeřábů se řídí  

ČSN ISO I 2480 – I, dalšími souvisejícími ČSN a obecně právními předpisy. Pro všechny 

pracovníky pracující v oboru zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) je systém bezpečné práce při 

provozu jeřábu závazný a také pro pracovníky, kteří jsou odpovědní za provoz, montáž, 

údržbu a opravy ZZ. SBP musí být dodržován  při každé činnosti jeřábu, jedná-li se pouze  

o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se zdvihů. Základním požadavkem je 

vyhodnotit a eliminovat všechna rizika v rámci systému bezpečné práce, která se mohou při 

používání jeřábu vyskytnout.  

Práce je členěna do šesti kapitol. První z nich je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola 

se bude zabývat souhrnem zákonů souvisejících s danou problematikou a vymezení 

základních pojmů. Třetí kapitola bude zaměřena na představení společnosti, její vznik, poslání 

a činnost. Čtvrtá kapitola bude  charakterizovat systém jeřábové dopravy ve firmě, druhy ZZ 

ve firmě a jejich bezpečné používání. Pátá kapitola bakalářské práce bude určena k vyhledání, 

vyhodnocení pracovních rizik. Déle obsahuje možná řešení a opatření k jejich eliminaci.  

V bakalářské práci budou použity odborné publikace týkajících se BOZP při provozu 

jeřábové dopravy, zákony, internetové odkazy, dále pak materiály a informace z osobních 

konzultací poskytnuté mistrem BOZP Vladimírem Bírešem. 
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2 SOUHRN ZÁKONŮ, VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

 
Právo na bezpečnou práci je jedním ze základních a právními předpisy zaručených 

práv občanů naší společnosti. ZZ bývají zdroji závažných  pracovních i nepracovních úrazů, 

protože jejich provoz nese určité riziko. Se stoupajícími nároky na vyšší technickou úroveň 

ZZ stoupají i nároky na pracovníky. Je nutné dosažení vysoké odborné úrovně pracovníků, 

kteří tato zařízení obsluhují. Všechny osoby, které přicházejí s těmito zařízeními do styku, 

musí mít dobré znalosti předpisů, které platí pro ZZ. Vybrané zákony, vyhlášky a normy 

týkající se provozu ZZ budou popsány v následující části. [2] 

 

2.1 Související zákony a vyhlášky 
 

Zákoník práce je základní zákon upravující oblast pracovního práva. Současný platný 

český zákoník č. 262/2006 Sb. je účinný od 1. ledna 2007, dnem své účinnosti nahradil 

předchozí zákoník práce. Upravuje zejména okolnosti vzniku, trvání a změn a zániku 

pracovních poměrů. 

Definuje v části páté, hlavě I., povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik 

se zde myslí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Jednou z hlavních povinností zaměstnavatele je vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a 

zdroje, a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel 

povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [5] 

Dále jsou uvedeny dvě  vyhlášky, první nám určuje vyhrazená ZZ a druhá určuje lhůty 

revizí jednotlivých druhů jeřábů. Obě tyto vyhlášky jsou pro jeřábovou dopravu velmi 

důležité.  
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VYHLÁŠKA Č. 19/1979 SB. O VYHRAZENÝCH ZZ VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY  

Č. 552/1990 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 352/2000 SB.  

 

Vyhláška určuje vyhrazená ZZ a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti. Vyhrazená ZZ jsou taková, která ve zvýšené  míře mohou způsobit ohrožení 

BOZP nebo majetku organizace. 

 

Vyhrazená ZZ jsou tato ZZ s motorickým pohonem: 

� zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.), 

� jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg, 

� pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, 

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

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

nad 2 m, 

� regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. 

 

Mezi vyhrazená ZZ nepatří jeřábové dráhy, i kdyby sloužily pro pojezd vyhrazených 

jeřábů (nad 5 000 kg), a ani speciální  závěsné prostředky odnímatelné, (i kdyby měly nosnost 

nad 5 000 kg). 

 

Oprávnění organizací 

Organizace mohou vyrábět, montovat, provádět generální opravy, revize a revizní 

zkoušky a rekonstruovat ZZ jen na základě oprávnění, které vydává Institut technické 

inspekce na základě písemné žádosti. 

V žádosti musí být uveden přesný název a adresa organizace, název a adresa závodu, 

pro něž se oprávnění žádá (pokud není v sídle organizace). Dále musí být uveden druh  

a rozsah žádaného oprávnění a v neposlední řadě musí být uvedeno zajištění výkonu činnosti, 

k níž se oprávnění požaduje. 

Zjistí-li orgán dozoru nedodržování podmínek nebo porušování předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce při činnosti podle oprávnění, odejme oprávnění nebo alespoň omezí jeho 

rozsah. [9] 
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VYHLÁŠKA ČÚBP Č. 48/1982 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

A SOUVISEJÍCÍ NORMY  

 

Ve své podstatě vyhláška stanovuje  v praxi ověřená ustanovení dřívějších předpisů, 

stanoví a zdůrazňuje důležitá ustanovení technických norem a stanoví některá nová 

bezpečnostní ustanovení. 

Společně s požadavky na zajištění bezpečnosti práce a s požadavky pro provádění 

kontrol, zkoušek a revizí musí být k dispozici také technická dokumentace s návody  

od výrobce pro montáž, provoz, údržbu a opravy. S touto technickou dokumentací musí být 

seznámeny všechny osoby, které se dostanou do styku se ZZ. Všechny činnosti se ZZ musí 

být prováděny v souladu s touto technickou dokumentací. 

Veškeré změny provedené na ZZ musí být zaznamenány do technické dokumentace. 

ZZ mohou být uvedena do provozu jen tehdy, pokud odpovídají příslušným předpisům  

a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. ZZ musí být po celou dobu provozu 

podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám. 

 

Požadavky na revize, zkoušky a kontroly jednotlivých druhů ZZ 

Pro jeřáby a zdvihadla platí zejména ČSN 27 0142, kde jsou uvedeny lhůty revizí  

a revizních zkoušek podle zařazení do provozní skupiny podle ČSN 27 0103 z roku 1989  

a u jeřábů vyrobených před účinností této normy podle zařazení do skupiny. Lhůty revizí 

jednotlivých druhů jeřábů jsem uvedl v příloze č. 3.  

Rovněž je nutné provádění prohlídek a zkoušek elektrických zařízení a ZZ ve lhůtách 

podle obdobné tabulky v ČSN 33 2550. 

O průběhu a výsledcích zkoušek a revizí musí být veden písemný doklad,  

ve kterém se uvede popis zkoušeného zařízení, základní technické a evidenční údaje.  

Dále se uvede popis rozsahu kontrolního úseku a jeho vyhodnocení. Dále musí být uveden 

souhrn zjištěných závad a jednoznačné rozhodnutí o další způsobilosti jeřábu. 

Tento písemný doklad (Revizní zpráva) musí být dán prokazatelně na vědomí  

i pověřené osobě odpovědné za provoz jeřábu. 

Před zahájením provozu musí být jeřáb překontrolován jeřábníkem, a to vizuální 

prohlídkou a funkční zkouškou bezpečnostního vybavení podle návodu pro provoz.Jeřáby 

musí být dále podrobovány pravidelným inspekcím dle ČSN ISO 9927 – 1. 

V závislosti na délce a podmínkách provozu musí být jeřáby podrobeny inspekci 

odborným technikem nebo technikem znalcem, kdykoliv je to nutné, ale minimálně jednou 
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ročně. V protokolu o inspekci musí být uveden zejména rozsah inspekce, zjištěné závady  

a posouzení z hlediska provozu jeřábu. 

Pro jeřáby dále platí ČSN ISO 12482 - 1 Jeřáby, která je uvedena níže v kapitole 2.2.1. 

V úvodu této normy je uvedeno, že žádný jeřáb nemůže být postaven pro nekonečné 

používání. Musí pracovat v rozsahu podmínek jeho zamyšleného použití, a proto musí být 

sledován jeho stav. [10] 

 

 

2.2 Základní pojmy a informace týkající se jeřábové dopravy 
 

Jako nejdůležitější pojem týkající se BOZP se mně jeví riziko, proto ho uvádím jako 

první.  

Riziko je funkcí pravděpodobnosti, že frekvence, intenzita a trvání aktivace  

bude dostatečná k tomu, aby se nebezpečí ze svého potenciálního stavu transformovalo  

do negativních následků jako je poškození zdraví, majetku nebo životního prostředí. Pojem 

riziko je spojeno s pravděpodobností nebo možností škody. Očekávaná hodnota škody  

je výsledek aktivace určitého nebezpečí, která způsobí škodu. [1] 

Nejvýznamnější část v práci tvoří níže uvedená norma, ve které jsou uvedeny další 

pojmy, které se týkají bezpečného používání jeřábů. 

 

2.2.1 Mezinárodní norma ČSN ISO 12480 – 1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: 

Všeobecně  

 
V následující části jsou vybrány nejdůležitější body z této normy, mezi než patří SBP 

a podrobný popis jednotlivých profesí. 

 

ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanizmů, které jsou 

určeny ke zdvihání  a přepravě břemen nebo osob. Často jsou  součástí technologie výroby  

ve výrobních provozech. Používají se téměř na všech hlavních výrobních i nevýrobních 

pracovištích. Míra nebezpečí zdvihacích zařízení je dána specificky jejich používáním  
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a naakumulovanou energií. Je třeba počítat s kinetickou energií pohybujícího  

se ZZ nebo břemene a s potenciální energií, kterou představuje zdvižené břemeno nebo 

samotná konstrukce ZZ. Většina ZZ je umístěna nad prostorem, který obsluhují. Z těchto 

důvodů plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti, i při cestě 

na stanoviště obsluhy nebo pádu předmětů ponechaných na ZZ. [2] 

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

znalosti v oblasti jeřábů a mechanizmů používaných pro manipulace s břemeny. 

Pověřená osoba je konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu  

a jedná jménem organizace požadující manipulace s břemeny. 

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

a při dodržení SBP. Jeřábník se vždy musí řídit jen pokyny vazače nebo signalisty, který musí 

být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení  

"Stůj" od jiné osoby. 

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

příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. 

Vazač 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. 

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. 

Organizace zaměstnavatele; zaměstnavatel je organizace nebo osoba požadující 

manipulace s břemeny. 

Jmenovitá nosnost je maximální dovolená hmotnost břemene, kterým je možno 

zatížit jeřáb při provádění manipulací za podmínek stanovených výrobcem jeřábu. 

Provozní podmínky při provozu je stav, kdy jeřáb manipuluje s břemenem  

až do jmenovité nosnosti při dovolené rychlosti větru a při splnění dalších požadavků 

uvedených v příslušných normách nebo stanovené výrobcem jeřábu. 

Provozní podmínky mimo provoz je stav, kdy je jeřáb mimo provoz bez zavěšeného 

břemene při splnění požadavků uvedených v příslušných normách nebo stanovené výrobcem 

jeřábu. 

Těžiště je bod, ve kterém je soustředěna celková hmotnost břemene nebo bod, vůči 

němuž jsou vyváženy jednotlivé části břemene. 

Používání jeřábu je jakákoliv činnost prováděná pomocí jeřábu. [8]
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SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE 
 

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. 

 

Systém bezpečné práce musí obsahovat následující: 

a) navržení činnosti 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 

navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění,  

zda nedošlo ke změnám postupů. 

b) výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu (ů) a příslušenství; 

c) údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu (ů) a příslušenství; 

d) zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými 

povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníku provozu jeřábu; 

e) odpovídající dozor  prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými 

pravomocemi; 

f) kontrolu potřebných dokladů a dokumentace; 

g) zákaz nedovolených manipulací po celou dobu  používání jeřábu; 

h) zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu; 

i) koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní práci včetně 

stanovení opatření k zamezení vzniku rizik; 

j) zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby 

zúčastněné na používání jeřábu. [8] 
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ŘÍZENÍ PROVOZU JEŘÁBU 
 

Pro zavedení systému bezpečné práce celkového provozu jeřábu je nutno určit jednu 

pověřenou osobu, která zastupuje vedení organizace požadující manipulace s břemenem 

(zaměstnavatele). Tato osoba musí být odpovídajícím způsobem vyškolena a musí mít 

dostatek zkušeností pro kompetentní plnění úkolů. [8] 

 

VÝBĚR, ODPOVĚDNOST A MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY 
 

Bezpečný provoz jeřábu závisí na výběru kompetentních pracovníků. Podkladem  

pro jejich vhodný výběr jsou záznamy o školeních a praxi osob (např. jeřábníků). Osoba 

zodpovědná za výběr pracovníků musí kontrolovat, zda je práce těchto pracovníků dobře 

organizovaná v rámci pracovního týmu. Práci nesmí vykonávat osoby, jejichž výkonnost  

je ovlivněna alkoholem, drogami nebo jinými vlivy. Všechny osoby (jeřábník, vazač, 

signalista) musí být seznámeny se svými povinnostmi. Při zaškolení pracovníků musí být 

zajištěn dostatečný dozor (v některých případech je možné, aby jedna osoba měla více 

povinností). 

 

Pověřená osoba 

Pověřená osoba má následující povinnosti: 

� zajišťuje bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu (ů), příslušenství  

pro zdvihání, 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 údržbu zařízení; 

� zjišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech 

včetně provedení potřebných nápravných opatření; 

� zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů; zajišťuje, aby byly určeny 

kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulace s břemeny. 

 

Osoba určená k řízení provozu jeřábu musí být pověřena plněním všech  

těchto povinností a zejména musí mít pravomoc zastavit provoz, kdykoliv zjistí, že další 

provoz by mohl značně 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. 
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Jeřábník 

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

a při dodržení SBP. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny určené osoby (vazače nebo 

signalisty), který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě 

nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby. 

 

Jeřábník musí být: 

� kompetentní; 

� starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímím dozorem kompetentní osoby 

pouze pro účely zácviku; 

� zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce; 

� fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb; 

� schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost; 

� vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu,  

jeho ovládání a bezpečnostních zařízeních; 

� kompetentní ve vázání břemen a znalostí dorozumívacích znamení; 

� seznámený s hasícími přístroji na jeřábu a jejich používáním; 

� seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opouštění jeřábu v případě 

mimořádné události; 

� musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábů (lékařské potvrzení zdravotní 

způsobilosti jeřábníka nesmí být starší než 5 let, pokud není stanoveno jinak). 

 

Školení jeřábníků 

Obecné požadavky na školení jeřábníků stanovuje ČSN ISO 9926-1. Školení jeřábníků 

se skládá z teoretické části (základní, doplňkové, opakované) a praktické části (základní, 

doplňkové). Základní resp. opakované školení provádí revizní technik podle zpracované 

metodiky školení v návaznosti na složitost obsluhy jeřábu v následujícím rozsahu uvedeném 

v příloze č. 4.  

 

Praktický zácvik jeřábníků 

Praktický zácvik se provádí přímo na pracovišti pod dohledem určených, 

kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (jeřábníků), vlastnících příslušné oprávnění 

nejméně 2 roky. Za praktický zácvik odpovídá příslušný odpovědný vedoucí pracoviště 

(nájemce) a provozní technik. 
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Doba praktického zácviku je v rozsahu 3x delším než doba základního školení  

pro jednotlivé druhy jeřábů dle tabulky. Revizní technik může tuto dobu upravit 

s přihlédnutím ke schopnostem, resp. praktickým zkušenostem a znalostem zaškolované 

osoby, podmínkám a obtížnosti provozu. 

Rozsah doplňkového školení stanovuje RT ve spolupráci s pověřenou osobou. 

Doplňkové školení je uvedeno v příloze č. 4. 

Doba praktického zácviku je v rozsahu nejméně 3x delším než doba doplňkového 

školení pro jednotlivé druhy jeřábu dle výše uvedené tabulky. Zajišťuje nájemce jeřábu. 

Revizní technik může tuto dobu upravit s přihlédnutím ke schopnostem, resp. praktickým 

zkušenostem a znalostem zaškolované osoby, podmínkám a obtížnosti provozu. 

 

Vazač 

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

příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. 

Vazač 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 odpovědnosti, a na koho. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni 

zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti. 

 

Vazač musí být: 

� kompetentní; 

� starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímím dozorem kompetentní osoby 

pouze pro účely zácviku; 

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

� fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání; 

� schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost; 

� v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání; 

� schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno; 

� zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání; 
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� schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických 

zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat; 

� schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene; 

� musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen. 

 

Školení vazačů 

Školení vazačů jeřábníků se skládá z teoretické (základní, opakované) a praktické části 

(základní). Základní, resp. opakované školení, provádí revizní technik ZZ za účasti 

provozního technika ZZ, podle zpracované metodiky školení v návaznosti na druh vazačů 

v rozsahu uvedeném v příloze č.4. 

 

 Praktický zácvik vazačů 

Praktický zácvik vazačů se provádí přímo na pracovišti pod dohledem určených, 

kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (vazačů), vlastnících příslušné oprávnění nejméně 

2 roky. Za praktický zácvik odpovídá kvalifikovaný zkušený vazač, který zácvik provedl, dále 

příslušný odpovědný vedoucí pracoviště (nájemce) a provozní technik ZZ. 

Doba praktického zácviku je v rozsahu nejméně 3x delším než doba základního 

školení pro jednotlivé typy vazače dle tabulky. Zajišťuje nájemce jeřábu. Revizní technik 

může tuto dobu upravit s přihlédnutím ke schopnostem, resp. praktickým zkušenostem  

a znalostem zaškolované osoby, podmínkám a obtížnosti provozu.  

 

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. 

 

Signalista musí být: 

� kompetentní; 

� starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímím dozorem kompetentní osoby 

pouze pro účely zaškolení; 
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� zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce a pohyblivost; 

� schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost; 

� vyškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání; 

� schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických 

zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat; 

� musí být schopen řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene; 

� musí mít příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty. 

 

Školení signalistů 

Školení signalistů se skládá z teoretické části (základní, opakované) a praktické části 

(základní). Teoretické školení signalistů je uvedeno v příloze č. 4. 

 

Praktický zácvik signalistů 

Praktický zácvik signalistů se provádí přímo na pracovišti pod dohledem určených, 

kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (vazačů/signalistů), vlastnících příslušné 

oprávnění nejméně 2 roky. Za praktický zácvik odpovídá příslušný odpovědný vedoucí 

pracoviště a provozní technik. 

Doba praktického zácviku je v rozsahu 3x delším než doba základního školení 

signalisty dle tabulky uvedené v příloze č.4. RT může tuto dobu upravit s přihlédnutím ke 

schopnostem, resp. praktickým zkušenostem a znalostem zaškolované osoby, podmínkám a 

obtížnosti provozu. [8] 

 

BEZPEČNOST - VŠEOBECNĚ 
 

Osoba nebo organizace zodpovědná za celkové řízení pracoviště a zaměstnavatelé 

pracovníků účastnících se provozu jeřábu mají zodpovědnost za dodržování bezpečnosti.  

Zajištění bezpečnosti provozu jeřábu zahrnuje používání, údržbu, opravy  

a výměnu bezpečnostních zařízení a zaškolení příslušných pracovníků, včetně stanovení 

konkrétní zodpovědnosti pro dané zařízení. 

 

Označení osob řídících pohyby jeřábu 

Osoba řídící pohyby jeřábu (vazač nebo signalista) musí být pro jeřábníka snadno 

viditelná a identifikovatelná, např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být 

identifikovatelná rádiovými signály a podobně. [8] 
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NASAZENÍ JEŘÁBŮ 
 

Při nasazení jeřábu je nutno vzít v úvahu všechny faktory, které mohou ovlivnit  

jeho bezpečný provoz, zejména následující: 

� podmínky ustavení a zakotvení jeřábu; 

� existence nebezpečných vlivů v blízkosti jeřábu; 

� působení větru při provozu jeřábu a mimo jeho provoz; 

� odpovídající podmínky pro příjezd, zakotvení nebo montáž jeřábu v jeho pracovní 

poloze a pro demontáž a přemístění jeřábu po ukončení nasazení. 

 

Nebezpečné vlivy v blízkosti jeřábu 

     Je nutno počítat s nebezpečím vyplívajícím z pracovního prostředí jeřábu  

(např. z dalších jeřábů, vozidel nebo plavidel, na která se nakládá nebo z kterých se vykládá 

zboží, skládek zboží a materiálu, veřejně přístupných ploch včetně dálnic, železnic a řek 

nacházejících se v nebezpečné blízkosti jeřábu).  

V případě, že se některá část jeřábu nebo břemeno bude pohybovat v jejich blízkosti, 

je nutno se obrátit na příslušný orgán. Nebezpečí také představují podzemní inženýrské sítě, 

jako jsou plynová potrubí nebo elektrické kabely. Je nutno zajistit, aby jeřáby nebyly ustaveny 

nad těmito podzemními sítěmi. Není-li to možné, je nutno zabránit poškození těchto 

inženýrských sítí. [8] 

 

PROVOZ A ŘÍZENÍ - VŠEOBECNĚ 
 

Před zahájením provozu jeřábu musí být splněny následující podmínky: 

� jeřábník musí zkontrolovat, zda na zařízení nebo ovládacích prvcích nejsou umístěny 

výstražné tabulky nebo nejsou provedena jiná omezení provozu; 

� jeřábník musí být obeznámen s ovládacími prvky a jejich funkcí; 

� jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor; nemá-li 

dostatečný výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být v takovém 

místě, odkud má neomezený a dostatečný výhled;  

� při použití komunikačních prostředků jako je telefon, vysílačka nebo uzavřený 

televizní okruh si musí jeřábník ověřit, zda vyzváněcí signál správně funguje a slovní 

pokyny jsou dobře srozumitelné; 
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� v případě použití pneumatických nebo hydraulických systémů musí jeřábník 

zkontrolovat správnou funkci kontrolních a měřících zařízení a správný provozní tlak. 

 

Zdvihové lano nebo řetěz musí být během zvedání ve svislé poloze. Břemeno je nutno 

nejdříve nadzvednout nad terén a ponechat v klidu a pak provést kontrolu uvázání a vyvážení 

břemene. Teprve pak se může pokračovat v manipulacích. Jeřábník musí ovládat jeřáb tak, 

aby nevznikaly rázy a boční zatížení výložníku nebo konstrukce. Je nutno dbát, aby se nosné 

orgány a příslušenství pro zdvihání nedostaly do kontaktu s konstrukcí. 

Hnací motory se nesmí reverzovat před jejich zastavením, není-li ovládací 

mechanizmus pro to konstruován. Bezpečnostní zařízení jeřábu nesmí být použita  

jako provozní  prostředky pro zastavení pohybu (ů). 

Mobilní jeřáby, které pojíždějí v místech, kde se mohou zdržovat pracovníci, musí být 

vybaveny příslušným výstražným zařízením. 

Před každým pohybem jeřábu  po jeřábové dráze musí být varovány výstražným 

signálem osoby, jejichž bezpečnost by mohla být hrožena. K tomu slouží výstražný zvonek 

nebo klakson.  

 

Manipulace s břemeny v blízkosti osob 

Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je důležitá mimořádná pozornost a dodržení 

bezpečných vzdáleností. Jeřábníci, vazači a signalisté jsou povinni věnovat zvláštní pozornost 

možnému ohrožení osob pracujících mimo dohled jeřábníka. 

Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. 

Při zvedání břemene z hromady uskladněného materiálu se musí všechny osoby nacházet 

v dostatečné vzdálenosti pro případ náhodného uvolnění materiálu nebo předmětu. S břemeny 

se nesmí manipulovat nad komunikacemi, železnicí, řekami nebo ostatními veřejně 

přístupnými místy. Není-li to možné, je nutno požádat příslušné úřady o vydání povolení a 

v dané oblasti se musí zastavit provoz a zabránit vstupu osob. [8] 
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2.2.2 Vedení provozní technické dokumentace a dokladů jeřábů a zdvihadel  

 

V této kapitole jsou uvedeny provozní doklady potřebné k řádnému provozování 

jeřábů a zdvihadel. Jako nejdůležitější je  „Deník zdvihacího zařízení“, proto je uveden jako 

první. 

 

� Deník zdvihacího zařízení, který slouží k záznamům a provozu. Obsahuje evidenční  

a inventární číslo zařízení, označení třídy a podtřídy ZZ, seznam jeřábníků  

nebo obsluhovatelů, oprávněných obsluhovat dané ZZ, záznamy o předání a převzetí 

zařízení (při střídání směny a podobně) a další záznamy (o čištění, mazání, 

prohlídkách, údržbě, záznamy o závadách a jejich odstranění). Deník ZZ je uložen na 

stanovišti obsluhy, popřípadě u provozního technika. 

� Zápisy o zkouškách obsahují výsledky individuálního vyzkoušení, ověřovací zkoušky, 

revizních zkoušek ZZ a zápisy o zkouškách zařízení po jeho opravách. Zápis  

o provedené revizi nebo revizní zkoušce je samostatný doklad, kde musí být uveden 

provozovatel, adresa, datum provedení revize nebo revizní zkoušky, pověřená osoba 

(dále jen PO), název ZZ a jeho umístění, technický popis, rozsah zkoušek, zjištěné 

závady. Rozhodnutí o další použitelnosti ZZ, kdo prováděl revizi nebo revizní 

zkoušky, datum a podpis přejímacího pracovníka a Pověřené kompetentní osoby.  

� Jeřábnický/vazačský průkaz osvědčuje způsobilost jeřábníka a jeho oprávnění 

k samostatnému ovládání ZZ příslušné třídy a způsobilost vazače vázat břemena. 

Průkaz vystavuje revizní technik ZZ. Obsahuje i záznamy o účasti na opakovaných 

školeních.  

� Evidenční karta jeřábníka/vazače – evidenční doklad. 

� Seznam jeřábníků, vazačů a signalistů slouží k evidenci a záznamům o školení, 

zkouškách, účasti na opakovaném školení a o zdravotním stavu jeřábníků, vazačů 

břemen a signalistů. Seznamy uvedených pracovníků vede revizní nebo provozní 

technik. 

� Seznam zdvihacích zařízení slouží pro evidenci a obsahuje evidenční a inventární čísla 

jednotlivých zařízení, jejich třídy, hlavní technické údaje a údaje o jejich umístění. 

Seznam vede revizní nebo provozní technik ZZ. [2] 
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2.2.3 Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemene 
 

Vázání a manipulace musí odpovídat  danému SBP při provozu jeřábů a požadavkům 

vnitřních předpisů a směrnic, které se týkají manipulace s břemeny. 

Základní řešení požadavků bezpečné manipulace se musí zejména týkat stanovení 

hmotnosti břemene, stanovení těžiště břemene, určení vhodných háků a kladnic.  

K vázání, zavěšování a uchopení břemen musí být používány dle účelu a způsobu 

manipulace v souladu souvisejících norem, tyto prostředky: 

� pro vázání břemen – řetězy, ocelová lana, textilní lana, zvedací popruhy, 

� pro zavěšení břemen – vahadla, traverzy, svěrky různých typů, kleště atp. 

Jednotlivá pracoviště musí být v dostatečném počtu vybavena prostředky podle provozních 

technologických podmínek v souladu se SBP. [7] 

Základním předpisem pro prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemene 

nedosuď platná norma ČSN 27 0144. Hlavní náplní této normy je, že prostředků pro vázání  

je možno použít tehdy, pokud břemeno svým tvarem a tuhostí umožňuje bezpečné uvázání. 

Vázací prostředek má být  zatížen rovnoměrně, těžiště má být pod osou závěsu. Pokud se tyto 

podmínky nesplní, může dojít k narušení stability přepravovaného břemene a k jeho 

vysmeknutí ze závěsu a následnému pádu břemene. Po uvázání břemene je nutno břemeno 

mírně přizvednout, pečlivě zkontrolovat správnost úvazu a teprve pak začít s vlastní 

přepravou. 

Další důležitou normou platnou pro ocelová vázací lana je ČSN ISO 8792,  

která stanoví bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání. Lanové vazáky se musí 

kontrolovat před každým používáním, zda nejsou poškozeny nebo narušeny.  

Při odborné prohlídce se kontroluje především počet zlomených drátů, celková 

deformace lana, deformace objímek nebo příslušenství, nadměrné opotřebení, poškození 

teplem a koroze. 

Ke každému vázacímu popruhu  musí výrobce dodat návod k použití, podle kterého  

se musí zaměstnanci řídit. 

Uvést do provozu se smí pouze zvedací popruhy s označením. Na štítku musí být 

vyznačené maximální pracovní zatížení při různém způsobu zavěšování. 

Poškozené závěsné prvky zvedacích popruhů (například s deformací, natržením, 

zlomením) se musí bezprostředně vyřadit z provozu. [2] 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

 

V následující kapitole jsou uvedeny konkrétní informace o firmě KM Beta a.s., 

Hodonín. 

 

3.1 Sídlo firmy 
 
KM Beta, a.s. telefon:  518 321 134, 518 321 138  

Dolní Valy 2, 695 01  Hodonín fax: 518 321 138, 518 340 938 

Jihomoravský kraj, Česká republika e-mail: kmbeta@kmbeta.cz 

 

3.2 Historie firmy 
 

Firma vznikla v listopadu 1996 a tím navázala na dlouholetou tradici výroby 

vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Společnost sídlí  

v Hodoníně a své produkty vyrábí ve dvou výrobních závodech ve Bzenci-Přívoze  

a v Kyjově. Výroba betonové střešní krytiny má silnou tradici, která sahá až do roku 1983,  

kdy byla ve Bzenci - Přívoze poprvé zahájena průmyslová výroba betonové střešní krytiny  

v České republice. Tento závod vznikl v blízkosti rozsáhlé lokality vápencovitých 

křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální 

surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou 

zrnitostí. Tím je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků.  

V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. 

Po získání těchto závodů firma KM Beta výrobu dále zmodernizovala a posunula  

ji až do dnešní podoby. [12] 

 

3.3 Nejdůležitější odběratelé 
 
           3 Trees s.r.o. (Plzeň); A-Keramika – W.A.W. spol. s.r.o. (Plzeň); A-Z plotové centrum 

spol. s.r.o. (Rajhrad); A. Vaněk velkoobchod spol. s.r.o. (Praha 4 - Kunratice); 1. severočeská 

stavební společnost spol. s.r.o. (Kamenický Šenov); 3M Česko s.r.o. (Praha 4); A.M.O.S. 

Design s.r.o. (Brno); AB Ventures spol. s.r.o. (České Budějovice). 
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3.4 Činnost firmy 
 

Firma  KM Beta je ryze česká firma, která svou činností navázala na produkci svých 

předchůdců. Specializuje se na výrobu betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel. 

Výroba a prodej betonové střešní krytiny KMB Beta, KMB Hodonka a KMB Bobrovka. 

Výroba vícevrstvého systému SENDWIX (energeticky úsporný systém). Výhradní prodejce 

vápenopískových cihel VF a NF, štípaných cihel, štípaných obkladových pásků. Tašky firmy 

KM Beta patří mezi špičkové krytiny splňující požadavky evropských norem. Firma má 

certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Přehled činnosti 

firmy KM Beta a.s., Hodonín je zpracován v tab.3.1. [11] 

 

Tab. 3.1 Přehled činnosti firmy KM Beta a.s., Hodonín 

Zatřídění Cíle společnosti 

Velkoobchod 
Maloobchod 
Zahraniční obchod 

Obchodní činnost 

Zastoupení zahraničních firem 

Vysoká kvalita 
 

Střešní krytiny deskové 
Desky betonové 

Obvodové stěny 
a stavební systémy 

Vápenopískové cihly 

Stálá inovace 
sortimentu 

Obvodové stěny a stavební systémy 
Střešní krytiny deskové 
Desky betonové 

Výrobní činnost – výrobky, 
prefabrikáty 

Cihly 

Kompletní servis 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

 

3.5 Nejvýznamnější produkty firmy 
 

Mezi nejvýznamnější produkty firmy KM Beta a.s., Hodonín patří cihla lícová štípaná 

vápenopísková VF, NF, obkladová, cihla lícová vápenopísková VPC VF, NF, cihla 

vápenopísková děrovaná KMB SENDWIX 2DF-D, 2DF-LD, kvádr vápenopískový děrovaný 

KMB SENDWIX 5DF-D, kvádr vápenopískový KMB SENDWIX 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 

16DF, malta zdicí a spárovací, překlad U vápenopískový KMB SENDWIX 2DF, 8DF, taška 

betonová KMB BETA, KMB HODONKA, taška betonová bobrovka KMB BOBROVKA. 

 V příloze č. 1 je  uveden jejich podrobný popis a využití. [15]
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4 SYSTÉM JEŘÁBOVÉ DOPRAVY VE FIRMĚ KM Beta a.s.,     

Bzenec-přívoz 

 
 

Všechny činnosti s jeřáby a ZZ je nutno navrhnout tak, aby veškerá práce byla 

prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídaným rizikům. Rizika vyplívají 

z charakteru práce a pracoviště, kde je činnost  prováděna. Mohou být závislá  také na použité 

technologii.  

Při uvádění jeřábu nebo jakéhokoliv ZZ do provozu musí být strojní části jeřábu, 

přídavné závěsné zařízení, lana, řetězy a vázací prostředky v souladu s Nařízením vlády  

č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. [6, 7]   

 

4.1 Rozdělení jeřábů – všeobecně 
 

Jeřáby jsou stroje, které značně ulehčují člověku práci. Jeřáby jsou využívány 

především ke zvedání a přemisťování těžkých a velkých břemen. To co je pro člověka 

nepředstavitelně těžké a nemožné přemístit, jeřáby zvládnou bez problémů. 

V následující části bakalářské práce jsou stručně popsány a všeobecně rozděleny 

jeřáby do skupin a tříd.  

Vyhláškou č. 19/1979 Sb. se určují vyhrazené ZZ a jejich rozdělení. Zmíněná 

vyhláška je uvedena v kapitole 2.1. Za vyhrazená ZZ se považují ta, u kterých musí být 

přítomny orgány státního odborného dozoru, když jsou uváděna do provozu. ZZ  rozdělujeme 

do několika skupin. Především na zdvihadla a jeřáby do nosnosti 5 tun (nepovažují se za 

vyhrazené) a jeřábů s nosností nad 5 tun ( považují se za vyhrazené). Pomineme-li drobná 

zdvihadla, tak se nejčastěji setkáváme s provozem jeřábů. Rozdělení je opět z několika 

hledisek, to zásadní je na jeřáby mostové, portálové, věžové, mobilní (automobilovém 

podvozku), konzolové, kolejové, plovoucí atd. Ovládání buď z kabiny, koše, nebo stále častěji 

se vyskytující dálkově vysílačkou. Rozdělení jeřábů do tříd je uvedeno v tab.4.1. [8, 13] 
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Tab. 4.1 Rozdělení jeřábů do tříd 
 

Označení třídy 
 

Druh zdvihadla 

O zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s minimálně jedním 
ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou 
nebo kladkostrojem ovládané ze země, 

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

AS věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem, 
C kolejové a železniční výložníkové jeřáby, 
D mobilní jeřáby, 
E plovoucí jeřáby, 
F lanové jeřáby. 

Zdroj: Rozdělení jeřábů podle druhu zdvihadla; Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz 
/priloha/stavebnictvi05_jeraby  [cit. únor 2008]. 
 
 

4.2 Současný stav ZZ ve firmě KM Beta a.s., Bzenec-přívoz 
 

Bude uveden seznam ZZ včetně jejich technických parametrů a druh práce,  

 na které se používají ve firmě KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Seznam zdvihacích zařízení je 

zobrazeno v níže uvedené  tab.4.2. 

 

Tab. 4.2 Seznam ZZ ve firmě KM Beta a.s., Bzenec-přívoz 
 

Pořadí 
 

Název stroje 
 

Evidenční číslo 

1 Přídavné závěsné kleště STEINWEG BOCKER H12 0711261000 
2 Ručně ovládaný mostový jeřáb s el. kladkostrojem 1 
3 Portálový jeřáb ruční PJR 3 TYP 16- 12/3, 2T/3M 1945 
4 Ručně ovládaný mostový jeřáb s el. kladkostrojem 2 
5 Ručně ovládaný mostový jeřáb s el. kladkostrojem 3 
6 Mobilní otočný sloupový jeřáb STEINWEG MK300 3526 
7 Otočný sloupový jeřáb OEVS – 02 468-311-093 
8 Dvoukolový žebřík ZD – 12 s výškou zdvihu 12,4m 778270 
9 Jeřábová drážka s el.kladkostrojem řetězovým B103M 8927804 

10 Sloupový otočný jeřáb – dílenský 2006 
11 Pojízdné zdvihadlo 8927804 

Zdroj: Interní materiál.  

 

V následující části jsou popsány technické parametry vybraných ZZ a jejich použití ve 

firmě KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Jejich fotografie jsou uvedeny v příloze č.2. 
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� Otočný sloupový jeřáb OEVS – 02 

Rok výroby je 1991, typ OEVS-02, skupina II B. Maximální nosnost je 2000 kg, rozsah 

vyložení je 3 m. Pohon je elektrický, ovládání tlačítkem ze země. Jeřáb slouží při opravě 

skladových vozíků kolejových – úzkorozchodných pecích. 

� Portálový jeřáb ruční 

Rok výroby je 1981, jeho nosnost 3 200 kg. Maximální dráha háku je 3 m, výška zdvihu  

3 m. Teplotní prostředí, ve kterém by měl jeřáb pracovat, je v rozmezí od – 25 až do + 40 °C. 

Skupina jeřábů podle ČSN 27 0101 I, umístění na vodorovném dostatečně únosném podkladu. 

Nosnou konstrukci jeřábu tvoří hlavní nosník plnostěnný, dále je podporován příhradovou 

konstrukcí. Nosným orgánem je řetěz doplněn jednoduchým hákem. Řízení jeřábu je ručně ze 

země, druh pohybu je mobilně představitelný bez břemene na vodorovném dostatečně 

únosném podkladu. Jeřáb je určen ke zvedání břemen. Druh nabíraného materiálu montážní 

části opravovaných strojů v opravovnách. 

� Mobilní otočný sloupový jeřáb STEINWEG MK300 

Rok výroby je 1999, jeho nosnost 300 kg při maximálním vyložení 5 m. Pohon kladkostroje 

je elektrický, otáčení je ruční. Jeřáb je ovládán ovladačem, který je pevně připojen 

k prostředku k uchopení břemene. Jeřáb je určen k montáži stavebních dílců, výrobků firmy 

KM Beta a.s. a ke zdění. K tomuto účelu se k háku instaluje prostředek pro uchopení 

břemene. 

� Sloupový otočný jeřáb – dílenský 

Rok výroby je 2006. Druh provozu se řídí dle ČSN 27 0103: H2, D2, J3. Teplotní prostředí, 

ve kterém by měl jeřáb pracovat, je v rozmezí od – 5 až do + 40 °C. Maximální nosnost 

hlavního zdvihu je 1,0 t. Maximální dovolená výška zdvihu je 2,2 m a vyložení ramene  

je 4 m. Druh pohonu a řízení je elektrické, umístění ovládacího stanoviště je ze země pomocí 

ovládacího panelu. Jeřáb pracuje uvnitř budovy a slouží pro přepravu břemen. 

� Ručně ovládaný mostový jeřáb s el. kladkostrojem 

Rok výroby je 1995, skupina A. Maximální nosnost je 3200 kg, rozpětí je 6000 mm a výška 

zdvihu je 7000 mm. Nosná ocelová konstrukce je vyrobena z válcovaných profilů a je 

zavěšena na čtyřech poděsných pojezdových vozících. Závěsný prostředek je kovový hák, 

jeřáb je ovládán ze země pomocí panelu s tlačítky. Jeřáb slouží pro všeobecné použití  

(jako je přemísťování břemen, přizvednutí břemene, pro opravu různých zařízení atd.). 
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4.3 Současný stav BOZP při provozu jeřábové dopravy 
 

Pro jeřáby a ZZ platí norma ČSN ISO 12 480 – 1, která byla převzata překladem  

a nahradila ČSN 27 0143. Jednou ze základních povinností provozovatele je zpracování SBP, 

který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu. Jedná-li se třeba pouze  

o jednotlivý zdvih nebo jednu manipulaci s jeřábem. Jednotlivé činnosti musí být navrženy 

tak, aby se podle nich dalo bezpečně pracovat. Tyto činnosti dále musí vyhledat a alespoň 

částečně eliminovaly rizika, která při té které manipulaci vznikají. Navržení činnosti smí být 

vypracováno i odkazem na technologické postupy nebo SBP.  

SBP by měl rovněž obsahovat povinnosti a činnosti všech osob zúčastněných 

v jeřábové dopravě (Pověřené kompetentní osoby, RT, odborného nebo provozního technika, 

jeřábníků, vazačů, signalistů, montérů, údržbářů). [3] 

Domnívám se, že současný stav BOZP ve firmě KM Beta a.s., Bzenec-přívoz  

je dostačující. Přesto bych zhodnotil možná rizika a nebezpečí jednotlivých profesí,  

které se týkají práce na ZZ. Tato rizika je zapotřebí nalézt a učinit vhodná opatření k jejich 

odstraní nebo je alespoň částečně eliminovat na přijatelnou míru. Tato opatření jsou uvedena 

v příloze č.5. 

 

4.4 Systém bezpečné práce jeřábů, ZZ ve firmě KM Beta a.s.,          

Bzenec–přívoz  

 

a) Navržení činnosti jeřábu (činnosti je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny 

bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům), v případě opakujících  

se rutinních činností lze navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením 

periodických kontrol pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů. 

b) Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu (ů) a příslušenství. Výběr jeřábu, resp. 

Příslušenství, je nutno provést s ohledem na konkrétní požadavky použití (hmotnost, 

rozměry a charakteristika břemene, provozní rychlost, vyložení, výška zdvihu a rozsah 

pohybu jeřábu, počet, frekvence a druhy manipulací, celková doba použití jeřábu je 

s ohledem na okolní podmínky provozu pracoviště – objektu, volný prostor pro 

příjezd, pojíždění a provoz jeřábu, další zvláštní provozní požadavky nebo omezení 

podle charakteru  pracoviště – nebezpečné vlivy v blízkosti jeřábu např. vozidel, 

rozvod energie, atd.). 
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c) Údržbu, prohlídky a kontroly jeřábu (ů) a příslušenství. 

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

povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníku provozu jeřábu. 

e) Odpovídající dozor  prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými 

pravomocemi. 

f) Kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace. 

g) Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu  používání jeřábu. 

h) Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu. 

i) Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní práce včetně 

stanovení opatření k zamezení vzniku rizik. 

j) Zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby 

zúčastněné na používání jeřábu. 

k) Požadavky na provoz jeřábu je nutno případně (podle situace) doplnit o přípravu 

stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu (ů). 

l) Se SBP musí být prokazatelně seznámeny všechny zúčastněné osoby, resp.subjekty, 

kterých se může dotýkat (např.při pronájmu objektu s jeřábem atd.). [7]
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5 VYHLEDÁNÍ, VYHODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK                      

A STANOVENÍ OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI 

 
 

Činnost systému jeřábové dopravy u firmy KM Beta a.s., Bzenec-přívoz byla 

zajišťována v profesích jeřábník, vazač a signalista. Díky nepřítomnosti velkých jeřábů se tato 

činnost od roku 2006 omezila pouze na jeřábníka a obsluhovatele. Obě činnosti vykonává 

jedna odborně zaškolená osoba. Pro nasazení jeřábu musí být vždy dodrženy podmínky, které 

jsou uvedeny v kapitole 2.2. Pak je uveden popis pracovní činnosti jednotlivých profesí, které 

souvisejí s jeřábovou dopravou (jeřábník, obsluhovatel). 

 

POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI JEŘÁBNÍKA: 

 

Před zahájením provozu ZZ se musí kompetentní osoba přesvědčit , co je zapsáno 

v „Deníku ZZ“ z minulé směny, zapsat datum a hodinu nástupu s podpisem. Překontrolovat,  

zda na jeřábové dráze, průjezdném profilu či dosahu ZZ nejsou neoprávněné osoby  

nebo nežádoucí předměty. Po prohlídce a zapnutí spínačů se provedou všechny pohyby se ZZ 

bez zatížení a opatrně se najede do krajních poloh. Dále musí zkontrolovat funkce brzd, 

signalizace apod. Pokud je ZZ bez závad, pak teprve může být dáno do provozu. Pokud  

se vyskytly závady, je nutno je zapsat do „Deníku ZZ“ a vyžádat jejich opravu. Drobnější 

závady může odstranit jeřábník sám. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 3.3.6. 

Dále uvedu pracovní činnost na konkrétním jeřábu třídy B2 typu: STEINWEG 

MINIKRAN MK 300: 

� přeprava jeřábu na místo, 

� podrobné seznámení jeřábníka s elektrickým vedením a inženýrskými sítěmi, 

� řádná montáž a zajištění jeřábu pro bezpečný provoz, 

� revizní zkouška jeřábu revizním technikem, uvedení jeřábu do provozu, 

� určení jednotné signalizace, 

� práce s jeřábem podle předpisů pro obsluhu od výrobce, dodržení SBP při provozu 

jeřábu, dodržení ČSN ISO 12480 – 1 (viz.kapitola 3.3) včetně zakázaných manipulací.  

 

Po ukončení provozu jeřábu je nutno zapsat veškeré nedostatky zjištěné za provozu,  

i když přímo neohrožují bezpečnost, ale které je nutno odstranit, do „Deníku ZZ“.  
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Další povinnosti jeřábníka: 

� zajed se ZZ na vyhrazené stanoviště, 

� vyjet s kladnicí do polohy, aby hák, popřípadě závěsné prostředky, neohrožovaly 

osoby, vozidle nebo provoz pod jeřábem, 

� vypnout jeřábový spínač, odstranit ze stanoviště obsluhy nežádoucí předměty, 

� provést další opatření předepsaná výrobcem ZZ. [7] 

 

POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI OBSLUHOVATELE: 

 

Hlavní náplň práce obsluhovatele je stejná jako práce vazače. Obsluhovatel-vazač  

se stará o vázání a zavěšování břemen. Obsluhovatel-vazač musí: 

� vázat a zavěšovat pouze břemena známe hmotnosti, které nepřevyšují nosnost ZZ 

s výjimkou zkušebních břemen, 

� musí uvázat břemeno správným způsobem a zamezit tak vysmeknutí  

nebo vzájemnému poškození vázacího nebo závěsného prostředku a břemene, 

� zajistit upevnění pohyblivých části břemen nebo volných částí na břemenech, 

� sledovat břemeno po celé jeho dráze, dbát aby břemeno nebylo přepravováno  

nad pracujícími lidmi nebo pojíždějícími vozidly, 

� upozornit přecházející osoby a sám se nesmí pohybovat pod břemenem,  

� uložit břemeno na připravenou, pevnou podložku tak aby se nemohlo sesmeknou nebo 

převrátit, 

� odvázat břemeno správným způsobem tak aby nedošlo k jeho poškození, 

� udržovat vázací a zavěšovací prostředky v dobrém stavu. 

 

5.1 Zakázané manipulace  
 

Při obsluze ZZ a přepravě břemen má být zakázáno např.: 

� porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách, 

� pracovat se ZZ při vyřazených nebo nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních, 

např. vypínačích, přetěžovacích pojistkách apod., bez souhlasu provozního technika  

a náhradních opatřeních, 

� ovládat ZZ tak, že aby se způsobilo nadměrné rozhoupání břemene, 

� zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko, 
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� zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, vytahováním  

a odtrháváním, pokud není možno zjistit sílu k tomu potřebnou, nebo pokud zařízení 

není vybaveno přetěžovaní pojistkou, 

� přepravovat břemena nad zaměstnanci, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 

pohybujícími se dopravními prostředky, pojíždět nebo nadjíždět jeřábem tam,  

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

bez náležitého zajištění, 

� odkládat na ZZ (kočce, jeřábu) a jeho dráze jakékoliv předměty (nářadí, spojovací 

materiál apod.) a shazovat je, nebo ukládat čistící vlnu a jiné hořlavé látky  

mimo určené místo, 

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

jako šatnu, s výjimkou u venkovních jeřábů. [2] 

 

Při vázání a zavěšování břemen má být zakázáno např.: 

� 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 možnost zjistit 

sílu potřebnou k jejich uvolnění, nebo pokud ZZ není vybaveno přetěžovaní pojistkou 

a vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zařízení, s výjimkou zkušebních 

břemen a případů, schválených revizním nebo provozním technikem, 

� zkracovat vázací a závěsné vázací prostředky uzlením čí zkrucováním,  

nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat, 

� vázat břemena řetězy nebo lany přes ostré hrany, které by mohli způsobit  

jejich poškození bez podložení, od podložení je možno upustit, je-li dovolené zatížení 

řetězu o 50% vyšší, než odpovídá hmotnosti břemene a způsobu jeho uvázání  

či zavěšení, 

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

jeho rovnováhy, 

� ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa. [2] 
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5.2 Rizika, která hrozí při jednotlivých pracovních činnostech  
 

V této části jsou uvedena vyhledaná rizika, která hrozí při své pracovní činnosti 

jeřábníkovi a obsluhovateli. 

 

5.2.1 Rizika, která hrozí při své pracovní činnosti jeřábníkovi 
 

Jsou to rizika, kterým je vystaven jeřábník při své pracovní činnosti, a to zejména: 

 

Pád břemen 

Pád nebo náraz břemene při přemísťování a zvedání břemene ZZ může nastat např.: 

� při použití nevhodných, poškozených nebo chybějících závěsných a uchopovacích 

prvků (lanových vazáků, řetězů, popruhů, prostředků k uchopení břemen), 

� při nesprávné volbě vázacích lan a řetězů a po jejich neodborném uvedení či zavěšení, 

� při přetržení nosných lan, řetězů, popruhů, háků a jiných závěsných prostředků  

a prvků, vázacích prostředků (např. vazáku vedeného přes ostrou hranu), 

� při vytržení závěsných ok z břemene, při vysmeknutí vázacího lana, řetězu, popruhu, 

z jeřábového háku (např. při chybném pracovním postupu, při nadměrném povolení 

vazáku, při obrácení břemene apod.), 

� pád a náraz břemene na osobu následkem ulomení oka na břemeni. 

 

Další z možností je náraz břemene na osobu následkem zhoupnutí břemene, dochází 

k přitlačení, přimáčknutí, skřípnutí a rozdrcení končetin nebo jiných částí těla vazače břemen 

k podlaze, předmětu, pevné konstrukci, ke skladovanému materiálu, k dopravnímu prostředku 

(bočnici vozidla) a okolním předmětem. 

 
Další možnosti jsou ztráta stability břemene, převrácení chybně uloženého břemene  

po odvěšení z nosného orgánu ZZ na obsluhovatele, převrácení a zřícení materiálu, předmětu 

na osobu při zachycení přemísťovaným břemenem, zachycení hákem vázacího prostředku o 

stojící břemeno, překlopení a následné převrácení předmětů, břemen, strojů a zařízení, při 

manipulaci, zvedání, po naražení na ně, při zachycení stojícího předmětu  nebo  prvku hákem 

vázacího prostředku, přemísťovaným zavěšeným břemenem, překlopení břemene uloženého 

na nerovný podklad, po odvěšení, pád a poškození konstrukce, se kterou přišlo břemeno do 

styku (např. části strojů, budov, kabely nebo potrubí), pád osoby z manipulačního zařízení. [4] 
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Pád z výšky 

Pády z výšky jsou dlouhodobě nejčastější zdroje smrtelných úrazů při provádění 

stavebních, montážních a udržovacích prací. Jedná se zejména o pád při přelézání, přecházení, 

podlézání a podcházení přes větší stroje a zařízení, konstrukce dopravníků apod., pád osoby 

ze stupadel, stupaček, nášlapných patek apod., prvků při nastupování, vystupování, 

zastupování osoby z kabiny vozidla, motorového vozíku, stroje, zařízení apod. (zejména  

za zhoršených klimatických podmínek, jako např. déšť, bláto, mlha), uklouznutí a pád osob  

při výstupech po žebřících, stupadlech, při chůzi a pohybu osob na zvýšených plošinách strojů 

a zařízení bez ochrany proti pádu, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek, pád 

osoby z různých částí vozidla, stroje při uklouznutí po povrchu, poutažení nebo uvolnění 

částí, jež se osoba držela při výstupu, resp. sestupu a po došlápnutí na zem, terén, vozovku, 

krajnici apod., pád z ZZ při: 

� provádění čištění nebo údržby, 

� nastupovaní a sestupování do kabiny jeřábu, 

� pohybu po stroji např. za účelem čištění, 

� seskakování ze ZZ, 

� nepoužívání nástupových a výstupových prvků, 

� uklouznutí a pád po znečištěném a mastném povrchu, 

� nedovolené přepravě osob (pád z pracovního zařízen ZZ). [4] 

 

Elektrická energie 

Zasažení elektrickým proudem může způsobit zranění či smrt elektrickým šokem  

nebo popálením. 

Ohrožení osob zasažením elektrického proudu při užívání elektrického zařízení a při 

práci a prodlévání v blízkosti venkovního elektrického vedení nízkého a vysokého napětí 

dotykem s živými nebo neživými částmi elektrického zařízení: 

� porušením izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí  

a jiné mechanické poškození izolace na holý vodič), 

� při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku 

s venkovním elektrickým vedením nad vyloženými částmi mechanizačních (zejména 

zdvihacích) zařízení nebo zvedanými břemeny, při manipulačních prací. 
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Zasažení elektrickým proudem – nejčastěji při dotyku s venkovním elektrickým 

vedením vysokého napětí (zpravidla 22 kV, 35 kV a vyšším) při nedodržování zákazu práce 

v ochranném pásmu venkovního elektrického vedení (typickým příkladem je přiblížení 

výložníku autojeřábu k venkovnímu vedení vysokého napětí, dotyk břemene s elektrickým 

vedením a zasažení pracovníka elektrickým proudem při dotyku s autojeřábem při 

nastupování do kabiny). [4] 

 

Poranění o ostré hrany materiálu a při práci s ručním nářadím 

Jedná se o naražení osoby na pevné překážky a konstrukce, části budov, okraje dveří  

a vrat zejména při pohybu osob zúženými a sníženými profily a průchody, má-li stanoviště 

obsluhy nevhodné rozměry a je-li pracoviště prostorově stísněné. Dále se jedná o naražení 

osoby o vyčnívající části nebo o konstrukci, prvek, překážku zejména při výskytu snížených 

profilů a průchodů. [4] 

 

Mechanická komprese těla manipulovaným břemenem 

K těmto rizikům dochází při jakémkoliv pádu materiálu, předmětu, břemene apod.,  

při různých činnostech, při ruční i mechanizované, skladování, dopravě, při provozu vozidel  

a mobilních pracovních strojů, po ztrátě stability a zřícení stroje, zařízení, konstrukce apod., 

následkem pádu předmětu z výšky. Pád předmětu, břemene, po ztrátě stability a narušení 

rovnovážné polohy, upevnění či uchycení. Jedná se zejména o následující případy. Pád 

zpracovaného materiálu, obrobku, polotovaru, nástroje na osobu, pád nesprávně a nestabilně 

postaveného stroje, pády různých částí, nářadí a předmětů způsobené otřesy provozovaných 

strojů a pokud se vyskytnou atypické stavy při provozu, montáži, opravách, údržbě, strojů  

a zařízení, pád materiálu, břemene, obrobku, konstrukční části apod. překlopením po ztrátě 

stability při zachycení pohyblivým zařízením (pohybujícím se vozidlem, strojem apod., 

zavěšeným břemenem apod.) při kolizi manipulovaného břemene s osobou, apod., pád  

a rozlomení materiálu, pád stroje a ZZ po ztrátě stability, část stroje nebo samotný stroj se 

převrhne nebo uvolní z ukotvení nedostatkem vlastní stability nebo velmi rychlého rozběhu 

při zpuštění u určitých procesů (např. odvíjením zpracovaného materiálu ze stojanu), 

převrácení břemene, sesutí hranice nebo stohu materiálu po ztrátě stability. [4] 
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Mikroklima (povětrnostní vlivy) 

Povětrnostní vlivy mají značný vliv na zdraví zaměstnanců, jedná se o nedostatečnou 

nebo chybějící ochranu proti chladu a teplu nebo nedostatečnou nebo chybějící ochranu proti 

vlhku a mokru, příp. i silnějšímu větru a sněžení (prochladnutí následkem zamokření  

a chladu). Povětrnostní vlivy mají dále za následek omrzliny, prochlazení organizmu  

při provádění různých prací a pohybu ve venkovním nechráněném prostředí, při nichž jsou 

vystaveni nepříznivým povětrnostním vlivům, které mohou způsobit nepříjemné  

a někdy i nebezpečné omrzliny. Kromě mrazu je to vítr, o jehož nebezpečí se většinou příliš 

neuvažuje. Vítr společně s mrazem může způsobit prochlazení organizmu už při poměrně 

nízké teplotě. [4] 

 

Oslnění umělým osvětlením nebo sluncem 

Nepřiměřené zatížení zraku a rizika spojená: 

� se zvýšenou náročností na diskriminaci (rozlišování) detailů, 

� s nároky na adaptaci zraku, 

� s nevhodným nebo chybějícím místním osvětlením, pro určité práce (např. opravy, 

seřizování, výměna součástí v blízkosti nebezpečných prostorů), s nerovnoměrnou 

intenzitou, 

� umělého místního osvětlení, 

� s nevhodným směrem a zbarvením světla, častým střídáním vidění (blízko, daleko), 

nároky na akomodaci a okohybné svaly, 

� se stroboskopickým jevem, 

� se sníženou viditelností a prací za ztížených světelných podmínek, 

� s oslněním. 

 

Oční obtíže (konjunktivitida) vznikající ze střídání denního a umělého osvětlení,  

při změnách jasu či intenzity osvětlení nebo trvalá práce při rušivém oslňování (svařování, 

slunce atp.). [4] 
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5.2.2 Rizika, která hrozí při své pracovní činnosti obsluhovateli 
 

Jsou to rizika, kterým je vystaven obsluhovatel při své pracovní činnosti, a to zejména: 

 

Jedná se zejména o ohrožení osob, pracovníků pádem na rovině.  

Pád po uklouznutí při chůzi a pohybu osob po znečištěném, kluzkém, mokrém, 

zamaštěném, namrzlém, zledovatělém povrchu podlahy, plošin, komunikací, manipulačních  

a pochůzkových ploch, terénu apod., zvláště při práci za nepříznivých povětrnostních 

podmínek, uklouznutí v případě malé hloubky nášlapné plochy, šikmé našlápnutí ve spojitosti 

se snížením adhesních podmínek vodou, námrazou, zablácenou podrážkou obuvi, uklouznutí, 

klopýtnutí a pád osoby při chůzi, kdy je nutno vynaložit úsilí jako např. při tlačení či tažení 

ručního vozíku, zejména při přemísťování břemen na ručním vozíku po šikmé podlaze 

(rampě), při práci s břemeny, zakopnutí, pád a naražení osob, podvrtnutí nohy, zejména: 

� při vadném povrchu komunikací a manipulačních prostor (nerovnosti, poškozená  

a vytlačená místa), 

� při výskytu drobných překážek a nepořádku na pracovišti např. při zakopnutí  

o vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé 

elektrické přívody, kotevní šrouby a jiné vyčnívající části, 

� pokud zpracovávané materiály, předměty apod. spadly na podlahu nebo na ní zůstaly 

ležet a tvoří pro osoby komunikační překážku, 

� při chybném došlapu na terén a při sestupování na nerovný a rozbahněný terén (pád  

po podvrtnutí nohy). [4] 

 

Rizika vytvářená zanedbáním použití OOPP 

Při nepoužívání OOPP se pomocný dělník vystavuje velkému riziku. Hrozí pád 

předmětu z výšky, uvolnění a následný pád břemene, drobná zranění rukou při manipulaci 

s břemeny apod. Tato uvedená nebezpečí se dají eliminovat pomocí OOPP (přilba, rukavice, 

pracovní obuv aj.). 

Odřeniny rukou, přiražení prstů při manipulaci břemen bez uchopovacích otvorů, 

držadel apod., při ukládání břemen na nepřipravený podklad (nepoužití podložek, prokladů  

o výšce min. 3 cm) k úložné ploše, přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím 

apod. Další informace týkající se OOPP jsou uvedeny v kapitole 5.3. [4] 
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Pád předmětu z výšky 

Pád předmětu z výšky na osobu v důsledku jeho uvolnění, nezajištění, nepřipevnění, 

přetížení nebo sesutí, pád nářadí a předmětů a zasažení osoby nacházející se pod místem 

opravy a údržby, pohmoždění rukou, popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně  

a upínání, pádem upínacího zařízení stroje, obráběného předmětu (obrobku) i předmětů 

ponechaných na stole a zvýšených místech stroje, zasažení pracovníka nebo i cizí osoby 

pádem předmětu nebo materiálu z výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy při provádění 

bouracích a rekonstrukčních pracích, při montáži a demontáži jednotlivých prvků, předmětů  

a konstrukčních částí). [4] 

 

Pád břemen, mikroklima (povětrnostní vlivy), oslnění umělým osvětlením nebo sluncem 

Stejná rizika jako u jeřábníka, uvedená v kapitole 5.2.1. 

 

5.3 Předcházení rizik 
 

Bylo zjištěno, že jako nejvhodnější způsob předcházení rizik je používání OOPP, 

pravidelná školení, pravidelné lékařské prohlídky, pravidelné revize ZZ a periodické kontroly. 

 

Používání OOPP 

Pověřená osoba musí zajistit , aby byly k dispozici odpovídající ochranné prostředky  

s ohledem na charakter pracoviště (např. přilby, ochranné brýle, bezpečnostní postroje, 

bezpečnostní obuv, ochrana sluchu aj.). Některé OOPP mají omezenou životnost,  

a proto musí být pravidelně vyměňovány. Poškozené OOPP (např. pád přilby na zem), musí 

být okamžitě vyměněny. Všechny osoby, které pracují na jeřábu, nebo provádí prohlídku,  

nebo se pohybují v jeho blízkosti, musí být seznámeny s používáním OOPP. 

 

Pravidelná školení 

Pravidelná školení u jednotlivých profesí jsou uvedena v kapitole 3.3.4. 

 

Pravidelné lékařské prohlídky 

Pravidelné lékařské prohlídky jeřábníků probíhají 1 x za 2 roky, vazačů 1 x za 3 roky. 
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Pravidelné revize ZZ 

Pravidelné revize ZZ jsou uvedeny v kapitole 3.2. 

 

Periodické kontroly 

Periodické kontroly musí být prováděny podle pokynů výrobce a ČSN ISO 9927-1. 

Provádí se: 

� denní kontrola (provádí jeřábník na začátku každé směny nebo pracovního dne), 

� měsíční kontrola (provádí je provozní technik za účasti jeřábníka). 

 

Při všech kontrolách musí být proveden zápis do „Deníku zdvihacího zařízení“. Mimo 

tyto kontroly jsou jeřáby podrobeny pravidelným inspekcím podle dokumentace a pokynů 

výrobce, ČSN 27 0142 popřípadě jiných platných předpisů. [7] 

 

5.4 Opatření k eliminaci rizik 
 

Navrhnout opatření k odstranění nebo alespoň k eliminaci rizik je jeden z mích cílů 

práce. V příloze č. 5. jsou uvedeny dvě tabulky. V těchto tabulkách jsou rizika, situace  

a vyplívající nebezpečí pro pracovní činnost jeřábníka/obsluhovatele a navržená opatření 

k jejich eliminaci.
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo nalézt a vyhodnotit pracovní rizika, která hrozí 

jednotlivým profesím při práci na ZZ ve firmě KM Beta a.s., Hodonín. Vzhledem 

k největšímu počtu ZZ jsem si vybral závod ve Bzenci-přívoze. 

Ze všeho nejdůležitější, na co musíme dbát, je ochrana zdraví při práci.  

Po prozkoumání jednotlivých pracovních činností jsem vyhledal rizika a navrhl opatření,  

aby se nebezpečí-riziko při práci eliminovalo, nebo alespoň částečně snížilo na přijatelnou 

míru. 

Při provedeném přezkoumání rizik jeřábové dopravy ve firmě KM Beta a.s., Bzenec-

přívoz nehrozí riziko pádu břemene. Kdyby přece jen došlo k pádu břemene, tak dojde 

k ohrožení věci, nikoli však zdraví člověka. Zaměstnanci mají totiž zakázáno se v ochranném 

prostoru pohybovat a jeřáb nesmí převážet břemena nad zaměstnanci.  Pád břemene hrozí, 

pokud dojde k přetížení jeřábu nebo rozhoupáním břemene. Tuto možnost vyloučíme,  

pokud budeme znát hmotnost vázacích elementů, hmotnost břemene. Zvláštní pozornost  

je nutno věnovat všem zakázaným manipulacím, které je nutno v praxi bezprostředně 

dodržovat. Zakázané manipulace jsou uvedeny v kapitole 5.1. Dalším rizikem je pád jeřábníka 

do hloubky, jako opatření jsem navrhl instalaci zábradlí a osobní zajištění proti pádu.  

Dále navrhuji zakrytí všech točivých částí, které mohou způsobit zranění pracovníků.  

Jako opatření navrhuji kryty, ohrazením nebo opatření výstražnými tabulkami.  

Dále je zde riziko poranění obsluhy o vadné vázací lana (roztřepení, natržení),  

proto je důležitá pravidelná kontrola a vyřazení vadných vázacích prostředků. Jako jedno  

ze základních a důležitých opatření doporučuji používání OOPP, dodržování pravidelných 

školení a revizí ZZ, které nám značně snižuje výskyt rizika. 

Další zjištěná rizika jsem uvedl v kapitole 5.2. Vyhledat tato rizika u jednotlivých 

profesí bylo také cílem mé bakalářské práce. 

SBP pro práci s jeřáby je nejzákladnější dokument, kterým by se měli řídit všechny 

provozy se ZZ. S tímto dokumentem musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se týká 

jejich provoz a měli by ho dodržovat. SBP mimo jiné obsahuje i seznam zakázaných 

manipulací, který je velice důležitý. Při jejím důsledném dodržování se eliminuje většina 

rizik. 
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Příloha č.1 Nejvýznamnější produkty firmy KM Beta a.s., Hodonín 

 

� Cihla lícová štípaná vápenopísková VF, NF, obkladová 

Cihla štípaná vápenopísková mrazuvzdorná kyselinovzdorná pro okrasné a sendvičové zdivo; 

rozměry v mm: 290 × 70 × 65, 240 × 58 × 71, 240 × 71 × 113, hmotnost v kg: 2,4; 1,8; 3,7; 

spotřeba v ks.m-2: 53, 59, 34, tř. pevnosti: P 30, P 30, P 40, ks na paletě: 400, 600, 288, barva: 

bílá, žlutá, červená, šedá, zelená. 

� Cihla lícová vápenopísková VPC VF, NF 

Cihla plná vápenopísková mrazuvzdorná kyselinovzdorná pro nosné, výplňové a režné zdivo; 

rozměry v mm: 290 × 140 × 65, 240 × 115 × 71, hmotnost v kg: 4,8; 3,7; pevnost v tlaku 

MPa: 3,7; 3,5; barva bílá, žlutá, červená, šedá, zelená. 

� Cihla vápenopísková děrovaná KMB SENDWIX 2DF-D, 2DF-LD 

Cihla děrovaná vápenopísková mrazuvzdorná a kyselinovzdorná pro všechny druhy zdiva  

a sendvičové obvodové pláště; rozměry v mm: 240 × 115 × 113, hmotnost 5,3 kg, objemová 

hmotnost 1860 kg.m-3, pevnost v tlaku 20 až 25 MPa, nasákavost 10 až 18 %, barva bílá 

� Kvádr vápenopískový děrovaný KMB SENDWIX 5DF-D 

Blok vápenopískový děrovaný mrazuvzdorný kyselinovzdorný pro nosné a sendvičové zdivo; 

rozměry v mm: 290 × 240 × 113, hmotnost 11,5 kg, objemová hmotnost 1450 kg.m-3, pevnost 

v tlaku 3,2 MPa, nasákavost 10 až 18 %, 84 ks na paletě, součinitel tepelné vodivosti 

0,46 W.m-1.K-1, sendvič: - tepelná izolace polystyren nebo Rockwool, fasádní úprava: - 

omítka nebo lícové zdivo, barva bílá. 

� Kvádr vápenopískový KMB SENDWIX 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 16DF 

Blok vápenopískový mrazuvzdorný kyselinovzdorný pro nosné zdi tl. 240 mm a sendvičové 

zdivo; svislý spoj zazubený nemaltovaný, rozměry v mm: 248 × 240, v 238, LD, LP v 248, 

498 × 240 × 248, hmotnost kg: 17,8; 18,7; 24,5; 36,5; objemová hmotnost kg.m-3: 1270, LP 

1770, pevnost v tlaku 2,6 MPa, LP 3,2 MPa, nasákavost 10 až 18 %, barva bílá. 

� Malta zdicí a spárovací 

Malta pro zdění vápenopískových výrobků, lepení a spárování obkladových pásků; zabraňuje 

tvorbě skvrn, zabarvení a vzniku výkvětů, balení pytel 40 kg, spotřeba vody 6 až 7 l  

na 1 pytel, zpracovatelnost 1 h, teplota při použití min. + 5 °C. 
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� Překlad U vápenopískový KMB SENDWIX 2DF, 8DF 

Překlad U vápenopískový mrazuvzdorný kyselinovzdorný s drážkou pro vložení výztuže  

pro všechny druhy zdiva; rozměry v mm: š 115, 240, v 240, d 1000 až 3000 po 250, hmotnost 

46.6 až 377,5 kg, objemová hmotnost 1860 kg.m-3, nasákavost 10 až 18 %, barva bílá. 

� Taška betonová KMB BETA, KMB HODONKA 

Taška betonová mrazuvzdorná kyselinovzdorná barevná pro sklon střechy 12 až 90°  

i pro vysokohorské prostředí; bezpečný sklon 22°, tvar: dvoudrážková, HODONKA dvojitá 

vlna, doplňkové prvky: půlená, okrajová, protisněhová, větrací, nášlapná, prostupová, 

kolektorová, lomená, pultová, hřebenáč průběžný, X, Y, koncový, koncový ozdobný - lev, 

vítr, hřebenová ucpávka hladká, slunečnice, holubice, rozměry v mm: 420 × 330, 420 × 332, 

tl. 12, krycí š 295, 298, krycí d 325 až 340, hmotnost 4,5 kg, spotřeba 10 ks.m-2, nasákavost 

97 %, stupeň hořlavosti A1, kompletace: držáky, okapový systém, hydroizolační fólie, 

sněholamy, univerzální výstupní střešní okno, spojovací a těsnicí materiál, atd., povrch: 

STANDARD přírodní, barva hnědočervená, ELEGANT 2 × akrylátový nástřik, BRILANT 

lesklý nástřik, barva: cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá, ELEGANT + zelená, modrá. 

Záruční doba 30 let. 

� Taška betonová bobrovka KMB BOBROVKA 

Taška betonová bobrovka mrazuvzdorná kyselinovzdorná pro sklon střechy min. 25°; 

bezpečný sklon 30°, taška jednoduchá a zvojená: základní, hřebenová, okapní, okrajová, 

větrací, plastová odvětrávací, anténní, prosvětlovací, hřebenáč průběžný, X, Y, T, koncový - 

hladký, lev, vítr, hřebenová ucpávka, rozměry v mm: 420 × 168, tl. 16, krycí š 168, krycí d 

155, 160 - dvojité krytí, 310, 320 - korunové krytí, hmotnost 2,2 kg, spotřeba 36 až 38 ks.m-2, 

kompletace: okapový systém, hydroizolační fólie, kovové výstupní střešní okno, spojovací  

a těsnicí materiál, atd., povrch: dvojitý akrylátový nástřik, barva: cihlová, višňová, tmavě 

hnědá, černá. Záruční doba 30 let. 
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Příloha č. 2 Fotografie vybraných jeřábů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portálový jeřáb ruční 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručně ovládaný mostový jeřáb s el. kladkostrojem 
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Mobilní otočný sloupový jeřáb STEINWEG MK300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sloupový otočný jeřáb – dílenský                          Otočný sloupový jeřáb OEVS – 02 

Zdroj: Vlastní fotografie. Vlastní zpracování.  

 

Technické parametry uvedených jeřábů a druh práce vykonávané ve firmě  

KM Beta a.s., Bzenec-přívoz je podrobně popsán v kapitole 2.2. 
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Příloha č. 3 Lhůty revizí jednotlivých druhů jeřábů 

 
Tab.1 Lhůty revizí jednotlivých druhů jeřábů 

 
Skupina 

 

Provozní skupina 

podle ČSN 270103 

 
Revize 

 
Revizní zkouška 

I J1 a J2 4 roky 8 roků 
II J3 3 roky 6 roků 
III J4 2 roky 4 roky 
IV J5 a J6 1 rok 2 roky 

Zdroj: HOLINKA, J. Zdvihací zařízení-zásady bezpečného provozu. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS Ing. 
Jindřich Loudín, duben 2002. 102 str. 
 

V tab.1 je uvedena skupina jeřábů, kterou najdeme v technické dokumentaci jeřábu  

nebo v knize zdvihadla. Provozní skupina jeřábu je uvedena v paspartu. 

U jeřábů stavebních, železničních, autojeřábů a hydraulických ruk je lhůta revizí 1 rok a lhůta 

revizních zkoušek 2 roky. Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce. 

Provozní skupina podle ČSN 270103 platí pro nosné ocelové konstrukce jeřábů, 

pojízdných zdvihadel a zdvihadel v provedení svařovaném, nýtovaném a šroubovaném. 

Norma platí i pro nosné ocelové konstrukce jeřábů na dobývacích strojích a plavidlech  

a pro ty části těchto zařízení, které jsou určeny pro jeřábovou dopravu. 
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Příloha č. 4 Školení jednotlivých profesí (jeřábník, vazač, signalista) 

 

Jeřábníci 

Tab.2 Teoretický zácvik jeřábníků 
 

Typ jeřábu 
 

Základní 
(hod.) 

 
Opakované 

(hod.) 

 
Druh jeřábu nebo zdvihadla 

A 36 až 42 8 až 16 mostové jeřáby s kočkou nebo 
kladkostrojem ovládané z koše, kabin 
nebo pomocí dálkového ovládání 

AS(O) 42 až 52 8 až 16 mostové jeřáby 
B(O) 42 až 52 8 až 16 věžové, sloupové, derikové a portálové 

jeřáby s výložníkem 
D(O) 42 8 až 16 mobilní jeřáby 

O 16 až 36 8 až 16 ostatní zdvihadla, jeřáby s ručním 
pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním 
ručním pohonem, mostové, portálové a 
konzolové jeřáby kočkou nebo 
kladkostrojem ovládané ze země do 
nosnosti 5 000 kg (ovládané ze země 
ovládacím panelem) 

A, B, D(O) 56 až 72 8 až 24 Současně všechny typy jeřábů 
Zdroj: Směrnice systému bezpečné práce při provozu jeřábu a zdvihadel, zkoušení a opravy ZZ pro firmu  
KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Zpracoval RT Zdeněk Taťák, 1.5.2006. 36 str. 
 

Opakované školení se provádí vždy 1 x ročně. 

 

 

Tab.3 Doplňkové školení jeřábníků (rozšíření průkazu odborné způsobilosti) 
 

Původní typ jeřábu 
 

Rozšíření na typ 
 

Doplňkové školení (hod.) 

A AS, B, D 10 až 16 
AS B, D 10 až 16 
B A 8 až 12 
 AS, D 10 až 16 

D A 8 až 12 
 AS, B 10 až 24 

O A 20 až 32 
 AS, B, D 26 až 42 

Zdroj: Směrnice systému bezpečné práce při provozu jeřábu a zdvihadel, zkoušení a opravy ZZ pro firmu  
KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Zpracoval RT Zdeněk Taťák, 1.5.2006. 36 str. 
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Vazači 

Tab.4 Teoretické školení vazačů 
 

Druh vazače 
 

Základní školení  
(hod.) 

 
Opakované školení  

(hod.) 
vazač typu A 24 až 32 8 až 16 
vazač typu B 16 až 32 8 až 16 

Zdroj: Směrnice systému bezpečné práce při provozu jeřábu a zdvihadel, zkoušení a opravy ZZ pro firmu  
KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Zpracoval RT Zdeněk Taťák, 1.5.2006. 36 str. 
 

Opakované školení se provádí vždy 1x ročně. 

 

 

Signalisti 

Tab.5 Teoretické školení signalistů 
 

Základní  
(hod.) 

 
Opakované  

(hod.) 
8 až 16 8 

Zdroj: Směrnice systému bezpečné práce při provozu jeřábu a zdvihadel, zkoušení a opravy ZZ pro firmu  
KM Beta a.s., Bzenec-přívoz. Zpracoval RT Zdeněk Taťák, 1.5.2006. 36 str. 
 

Opakované školení provádí revizní technik ZZ, za účasti provozního technika  

ZZ nejméně 1x za rok. 
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Příloha č. 5 Vyhledání rizik a navržení jejich opatření 

 

Tab.6 Rizika, které hrozí při své pracovní činnosti jeřábníkovi a jejich opatření 
 

Riziko 
 

Situace 
 

Nebezpečí 
 

Opatření 

Neoznačené 
výstupy nebo 
zákazy na jeřábové 
dráze 

Neinformovanost 
osob vystupujících 
na jeřábovou dráhu 

Zachycení, rozdrcení, 
těžká zranění, pád do 
hloubky 

Viditelné označení 
výstupu na 
jeřábovou dráhu a 
souhlas jeřábníka 
k výstupu 

Nedodržování 
technologických 
postupů prací 

Nevhodný výběr 
jeřábu, špatná 
manipulace 

Nebezpečí vzniku 
nežádoucích situací 
(rozhoupání 
břemene, převrácení 
jeřábu) 

Zpracovat a 
dodržovat 
technologické 
postupy prací 

Neprovedení 
kontroly před 
zahájením provozu 
jeřábu 

Neznalost 
technického stavu 

Vznik úrazů, havárií, 
požárů  

Pravidelné kontroly 
před zahájením 
provozu se zápisy 
do deníku ZZ  

Pád z jeřábu Chůze osob při 
pohybu jeřábu 

Pád osob do hloubky Instalace zábradlí na 
jeřábu, osobní 
zajištění proti pádu 

Nezadržení 
pohybové energie 
jeřábu 

Náraz jeřábu do stěn 
hal, vyjetí z jeřábové 
dráhy 

Těžká zranění 
jeřábníka 

Montáž nárazníků 
nebo narážek 

Točivé části Volný přístup 
k točivým částem 

Zachycení, rozdrcení, 
vznik nežádoucích 
situací 

Zakrytí, 
znepřístupnění 
točivých částí (např. 
kryty) 

Nebezpečné 
povrchy konstrukce 
jeřábu, ostré hrany 

Dotyk osob Tržné, řezné rány Ohraničení, 
zábrany, kryty,  
výstražné označení 

Práce s jeřábem 
v blízkosti 
nadzemního 
elektrického vedení 

Pohyb jeřábu, 
elektrická vedení 

Zasažení elektrickým 
proudem 

Zákaz pohybu 
jeřábu v ochranném 
pásmu, řízení a 
hlídání pohybu 
jeřábu druhou 
osobou nebo 
vypnutí vedení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab.7 Rizika, které hrozí při své pracovní činnosti obsluhovateli a jejich opatření 

 
Riziko 

 
Situace 

 
Nebezpečí 

 
Opatření 

Chybějící označení 
nosnosti 

Přetížení jeřábu Utržení lan, pád 
břemene 

Čitelné a viditelné 
označení nosnosti 
jeřábu  

Nedokonalý přehled 
pracovního prostoru  

Šikmé tahy, nárazy 
s břemenem 

Vznik úrazu 
obsluhovatele 

Odstranění překážek 
zabraňujících ve 
výhledu 

Úzké, nízké 
průjezdné profily 

Zachycení, 
přimáčknutí, náraz 

Vnik úrazu 
obsluhovatele 

Seznámení 
zúčastněných osob se 
stavem 

Pády břemen Ohrožení 
obsluhovatele 

Zlomeniny, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Označení 
nebezpečného prostoru, 
odstranění nebo 
upevnění volných částí 
břemen 

Vadné, poškozené, 
neoznačené vázací 
prostředky 

Vyčnívající dráty 
vázacích lan, 
roztřepení lan 

Bodné, tržné rány Pravidelné kontroly 
vázacích prostředků, 
vyřazení vadných 
vázacích prostředků 

Nerovnoměrná 
synchronizace 
pohybů více jeřábů 

Vznik šikmých tahů, 
vysmeknutí břemene 

Zasažení osob, 
vzájemné 
zasažení jeřábů 

Jednotné, předem 
domluvené pokyny pro 
zúčastněné jeřáby 

Použití magnetu Zapnutím magnetu 
před položením na 
břemeno nebo 
vypnutí před jeho 
uložením 

Nedostatečné 
přilnutí magnetu, 
zvýšení nebezpečí 
pádu a zasažení 
obsluhovatele 

Zákaz zapnutí magnetu 
před položením na 
břemeno, nebo 
předčasné vypnutí 

 Neznalost hmotnosti 
magnetu a materiálu 

Přetížení jeřábu, 
pád břemene, 
zasažení 
obsluhovatele 

Označení magnetu 
bezpečnostním 
zatížením, zákaz 
pohybu osob 
v ohroženém prostoru, 
instalace přetěžovacího 
zařízení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 


