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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout bezpečný způsob používání zdvihacích 

zařízení při manipulaci s břemeny ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí a ve smyslu ČSN ISO 12 480 - 1 Jeřáby - Bezpečné používání. Práce 

hodnotí stávající stav BOZP včetně vyhledání pracovních rizik. Na jejich základě jsou 

navržena vhodná technická a organizační opatření vedoucí k jejich eliminaci. 
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Abstract 

The aim of this work is to propose a safe way to use lifting equipment for handling 

loads within the meaning of Government Decree No. 378/2001, laying down more 

requirements for safe operation and use of machinery, technical equipment, appliances and 

tools and in terms of ISO 12 480-1 Cranes - Safe use. This work assesses the current state of 

health and safety risks including job search. On the basis of them there are proposed 

appropriate technical and organizational measures for their elimination. 
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Úvod 

Jeřáby hrají významnou roli při manipulaci s materiálem v nejrůznějších odvětvích 

průmyslu. Jsou definovány jako stroje pro cyklickou činnost určené ke zvedání nebo 

přemisťování břemene v prostoru, přičemž břemeno je zavěšeno na háku nebo uchopeno 

jiným prostředkem. Ve výrobních provozech bývají součástí technologie, široké uplatnění 

mají i v nevýrobní sféře. Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou rizika a to hned z několika 

důvodů. Většinou bývají umístěny nad pracovním prostorem z čehož plyne riziko práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou pro osoby provádějící servisní či kontrolní činnost. Také 

osoby pohybující se pod jeřábem mohou být ohroženy padajícími předměty. Avšak hlavním 

zdrojem rizika je pro ně břemeno samotné. Jeho potenciální energie úměrně stoupající s 

vlastní hmotností ale i energie kinetická, udílená břemenu pohybem jeřábu či kladkostroje, 

může být příčinou těžkých a bohužel někdy i smrtelných úrazů. V neposlední řadě je nutné 

zmínit i vázací prostředky, které při nesprávném používání či špatném technickém stavu 

představují rovněž závažné nebezpečí. Pohon jeřábů a kladkostrojů bývá elektrický, zde je 

potřeba pamatovat také na riziko úrazu elektrickým proudem. [1] 

V této bakalářské práci je řešena otázka bezpečného používání zdvihadel na nově 

zřízeném pracovišti montáže konfiguračních systémů ve firmě Edwards s.r.o.. Břemenem jsou 

zde relativně mohutné sestavy vakuové techniky, která se svou hmotností a tvarovým 

uspořádáním zcela odlišují od ostatních produktů firmy. Pracovníci montáže jsou tak 

vystaveni vyššímu riziku než na ostatních pracovištích. 

Při zpracování zadaného tématu práce jsem nejprve provedla vyhodnocení statistiky 

úrazovosti v jeřábové dopravě a při manipulaci s břemeny. Dále uvádím přehled platné 

legislativy v návaznosti na technické normy. Po představení společnosti a jejich produkce 

následuje seznámení se stávajícím systémem bezpečné práce pro zdvihací zařízení ve firmě 

Edwards s.r.o. V praktické části jsem pak vyhodnotila stávajícího stavu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen "BOZP") na pracovišti montáže s vyhledáním pracovních rizik. Na 

základě tohoto vyhodnocení pak navrhuji vhodná opatření k minimalizaci či odstranění rizika 

včetně výběru vhodných vázacích prostředků a navržení způsobu vázání. Na závěr pak 

uvádím přehled nejzávažnějších rizik týkajících se hodnocené oblasti. Rizika jsou zpracována 

do přehledné tabulky s uvedením vhodných opatření k jejich minimalizaci. 
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1 Statistika úrazovosti 

Vývoj pracovní úrazovosti je zaznamenáván v databázi SÚIP na základě sběru dat 

oblastními inspektoráty. Z výsledků zveřejněných na portálu BOZPinfo můžeme pozorovat 

pozitivní vývoj pracovní úrazovosti. [2] V posledních letech došlo k výraznému poklesu 

počtu i četností pracovních úrazů. Přesto však stoupl počet smrtelných pracovních úrazů u 

zdroje úrazů "Materiál, břemena, předměty". Naopak pokles smrtelných úrazů byl ve skupině 

"Zdvihadla a dopravníky". 

Stroje 8,10%

Zdvihadla a 
dopravníky 0,80%

Dopravní 
prostředky 4,30%

Pracovní, dopravní 
postory (pády 
osob) 28,20%

Montáž, břemeno, 
předměty 39,80%

Nářadí, nástroje 
9,50%

Průmyslové 
škodliviny 4,10%

Jiné zdroje 1,50%

Lidí, zvířata, živly 
3,60%

 
Graf 1 Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny ve 

skupinách zdrojů úrazů v roce 2008 [2] 
 

Elektřina 1,50%

Kotle 0,40%

Průmyslové 
škodliviny 6,20%

Lidé, zvířata, živly 
2,70%

Nářadí, nástroje 
1,90%

Mateiál, břemena, 
předměty 17,90%

Pracovní, dopravní 
prostory (pády 
osob) 33,50%

Stroje 10,70%

Zdvihadla a 
dopravníky 3,90%

Dopravní prostředky 
20,00%

 
Graf 2 Podíl počtu závažných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2008 [2] 
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Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři 

kalendářní dny je skupina "Materiál, předměty a břemena". Břemena (materiál, předměty 

přemisťované/manipulované), úrazy břemeny" je pouze jednou z podskupin, avšak na celkové 

úrazovosti se podílí celkem 11 %. 

 

Podíl po čtu pracovních úraz ů s pracovní neschopností delší než t ři kalendá řní dny
ve skupinách zdroj ů úrazu v roce 2008

Drobné úlomky z materiálů nebo z 
nástrojů odlétnuvší; 2,20%

Břemena (materiál, předměty 
přemisťované/manipulované),
úrazy břemeny; 11,00%

Materiál,
břemena,
předměty
 39,80%

Působení ostrými
hranami; 8,70%

Materiál, břemena, předměty – 
nespecif ikováno; 5,60%

Jiné zdroje; 1,50%

Pád předmětů;
 12,00%

Lidé, zvířata, živly; 3,60%

Stroje; 8,10%

Zdvihadla a dopravníky; 0,80% Dopravní prostředky; 4,30%

Průmyslové škodliviny; 4,10%

Nářadí, nástroje; 9,50%

Pracovní, dopravní prostory
 (pády osob); 28,20%

 
Graf 3 Podíl pracovních úrazů s pracovních neschopností delší než tři kalendářní dny ve 

skupinách zdrojů úrazů v roce 2008 [2] 
 

Z těchto uvedených dat pak jednoznačně vyplývá vysoká rizikovost činností spojených 

s manipulací s břemeny a jejich přemísťováním. Proto je třeba důsledně dbát na všechna 

bezpečnostní nařízení, soustavně vyhledávat a vyhodnocovat všechna rizika a následně 

provádět veškerá opatření k jejich minimalizaci.  

2 Legislativní požadavky 

Prvním předpokladem k zajištění kvalitní úrovně BOZP při provozu zdvihacích 

zařízení (dále jen "ZZ") je znalost právních předpisů a norem. V následujícím textu jsou 

zmíněny ty nejdůležitější. 

2.1 Vyhrazená zdvihací zařízení 

Na základě vyhlášky č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů [4], 

(dále jen "vyhláška") můžeme rozdělit zdvihadla na vyhrazená a na zdvihadla, která nejsou 

vyhrazeným technickým zařízením. 
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Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem: [4] 

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla s motorickým pohonem o nosnosti nad 5000 kg 

(kladkostroje, kočky a pod.), 

b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg, 

c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m, 

d) stavební výtahy s výškou nad 3m, jimiž se dopravují také osoby, 

e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou 

zdvihu nad 2m, 

f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. 

Vyhrazenými zařízení podle této vyhlášky nejsou: 

a) vrátky, 

b) zdvižné vozíky, 

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a 

jeřáby 

d) zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely 

(montážní stožáry, ramena, nástavby apod.), 

e) závěsné dopravníky, 

f) nakladače, 

g) zdvihací čela nákladních automobilů, 

h) výsuvné žebříky, 

i) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou 

součástí zařízení, 

j) pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí 

technologických linek strojů. 

Vyhláška také stanovuje podmínky oprávnění organizace k výrobě, montáži, 

generálním opravám, opravám a revizním zkouškám těchto vyhrazených zařízení a dále 

podmínky pro individuální vyzkoušení, ověřovací zkoušky, zkoušky po opravách a kontrolní 

prohlídky a zkoušky. Také určuje požadavky pro oprávnění revizních techniků k provádění 

revizních zkoušek. 

Ostatní zdvihací zařízení tato vyhláška neřeší. Neznamená to však, že by zdvihací 

zařízení, která nejsou vyhrazená, nemusela být kontrolována a zkoušena. Toto však stanoví 

jiný právní předpis, jak bude uvedeno dále. 
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2.2 Zdvihací zařízení o nosnosti do 5000 kg 

Základní povinnost zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

obecně stanovena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [5], 

(dále jen "zákoník"), v části V, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Povinnost provádět prevenci rizik na základě právních a ostatních předpisů je 

ustanovena v § 102. Co jsou právní s ostatní předpisy uvádí § 349 zákoníku. [5] 

Tímto je tedy stanovena závaznost technických norem, pokud upravují otázky týkající 

se ochrany života a zdraví. 

Také zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů [6], se v mnoha bodech vztahuje na provoz zdvihacích 

zařízení. Především jsou to: 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostřed, 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály, 

§ 13 Zvláštní odborná způsobilost. 

Na požadavky zákona 309/2006 Sb., navazují další prováděcí předpisy a normy: 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostřed dále upravuje nařízení vlády 

101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. [7] 

Prováděcím předpisem k § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

zákona 309/2006 Sb., je nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [8] Příloha č.2 k 

tomuto nařízení určuje další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemísťování břemen. Ustanovení tohoto nařízení se odvolávají na normové hodnoty. 

Provoz, technický stav a zkoušení ZZ řeší ČSN ISO 12 480 - 1 Jeřáby. Bezpečné 

používání. [9] Na základě této normy pak provozovatel ZZ musí zpracovat systém bezpečné 

práce. 



Bakalářská práce 

 12 

2.3 Systém bezpečné práce v návaznosti na související normy 

Dle ČSN ISO 12480-1 je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být 

dodržován při každé činnosti jeřábu. 

Musí obsahovat následující: [3], [9] 

a) navržení činnosti jeřábu, 

b) výběr, zajištění a použití vhodného jeřábů a příslušenství, 

c) údržbu, prohlídky, inspekce a pod., jeřábů a příslušenství, 

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

svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků 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 jeřábů, 

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

stanovení opatření k zamezení vzniku rizik, 

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

zúčastněné na používání jeřábů. 

 

Z dalších souvisejících norem můžeme jmenovat: 

ČSN ISO 4306-1 . Jeřáby. Slovník. Část 1: Všeobecně [10], 

ČSN ISO 7363 . Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací 

dokumenty [11], 

ČSN ISO 4301-1 . Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně [12], 

ČSN ISO 12482-1 . Jeřáby. Sledování stavu. Část 1: Všeobecně [13], 

ČSN ISO 9927-1 . Jeřáby. Inspekce. Část 1: Všeobecně [14], 

ČSN ISO 9926-1 . Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně [15], 

ČSN 27 0142 . Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení [16], 

ČSN ISO 3864 . Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky [22], 

ČSN ISO 4309 . Jeřáby. Ocelová lana - Péče, údržba, montáž, prohlídky a vyřazován . [23], 

ČSN EN 12644-1+A1 . Jeřáby. Informace pro používání a zkoušení. Část 1: Návody k 

používání [18]. 
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3 Firma Edwards s.r.o. 

Edwards, jeden ze tří světových sektorů podnikání skupiny, je vedoucím světovým 

představitelem vakuové technologie pro průmyslové, vědecké a polovodičové aplikace. 

Společnost vyvíjí, vyrábí a podporuje širokou škálu vývěv, systémů a doplňků založených na 

technologiích, které jsou schopny dosáhnout vysokého vakua až 10-10 mbar. [28] 

Společnost Edwards vynalezla koncepci bezolejové “suché” vývěvy a v současnosti 

uvádí na trh řadu suchých vývěv za použití zubových, patních, spirálových a kombinovaných 

mechanismů. Mezi jiné čerpací technologie, které společnost nabízí, patří rotační lopatkové, 

difúzní a turbomolekulární vývěvy. [28] 

Edwards je globálním koncernem se 3 250 zaměstnanci a ročním prodejem kolem 800 

milionů liber (1,2 miliardy dolarů). [28] 

Firma Edwards s.r.o., ul. Jana Sigmunda č. 300, Lutín, je výrobním závodem skupiny 

Edwards. Jedná se o středně velkou strojírenskou firmu zabývající se sériovou a malosériovou 

výrobou vývěv. Sídlí v Lutíně u Olomouce v průmyslovém areálu Sigmy Lutín. Vznikla 

z malé divize firmy John Crane a.s., původně umístěné v jedné provozní hale s několika 

obráběcími stroji a malou montážní dílnou, s počtem zaměstnanců asi kolem padesáti. Z 

hlediska zdvihadel byla vybavena čtyřmi mostovými jeřáby o nosnosti 250 kg a čtyřmi 

sloupovými jeřáby o nosnosti 250 kg. Po odprodeji této divize v roce 2002 skupině Edwards 

prošla firma obdobím prudkého rozvoje. V průběhu posledních osmi let se její výrobní 

program významně rozšířil. S tím souviselo i zavedení nových technologií obrábění, montáže 

a testování vývěv, rozšíření strojního parku a v neposlední řadě i zdvihadel. V současné době 

firma Edwards s.r.o. zaměstnává kolem 250 zaměstnanců. Její strojní park se 

zněkolikanásobil a počet jeřábů stoupl na čtyři desítky. 

Změny technologií a vznik nových pracovišť vyžadují řešení na úseku BOZP. V prvé 

řadě je to vyhodnocení pracovních rizik jednotlivých pracovišť a činností s návrhem 

komplexního řešení BOZP ještě před jeho uvedením do provozu. Po prvních zkušenostech je 

třeba znovu vyhodnotit rizika a navrhnou další opatření k jejich eliminaci. 

Většina technologií mají společné prvky, liší se pouze výsledným produktem. U 

obrábění je to obrobek u montáže pak vývěva. Zde je možné využít zkušenosti z již 

zavedených postupů při obdobných činnostech, případně i z analýz rizika, které firma 

pravidelně provádí. 
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Jedním z nových pracovišť je montáž konfiguračních systémů. Prováděné činnosti i 

druh finálního produktu se od zavedených výrobních procesů významně liší. Vzhledem k 

hmotnosti břemen a jejich tvarové nesourodosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě 

oblasti BOZP. Z tohoto důvodu jsem si toto pracoviště vybrala jako předmět své bakalářské 

práce. 

3.1 Situační rozložení výrobních prostor 

Objekt firmy Edwards s.r.o. se nachází v průmyslovém areálu v Lutíně u Olomouce. 

Jedná se o nově zrekonstruovanou jednopodlažní budovu sestávající z několika výrobních hal. 

Haly jsou dále členěny na jednotlivé dílny podle druhu vykonávaných činností. Dílny jsou 

pak dispozičně rozděleny do tak zvaných technologických buněk podle druhu vyráběného 

produktu. Výkres půdorysu budovy je uveden v příloze č. 1. 

Objekt je rozdělen do těchto úseků: 

Hala A1: 

� dílna mytí obrobků, 

� dílna testování, 

Hala A2: montážní a testovací pracoviště, 

Hala A3: montážní a testovací pracoviště, 

Hala B1: CNC obrobna velkých odlitků, 

Hala B2: 

� montáž konfiguračních sestav, 

� sklad materiálu, 

� prostor pro balení, 

� expedice výrobků a příjem materiálu, 

Hala C1: 

� sklad materiálu, 

� montážní linka, 

� obrobna, 

Hala C2: montážní a testovací pracoviště, 

Hala D1: CNC obrobna středních odlitků, 

Hala D2: uložiště olejů, kovových třísek, papírového a plastového odpadu, 

Hala D3: hřídelárna, 

Hala D4: CNC obrobna malých odlitků. 
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3.2 Zdvihadla ve firmě Edwards s.r.o. 

Zdvihadla ve firmě Edwards s.r.o. slouží ke zvedání a přemísťování materiálu a 

hotových výrobků. Na pracovištích obrábění jsou využívána především k manipulaci s 

odlitky, k jejich odebírání z dřevěných palet, přemísťování do prostoru stroje a po obrobení k 

ukládání zpět na paletu. Navážení objemných obráběcích přípravků do prostoru obráběcího 

stroje je prováděno rovněž pomocí zdvihadel. Na pracovištích montáže pak slouží k 

přemísťování komponentů určených k montáži do montážního prostoru ale i k ukládání 

hotových vývěv na připravené palety. Hotové výrobky jsou pak podrobeny zátěžovému testu 

na pracovišti testování. Do testovacích zařízení jsou vývěvy umísťovány opět pomocí 

zdvihadel. V neposlední řadě je pak nutno zmínit využití zdvihadel při procesu balení, kdy 

jsou hotové výrobky ukládány na speciální přepravní palety s bedněním. 

Za tímto účelem je ve společnosti Edwards s.r.o. instalováno 14 jeřábových drah po 

kterých pojíždí celkem 27 mostových jeřábů. Některé dráhy slouží k pojezdu pouze jednoho 

mostového jeřábu, na jiných drahách pojíždí jeřábů více. Jsou osazeny elektrickými 

kladkostroji dvojího druhu. Řetězové kladkostroje jsou od německého výrobce Liftket a 

českého výrobce Giga, lanové kladkostroje pak bulharské výroby značky Balkancar. Všechny 

mostové jeřáby jsou s elektrickým pojezdem a jsou ovládány pomocí závěsného panelu se 

zařazením do třídy "O". Nosnosti mostových jeřábů se pohybují od 250 kg do 3200 kg. Žádný 

z uvedených jeřábů tedy není vyhrazeným technickým zařízením. 

Dále je zde instalováno 11 sloupových konzolových jeřábů o nosnostech v rozmezí od 

125 kg do 1000 kg. Jsou osazeny elektrickými řetězovými kladkostroji značek Liftket, Stahl a 

Peloby. Všechny jsou ovládány pomocí závěsného panelu se zařazením do třídy „O“. Jeřáb s 

evidenčním číslem JE 20 má všechny pojezdy elektrické, ostatní sloupové jeřáby jsou s 

jedním ručním ovládáním a tím je otáčení ramene. Žádný ze sloupových jeřábů rovněž není 

vyhrazeným technickým zařízením. Umístění a přehled všech ZZ je uveden v příloze č.2. 

Jako prostředků k vázání a uchopování břemen je zde využíváno především textilních 

vázacích prostředků. Nejčastěji se jedná o textilní smyčky vinuté, případně textilní 

několikapramenné vazáky v kombinaci s kovovými komponenty. Textilní smyčky jsou 

používány k přímému zavěšení břemene podvlečením nebo obtočením. Pro vázání břemen s 

vázacími body se používá smyček osazených kovovými háčky se západkou pro textilní 

smyčky a popruhy. Z řetězových vázacích prostředků jsou zde nejčastěji používány dvou 

nebo čtyřpramenné vazáky s háčky se západkou, nebo také nekonečné řetězy. Pro vázaní 

odlitků s ostrými hranami slouží textilní popruhy s oky a polyuretanovou ochranou proti 
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poškození. Ve firmě je i několik speciálních uchopovacích prostředků, jako jsou vertikální a 

horizontální kleště na sudy nebo například traverzy pro uchopování rotačních součástí. V 

neposlední řadě jsou k dispozici i permanentní břemenové magnety. Počet všech vázacích a 

uchopovacích prostředků se pohybuje řádově kolem 200 kusů. 

4 Systém bezpečné práce v Edwards s.r.o. [26] 

Bezpečný provoz zdvihacích zařízení je řešen systémem bezpečné práce v jeřábové 

dopravě (dále jen SBP). SBP je průběžně aktualizován na základě změn sortimentu produktů 

a s tím související nové technologie montáže a obrábění. Aktualizaci zajišťuje pověřená osoba 

ve spolupráci s revizním technikem ZZ. 

4.1 Řízení provozu jeřábů 

Realizaci SBP v jeřábové dopravě v praxi zajišťuje zaměstnavatel (vedoucí 

organizace) písemným jmenováním „Osoby pověřené řízením provozu jeřábů“ (dále jen 

pověřená osoba), která je odpovědná za zajištění podmínek k řádnému a bezpečnému 

provozování ZZ. Pověřené osoba organizuje provozování ZZ v duchu této směrnice a 

souvisejících předpisů a norem. Musí mít přiměřené vzdělání, dostatek zkušeností a 

pravomocí k umožnění kvalifikovaného rozhodování v konkrétních případech pro zajištění 

bezpečného provozu ZZ. Základní povinnosti „pověřené osoby“ jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Každá výrobní oblast je řízena vedoucím pracoviště, který zajistí ovládání ZZ na 

daném pracovišti pouze kompetentními pracovníky, určí kompetentní osobu k provádění 

denních kontrol a zápisů do deníku ZZ tam, kde jedno zdvihací zařízení obsluhuje více 

pracovníků, zajistí řádné vedení provozní dokumentace a hlášení a odstraňování případných 

závad. Dále zajistí, aby po ukončení pracovní činnosti obsluha odstavila jeřáb na místo 

k tomu určené, označené jako „stanoviště jeřábu“ a uzamkla hlavní vypínač jeřábu a klíče 

uložila do skříňky na pracovišti k tomu určené. Dále musí pracovníci po skončení směny 

veškeré vázací prostředky ukládat do označených speciálních skříní. Obsluhu ZZ provádějí 

výrobní dělníci a případně další pracovníci, vyškoleni a zaučeni jako jeřábníci třídy „O“, kteří 

jsou současně vyškoleni v příslušném rozsahu pro vázání břemen. Jsou držiteli jeřábnického 

průkazu třídy „O“ s uvedenou poznámkou o oprávnění k vázání břemen. 

Oprávnění manipulovat se zdvihacími zařízeními mají také osoby provádějící opravy 

nebo hodnocení technického stavu. 
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4.2 Používání OOPP 

Všichni pracovníci provádějící obsluhu ZZ jsou povinni používat předepsané OOPP. 

Vedoucí pracoviště provádí dozor nad používáním OOPP jednotlivými pracovníky. Obsluha 

je povinna před započetím pracovní činnosti zkontrolovat jejich stav a v případě poškození 

nebo nefunkčnosti je neprodleně vyměnit za nové. Ochranné přilby jsou vzhledem k 

omezenému používání uloženy na vyhrazených místech (ve skříních na vázací prostředky), 

nebo jsou vydány konkrétním pracovníkům. Jejich použití se řídí charakterem prováděné 

manipulace. 

4.3 Výběr, zajištění a použití vhodných jeřábů 

Při sjednávání výrobních zakázek je nutno přihlížet také k parametrům jeřábů na 

příslušném pracovišti. Především se jedná o nosnost a pojezdové rychlosti jeřábů. Parametry 

udané výrobcem v průvodní dokumentaci nesmí být při praktickém provozování jeřábu nikdy 

překročeny. Pojezdové rychlosti musí umožňovat bezpečné provádění požadovaných operací. 

Tyto okolnosti je nutno posoudit také při vybavování pracovišť novými ZZ nebo 

příslušenstvím pro zdvihání břemen. Pověřená osoba má řešit tuto problematiku ve spolupráci 

s revizním technikem ZZ. 

4.4 Údržba, kontroly, inspekce a zkoušky 

Preventivní údržba. 

Provádí se na základě plánu preventivní údržby, který stanovuje pověřená osoba ve 

spolupráci s revizním technikem ZZ. Preventivní údržba po šesti měsících je zajištěna 

smluvně u kompetentní osoby, roční údržba je zajištěna smluvně u organizace vlastnící 

oprávnění k této činnosti. 

Opravy. 

Drobné opravy provádí kompetentní pracovník organizace, pověřený zaměstnavatelem 

k této činnosti. Větší opravy jsou zajištěny smluvně u organizace vlastnící oprávnění k této 

činnosti. Opravy a údržbářská činnost na ZZ musí být prováděna v souladu s návodem 

k používání a údržbě, dodaným výrobcem zdvihadla a při dodržování všeobecných zásad 

bezpečnosti práce. Při práci musí pracovníci používat OOPP jim přidělené a tyto udržovat v 

dobrém technickém stavu. 

Provádění oprav zajišťuje pověřená osoba na základě nahlášených závad zapsaných do 

„Knihy oprav ZZ“, která je u ní uložena. Kontrola knihy se provádí denně. 
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Odstavení zdvihadla z provozu (při opravě, kontrole, inspekci atd.) je prováděno 

ústně [9]. Zajistí je kompetentní osoba odpovědná za prováděné práce. Tato osoba nahlásí 

vedoucímu daného pracoviště přibližný rozsah a potřebný čas prováděných prací na 

konkrétním zdvihadle. Při práci na zdvihadle musí být toto zajištěno proti použití další osobou 

nebo proti možnému dotyku s částmi pod elektrickým napětím osobou práce provádějící. Na 

uzamčený hlavní vypínač vyvěsí tabulku „NEZAPÍNEJ - NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“ 

[22]. Beznapěťový stav se musí ověřit elektrotechnickým měřícím přístrojem. 

Výstup na jeřáb a opuštění jeřábu. 

Jeřáby ovládané ze země se opravují a kontrolují. buď z opravářských plošin 

umístěných na konci jeřábové dráhy, z pojízdné pracovní plošiny (pojízdné lešení) nebo 

z přenosných hliníkových schůdků s podestou. Pojízdná pracovní plošina musí být sestavena 

a zajištěna podle návodu od výrobce. 

Kompetentní osoba zajistí jeřáb proti neoprávněnému použití jinou osobou nebo proti 

možnému dotyku s  částmi pod el. napětím vhodným způsobem, např. uzamčením hlavního 

vypínače, vyšroubováním pojistek, vytažením ovládacího panelu do nepřístupné polohy atd. 

dle druhu prováděné práce. Na vypnuté a zajištěné ovládací prvky umístí tabulku 

„NEZAPÍNEJ- NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“ [22]. 

Beznapěťový stav je nutno ověřit elektrotechnickým měřícím přístrojem. V případě 

dvou nebo více jeřábů umístěných na společné jeřábové dráze musí kompetentní osoba ve 

spolupráci s vedoucím daného pracoviště zajistit informování všech pracovníků v tomto 

prostoru o práci na jeřábu a zajistit, aby za žádných okolností nedošlo k najetí jiným jeřábem 

do jeřábu opravovaného, nebo k ohrožení pracovníků provádějící opravu (například 

pověřením konkrétního pracovníka střežením vymezeného prostoru). Je-li nebezpečí vstupu 

osob do prostoru pod opravovaný jeřáb, musí kompetentní osoba tento prostor vymezit (např. 

natažením zábran) a označit tabulkami „NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU“ 

[22]. 

Po skončení prací na jeřábu (dokončené opravě) provede kompetentní osoba kontrolu 

pracoviště a přesvědčí se že: 

� práce byly provedeny v určeném rozsahu, 

� všechna demontovaná zařízení jsou opět nainstalována, a seřízená, 

� všichni pracovníci zúčastněni na akci opustili jeřáb, 

� všechny nástroje, materiál, nářadí, pomůcky atd. byly odstraněny a na jeřábu se 

nenachází žádné cizí předměty (včetně použitých žebříků, plošin atd.). 
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Po této kontrole se jeřáb zprovozní zrušením beznapěťového stavu a zajištění jeřábu 

proti neoprávněnému použití. Nyní si kompetentní osoba ověří funkční zkouškou správnost 

nastavení a seřízení všech bezpečnostních a ovládacích prvků jeřábu. Jestli-že je třeba ověřit 

činnost jeřábu při zatížení, musí se provést i zatěžkávací zkouška (např. při výměně nosného 

lana). Když je správnost funkcí jeřábu potvrzena zkouškou, je možno uvést jeřáb do trvalého 

provozu zápisem do deníku ZZ o rozsahu provedených prací a rozhodnutím ve smyslu „Jeřáb 

provozu schopen“, s datem a podpisy zúčastněných pracovníků, nahlášením ukončení prací 

vedoucímu pracoviště a odstraněním bezpečnostní tabulky z ovládacích prvků vypínačů. 

Kompetentní osoba zapíše také datum odstranění závady do „Knihy oprav ZZ“ uložené u 

pověřené osoby. 

Denní kontrola ZZ a vázacích prostředků. 

Provádí kompetentní osoba (jeřábník) před započetím práce se zdvihadlem a při 

střídání směn. Na pracovištích, kde může jeden jeřáb obsluhovat více jeřábníků, určí vedoucí 

pracoviště jednu konkrétní osobu. Ta provede také předepsaný zápis do deníku ZZ (rovněž při 

ukončení provozu jeřábu na konci směny). Zjištěné závady nahlásí stanoveným způsobem. 

Rozsah denní kontroly je uveden v příloze č.4. 

Dvoutýdenní kontrola ZZ. 

Provádění je zajištěno smluvně u kompetentní osoby (revizní technik ZZ s příslušným 

oprávněním k činnosti). Výsledek se zapíše do deníku ZZ. Zjištěné závady nahlásí 

stanoveným způsobem. Rozsah dvoutýdenní kontroly je uveden v příloze č.5. 

Pravidelná inspekce. 

Provádění je zajištěno smluvně u kompetentní osoby. Provádí se jedenkrát za šest 

měsíců. Rozsah je dán určeným formulářem „ Zápis o pravidelné inspekci jeřábu“. Součástí 

inspekce je také odborná prohlídka nosného lana zdvihadla se zápisem na formulář dle ČSN 

ISO 4309, přílohy B. [23] Zápis o provedené inspekci se předá k podpisu pověřené osobě a 

založí se do průvodní dokumentace. Zjištěné závady se nahlásí stanoveným způsobem. 

Revize a revizní zkoušky. 

Provádění je zajištěno smluvně u kompetentní osoby. Interval provádění je stanoven 

dle provozní skupiny jeřábu. Rozsah revizí a revizních zkoušek musí být v souladu s ČSN 

270142 [16]. Protokol o zkoušce se předá k podpisu pověřené osobě a zůstane součástí 

průvodní dokumentace. Zjištěné závady se nahlásí stanoveným způsobem. 

K protokolu o revizní zkoušce zdvihadla musí být doložen zápis o provedené revizi 

elektro dle ČSN 33 2550 [24]. 
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Kontroly a zkoušky po opravách. 

Provádění zajištěno smluvně u kompetentní osoby. Provádí se v rozsahu prováděné 

opravy se zápisem do deníku ZZ. 

Odborné prohlídky vázacích a závěsných prostředků. 

Provádění je zajištěno smluvně u kompetentní osoby. Provádí se jedenkrát za šest 

měsíců. Vadné prostředky se vyřadí z používání a znehodnotí proti dalšímu použití. 

Opravitelné se předají pověřené osobě k zajištění odborné opravy. Zápis o odborné prohlídce 

se předá pověřené osobě. Evidenci vázacích a závěsných prostředků zajišťuje pověřená osoba. 

Sledování technického stavu ZZ dle ČSN 12 482-1 zajišťuje pověřená osoba u 

stávajících ZZ sčítáním vykonaných pracovních cyklů [9],[13]. 

Zvláštní posouzení technického stavu ZZ. 

Zajišťuje pověřená osoba ve spolupráci s revizním technikem ZZ. Průběžným 

vyhodnocováním technického stavu ZZ (sčítáním vykonaných pracovních cyklů) sleduje 

naplňování limitujících podmínek provozu stanovených výrobcem jeřábu a po jejich dosažení 

objedná provedení „zvláštního posouzení“ u odborné firmy. 

Stanovený postup hlášení závad na ZZ. 

Kompetentní osoba která zjistí závadu na zdvihacím zařízení provede její zápis do 

deníku ZZ a nahlásí ji vedoucímu daného pracoviště, ten toto osvědčí svým podpisem 

k zápisu do deníku ZZ. Jedná-li se o závadu ohrožující bezpečnost provozu, zajistí zdvihadlo 

proti používání vhodným způsobem (uzamčení hlavního vypínače atd.). V deníku ZZ musí 

být v tomto případě uveden zápis „Jeřáb provozu neschopen!“ Opravení závady zajistí 

nahlášením pověřené osobě a zápisem do „Knihy oprav ZZ“, která je u ní uložena. Zápis 

obsahuje datum hlášení závady, evidenční číslo a umístění zdvihadla a stručný popis závady. 

Další postup odstraňování závady stanoví pověřená osoba. 

Nově vyrobená, smontovaná a rekonstruovaná ZZ lze uvést do trvalého provozu až po 

úspěšném vykonání individuálního vyzkoušení a ověřovací zkoušky. Těchto zkoušek se 

účastní zástupci výrobní nebo montážní organizace a za odběratele revizní technik ZZ. 



Bakalářská práce 

 21 

4.5 Zajištění kompetentních osob 

Příslušná školení a praktický zácvik kompetentních osob v jeřábové dopravě zajišťuje 

pověřená osoba ve spolupráci s personálním oddělením společnosti. Za provádění manipulací 

se ZZ a při vázání a zavěšování břemen pouze kompetentními osobami odpovídá vedoucí 

pracoviště.  

Jeřábník třídy „O“ a vazač břemen 

Základní školení se skládá z teoretické části v rozsahu dvaceti hodin a praktického 

zácviku v   rozsahu 150 hodin pod dohledem zkušeného pracovníka s praxí dlouhou nejméně 

jeden rok. Školitele určí vedoucí pracoviště ve spolupráci s pověřenou osobou. Během 

praktického zácviku si školená osoba osvojí obsluhu zdvihadla na jejím pracovišti, seznámí se 

sortimentem břemen, s používanými vázacími a závěsnými  prostředky a se způsoby vázání 

(viz. příloha č. 5). Doklad opravňující k činnosti vystaví revizní technik ZZ po úspěšném 

vykonání teoretické a praktické zkoušky a na základě kladného lékařského vyjádření. 

Dokladem je jeřábnický průkaz s  doplněnou poznámkou o oprávnění k vázání břemen. 

Zkušební komise je složena z revizního technika ZZ, zástupce personálního oddělení a 

pověřené osoby. Revizní technik ZZ vystaví  evidenční kartu pracovníka a archivuje ji 

společně s testovacím lístkem zkušebního testu. 

Opakované školení se provádí jedenkrát ročně dle připravené osnovy v časovém 

rozsahu asi čtyři hodiny. Úkolem je seznámení pracovníků s novými předpisy, upozornit na 

nedostatky při práci, projednat připomínky pracovníků a opakovaně proškolit návody, 

směrnice a postupy. V krátkosti se zopakují vybraná témata bezpečnostních předpisů, vždy se 

zopakují zakázané manipulace. Provede se ústní přezkoušení jednotlivých pracovníků pomocí 

testových otázek. Po ověření platnosti lékařské prohlídky se potvrdí účast na opakovaném 

školení do průkazu. 

Školení k rozšíření odbornosti se skládá z části teoretické a praktické. Obsah a 

časový rozsah stanoví revizní technik ZZ po dohodě s pověřenou osobou. Vždy se provede 

důkladné seznámení s návodem k obsluze a údržbě od výrobce. Po úspěšném přezkoušení je 

další odbornost potvrzena do průkazu a evidenční karty pracovníka. 

Oprávnění k činnosti ztrácí platnost v případě zhoršení zdravotního stavu na popud 

lékaře, při prošlém termínu lékařské prohlídky, při častém porušování zásad bezpečnosti 

práce, nebo při neúčasti na opakovaném školení ve dvou po sobě následujících termínech. 

Provádění teoretické části školení je zajištěno smluvně u kompetentní osoby, revizního 

technika ZZ. 
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Pracovníci údržby zdvihadel 

Pracovníci údržby určeni k práci na zdvihadlech musí mít kvalifikaci v oboru strojním 

nebo elektro, být zaškoleni v příslušném rozsahu s ovládáním jeřábů a mít lékařské potvrzení 

k práci na jeřábech. Veškeré činnosti na zdvihadlech musí provádět v souladu s návodem 

k obsluze a údržbě dodaným výrobcem, při současném dodržování všeobecných zásad 

bezpečnosti práce, musí používat přidělené OOPP a udržovat je v dobrém technickém stavu a 

sledovat jejich životnost 

Revizní technik 

Revizní technik ZZ je držitelem osvědčení a oprávnění k činnosti, které vystavuje 

organizace státního odborného dozoru po ověření znalostí. 

Osoba pověřená řízením provozu jeřábů 

Pověřená osoba je do funkce písemně jmenovaná zaměstnavatelem (vedoucím 

organizace). Je odpovědná za organizační systém provozování zvedacích zařízení a to v celé 

šíři této problematiky. Toto jí musí umožnit její vzdělání, zkušenosti v řídící činnosti, znalost 

příslušných předpisů a dostatek pravomocí. Základní povinnosti jsou uvedeny v příloze č.3. 

Seznámení se SBP pracoviště zajišťuje vedoucí pracoviště. Seznámení nových 

pracovníků při nástupu do organizace se SBP pracoviště zajistí personální oddělení 

organizace. Vstup cizích pracovníků do prostor organizace je možný pouze v doprovodu 

kompetentní osoby. 

4.6 Dozor 

Denní kontrolu dodržování SBP na pracovišti provádí vedoucí pracoviště. Je 

zaměřena na kontrolu stavu pracoviště, osvětlení, zábran a výstrah proti vstupu 

neoprávněných osob, vybavení, stavu a používání OOPP, způsobilosti a kompetentnosti 

pracovníků k prováděným manipulacím a dodržování stanovených pracovních postupů a 

bezpečnostních předpisů. 

Průběžnou kontrolu dodržování zásad stanovených SBP jeřábové dopravy provádí 

pověřená osoba. 

Dvoutýdenní, měsíční a půlroční kontrolu  dodržování SBP jeřábové dopravy 

provádí revizní technik ZZ v rámci prováděných kontrol a inspekcí. 
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Dozor nad dodržováním plánu údržby, prováděním běžné údržby a oprav, kontrol a 

zkoušek po opravách zajišťuje pověřená osoba ve spolupráci s revizním technikem ZZ. 

Záznamy o výsledcích dozoru jsou prováděny do příslušných dokladů: deník ZZ, 

zápisník BP, protokoly o inspekcích a revizích, evidenční karty vázacích a závěsných 

prostředků, zápis o prohlídce nosného lana atd. 

4.7 Kontrola dokladů a dokumentací 

Pro zajištění provozu ZZ musí být k dispozici doklady a dokumentace (oprávnění, 

osvědčení, seznamy kompetentních osob, plány údržby a revizí, zprávy o hodnocení 

technického stavu, technická dokumentace, atesty, prohlášení o shodě atd.) 

Provozní doklady (oprávnění kompetentních osob) jsou uloženy u vedoucího 

pracoviště, 

Provozní dokumentace (deníky ZZ) je uložena na pracovišti. Její uložení určí vedoucí 

pracoviště a jedenkrát týdně provede kontrolu potvrzenou svým podpisem. 

Průvodní dokumentace je uložena u kompetentní osoby, která odpovídá za její 

úplnost, průběžně je doplňována o záznamy z hodnocení technického stavu. 

Seznam ZZ, plány údržby a revizí kniha oprav ZZ, evidenční karty vázacích a 

závěsných prostředků jsou uloženy u pověřené osoby. 

Seznamy kompetentních osob jsou uloženy na personálním oddělení. 

4.8 Zakázané manipulace 

Manipulace nedovolené používat při provozování jeřábů jsou uvedeny v příloze č.7. 

Případné další zakázané manipulace specifické pro každé jednotlivé pracoviště musí být 

uvedeny v SBP tohoto výrobního úseku a vedoucí pracoviště s nimi musí seznámit konkrétní 

pracovníky. 

4.9 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo na používání jeřábů 

Všichni pracovníci, kteří se mohou dostat do pracovního prostoru ZZ, musí být 

v rámci seznámení se SBP daného pracoviště poučeni, že se nesmí zdržovat v nebezpečné 

blízkosti přepravovaných nebo zavěšených břemen tak, aby nemohli být za žádných okolností 

ohroženi případným pádem zavěšeného břemene. Musí uposlechnou pokyny kompetentních 

osob provádějících manipulace a zdržovat se v bezpečné vzdálenosti od zavěšeného břemene, 

v prostoru vyznačených uliček. Cizí osoby, které se pohybují se svolením zaměstnavatele 

v prostorách podniku, musí dbát pokynů doprovázející osoby. 
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4.10 Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty 

Při činnosti cizích subjektů na pracovištích zajišťuje zpracování podmínek pro 

zajištění bezpečnosti vedoucí pracoviště. Jestliže tato činnost zasáhne také provoz ZZ, tak ve 

spolupráci s pověřenou osobou. 

4.11 Zajištění komunikačního systému 

Je používán jednotný komunikační systém hlasového signálu a signálu rukou, uvedený 

v příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb.. Pracovníci jsou s ním seznámeni v rámci profesních 

školení. 

4.12 Postup při šetření a hlášení mimořádných událostí 

Postup je stanoven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Konkrétní postup stanoví nařízení vlády č.494/2001 Sb., a organizační směrnice 

BOZP společnosti Edwards, s.r.o. 
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5 Pracoviště montáže konfiguračních sestav 

Kromě jednotlivých produktů jsou ve firmě Edwards s.r.o. vyráběny i tzv. 

konfigurační sestavy. 

 
Obrázek 1 Konfigurační sestava 

 
Jedná se o dvě vývěvy usazené na nosné konstrukci. Každá vývěva je již z výroby 

opatřena motorem. Vzájemně jsou propojeny vakuovým potrubím včetně příslušných 

armatur. Součástí tohoto systému jsou i rozvody mazání, chlazení a regulace. Celý komplet je 

pak určen k přímému použití u zákazníka. 

Břemenem na pracovišti montáže jsou tedy relativně mohutné sestavy vakuové 

techniky, které se svou hmotností a tvarovým uspořádáním zcela odlišují od ostatních 

produktů firmy. Pracovníci montáže jsou tak vystaveni vyššímu riziku než na ostatních 

pracovištích. 
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5.1 Vybavení pracoviště zdvihadly. 

Pracoviště je osazeno jednou jeřábovou dráhou na které pojíždí dva mostové podvěsné 

jeřáby. Dodavatelem je firma ADAMEC JEŘÁBY s.r.o. Jedná se o jeřáb ev. č. JE 56 o 

nosnosti 2000 kg a jeřáb ev. č. JE 57 o nosnosti 3600 kg. Oba jsou vybaveny řetězovým 

kladkostrojem výrobce Stahl. Rozpětí jeřábů je 6,2 m a světlá výška, měřená od podlahy po 

spodní plochu háku umístěného v horní poloze, činí 5m. 

 

 
Obrázek 2 Pracoviště montáže konfiguračních systémů 

 

5.2 Popis pracovní činnosti a způsobů vázání 

Vlastní montáž spočívá v osazování nosného rámu jednotlivými komponenty nebo 

jejich dílčími sestavami. Prázdný rám je dopraven na pracoviště vysokozdvižným vozíkem. 

Pomocí jeřábu je pak usazen na místo vyhrazené k montáži. Půdorys rámu má tvar obdélníka 

se čtyřmi vázacími body. Ty jsou tvořeny kruhovými otvory přímo v konstrukci nebo 

pevnými zvedacími oky se šroubem. Při manipulaci slouží jako vázací prostředek dva 

nekonečné textilní popruhy, každý se dvěma kovovými třmeny. Vázání je prováděno 

provlečením a obtočením popruhů kolem háku tak, že tvoří celkem čtyři prameny, každý s 

jedním třmenem. Pomocí třmenů jsou pak konce popruhů uvázány do vázacích bodů na rámu. 
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Stejným způsobem je manipulováno i s dílčími montážními celky, kterými je rám 

postupně osazován. 

Jeřáb slouží rovněž k manipulaci s jednotlivými komponenty, připravenými na 

paletách v úložném prostoru pro materiál. Již z výroby jsou opatřeny zvedacími oky. Vázání 

probíhá podobně jako u nosného rámu avšak volným provlečením jednoho nebo dvou 

textilních lan hákem. Uchycení břemene je zprostředkováno kovovými třmeny. U 

komponentů, které vázací body nemají, je praktikován úvaz podvlečením nebo obtočením. 

Po kompletaci je konfigurační sestava pomocí jeřábu přemístěna do prostoru před 

testem. Zde je provedeno kontrolní odzkoušení funkčnosti sestavy. Následuje závěrečná 

operace, kterou je přenesení a upevnění konfiguračního systému na speciální dřevěnou paletu. 

Vázání je prováděno opět stejným způsobem, pomocí dvou textilních nekonečných popruhů 

se třmeny umístěnými do zvedacích ok na rámu. Následná přeprava do prostoru expedice je 

uskutečňována prostřednictvím vysokozdvižného vozíku. 

6 Hodnocení současného stavu BOZP 

Při hodnocení současného stavu BOZP na pracovišti montáže jsem postupovala v 

několika krocích. Prvním krokem bylo stanovení cíle, kterým je komplexní hodnocení celého 

pracoviště a navržení nápravných opatření. Dále jsem specifikovala jednotlivé oblasti, které 

budou hodnoceny: 

� Pracovní prostředí (např. mikroklimatické podmínky, prostorové poměry na 

pracovišti), 

� Kompetentní osoby (např. zdravotní způsobilost, kvalifikace, zaučení), 

� OOPP, 

� Zdvihací zařízení a vázací prostředky (např. jejich technický stav, vhodnost výběru, 

údržba, opravy, uložení, kontroly), 

� Břemeno (např. vázací body, poloha těžiště). 

� Organizace práce (pracovní postupy a instrukce) 

Pro tyto oblasti bylo nutné vyhledat potřebné informace. Čerpala jsem z různých 

zdrojů, jednak z platné legislativy, norem, návodů k používání ale také z informací 

poskytnutých třetími osobami, jako jsou např. revizní technici ZZ, pracovníci renomovaného 

servisu jeřábů a kladkostrojů, dodavatelé vázacích prostředků a pod.. Dalším krokem bylo 

provedení šetření přímo na pracovišti, v průběhu běžné pracovní směny, za přítomnosti 
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pracovníků pověřených obsluhou zdvihadel. Šetření proběhlo formou prohlídky skutečného 

stavu a výslechem pracovníků. Zakončeno bylo diskuzí. 

Získané výsledky jsem pak porovnávala s požadavky platné legislativy, norem a 

návodů k používání, případně jsem ještě dodatečně vyhledala další zdroje potřebných 

informací. Na tomto základě jsem provedla závěrečné hodnocení každé oblasti či jejího 

dílčího celku. 

6.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Pracoviště montáže konfiguračních sestav je umístěno v zadní části haly B2, kde se 

nachází i jeřábová dráha s mostovými jeřáby. Ostatní prostory haly B2 jsou určeny především 

ke skladování materiálu, částečně slouží i pro přejímku zboží od dodavatelů. Pracoviště 

nejsou od sebe nijak odděleny, pouze jsou vyznačeny jednotlivé lokace barevnými čarami na 

podlaze. Výskyt pracovníků skladu je zde poměrně častý. Přes halu B2 rovněž vede 

komunikace pro pojezd vysokozdvižných vozíků a pohyb ostatních zaměstnanců firmy. 

Frekvence procházejících osob je zde vysoká, jedná se o hlavní příchod od vstupu do firmy k 

sociálnímu zázemí pro zaměstnance a do dalších prostor objektu. Z hlediska bezpečnosti není 

pracoviště montáže zajištěno proti vstupu nepovolaných osob žádnou bariérou ani 

bezpečnostní značkou. Rovněž pracoviště jeřábu není opatřeno žádným bezpečnostním 

značením. Zde potom hrozí riziko vstupu nepovolaných odosob. Pracovníci montáže při 

rozhovoru vyhodnocovali toto riziko za velice pravděpodobné a navrhovali možná řešení. Z 

hlediska prevence rizika v souladu se zákoníkem práce je tento stav nevyhovující. 

Denní osvětlení pracoviště montáže je zprostředkováno střešními světlíky a okny na 

obvodové stěně. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkovými tělesy. Konstrukce střešních 

světlíků znemožňuje nežádoucí oslnění obsluhy. Přirozené větrání zajišťují jednak stropní 

ventilátory ale také okna na obvodové stěně. Pod okny jsou umístěny radiační panely 

centrálního otápění. Pro zimní období jsou nad okny instalována horkovzdušná topidla s 

přívodem venkovního vzduchu. Podlaha je betonová se speciální povrchovou úpravou, 

odolnou proti otěru. Strojní čištění podlah probíhá jednou týdně. Pořádek na pracovišti je 

udržován průběžně. Pracovníci provádí běžný úklid na konci každé pracovní směny, 

důkladnější úklid, včetně čištění zařízení, pak poslední pracovní den v týdnu. Na tomto 

pracovišti se nepoužívají žádné zdraví škodlivé nebezpečné látky a přípravky. Dle mého 

názoru mikroklimatické podmínky na pracovišti vyhovují legislativním požadavkům a jsou 

zcela v pořádku. 
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Dispozičně je pracoviště rozděleno celkem na tři základní prostory. V první lokaci se 

provádí vlastní montáž a testování. Druhou lokaci tvoří manipulační prostor určený pro pohyb 

montážních dělníků a manipulaci s materiálem. Třetí lokace je určena pro ukládání 

připraveného materiálu a komponentů pro montáž. 

Toto prostorové řešení pracoviště zajišťuje obsluze dostatečný manipulační prostor a 

umožňuje tak dodržování bezpečné vzdálenosti od přepravovaného břemene. Vyhrazení 

zvláštního prostoru pro ukládání materiálu, odděleně od pracovního prostoru, je základem pro 

efektivní a bezpečnou organizaci celého pracoviště. Prostorové řešení vyhovuje 

bezpečnostním požadavkům. 

6.2 Kvalifikace osob 

Všichni pracovníci montáže absolvovali odborný výcvik jeřábníků a vazačů dle ČSN 

ISO 9926-1 [15]. Jejich fyzické a psychické předpoklady i zdravotní způsobilost ověřila a 

potvrdila závodní lékařka. Na základě absolvování výcviku a lékařského potvrzení o 

způsobilosti obdrželi jeřábnický průkaz a průkaz vazače. Oprávnění k obsluze je potvrzeno 

pověřenou osobou v deníku zdvihadel. Dále jsou všichni pracovníci seznámeni s návody k 

používání ZZ, vázacích prostředků a se systémem bezpečné práce v jeřábové dopravě. 

Kvalifikace osob je tedy dostačující. 

6.3 OOPP 

Pracovníci jsou vybavení pracovním oděvem a pracovní kotníkovou obuví se 

zpevněnou špicí. Chybí vybavení ochrannou přilbou, která je u prací v blízkosti jeřábu a pod 

ním nezbytná. Také samotná manipulace s břemeny pomocí jeřábu, kdy jsou přepravována do 

zvýšených poloh, vyžaduje použití ochrany lebky. Zde spatřuji riziko poran ění hlavy o 

zavěšené břemeno při jeho pohybu nebo při činnosti v jeho bezprostředním okolí. 

6.4 Hodnocení zdvihadel 

Zdvihadla byla dodána a instalována výrobcem Adamec jeřáby s.r.o. v roce 2008. 

Firma Adamec doložila svou odbornou způsobilost k výrobě a montáží zdvihadel, dle 

vyhlášky č.19/1979 Sb., osvědčením a živnostenským listem. Zdvihadla byla instalována po 

vyhodnocení únosnosti podlah na základě údajů ve stavební dokumentaci budovy. 

Kompletnost předávacích dokumentů a průvodní dokumentace zkontroloval nezávislý revizní 

technik, který zajišťuje konzultační a kontrolní činnost pro firmu Edwards s.r.o. smluvně. 

Také provedl ověřovací zkoušku. Průvodní dokumentace k jeřábům, jeřábovým drahám, 
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protokoly o montážní zkoušce, revizní zkoušce elektro a ověřovací zkoušce jsou uloženy u 

pověřené osoby. Jeřáb byl uznán schopný provozu bez zjištěných závad. Jsou na něm 

prováděny veškeré předepsané kontroly a prohlídky. 

Oba mostové jeřáby pojíždějí po společné jeřábové dráze a to v relativně malém 

prostoru. Pracoviště, která obsluhují, na sebe bezprostředně navazují. Riziko vzájemné kolize 

jeřábů, případně břemen, je zde řešeno instalací antikolizních čidel. Čidla pomocí laserového 

paprsku a clony měří vzdálenost od protějšího jeřábu. V případě, že dojde k přiblížení, dají 

impuls k vyřazení pojezdu mostu z činnosti. Vzdálenost, kdy čidlo reaguje, je stavitelná s 

přesností cca 10 cm. Po zastavení uvede obsluha jeřáb do chodu opětovným zapnutím "stop 

tlačítka" na ovládacím panelu. Toto technické opatření zcela spolehlivě zamezí nechtěnému 

střetu zdvihadel a následné kolizi břemen. 

 
Obrázek 3 Schéma instalace optických čidel 

 

Riziko prudkého zadržení pohybové energie jeřábu při najetí na koncové dorazy 

jeřábové dráhy a následné zhoupnutí břemene je eliminováno koncovými spínači pro volný 

dojezdu mostu na konci jeřábové dráhy. Při najetí mostu do polohy spínače dojde k vypnutí 

motoru pojezdu a jeřáb zpomaleným pohybem volně dojede až k dorazu. 

Technický stav zdvihadel je vyhovující a zcela bez závad. U bezpečnostních prvků 

chybí zvukové signální zařízení pro upozornění osob pohybujících se na pracovišti a přímo 

nezúčastněných na manipulaci s jeřábem. Rovněž není označeno stanoviště jeřábu a 

kladkostroje při ukončení činnosti. 

čidlo clona 

paprsek 

jeřábová 
dráha 

most jeřábu 
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6.5 Uložení, kontroly a evidence vázacích prostředků 

Vázací prostředky jsou označeny evidenčním číslem a mají svou evidenční kartu. Do 

té jsou zaznamenávány pravidelné kontroly a výsledky těchto kontrol. Osoba pověřená vede 

evidenci těchto vázacích prostředků. Při jejich poškození zajišťuje vhodnou náhradu. Uloženy 

jsou na vyhrazeném suchém a čistém místě, volně na pracovišti a to zavěšením. 

6.6 Výběr vázacích prostředků a hodnocení způsobů vázání 

Výběr nevhodného typu vázacího prostředku či jeho nesprávné použití mohou být 

příčinou vzniku nebezpečných situací. Pro optimální volbu vázacího prostředku je proto nutné 

pečlivě vyhodnotit všechna možná rizika. Na základě těchto vyhodnocení pak stanovit vhodné 

vázací prostředky a bezpečné způsoby úvazu. Zde je nutné vycházet z dovolených způsobů 

vázání a dále pak i z jisté zkušenosti a praxe. V neposlední řadě je pak třeba vzít v úvahu 

doporučení technických norem a návodů k používání od výrobců. 

Při vázání břemene jsou použity dva popruhy. Popruhy jsou zavěšeny na hák tak, aby 

každý vytvořil dvě smyčky. Každá z nich je osazena jedním třmenem. 

 
Obrázek 4 Použité vázací prostředky 
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Zajištění proti posouvání popruhů při nevyvážení břemene je provedeno obtočením 

kolem háku. 

 
Obrázek 5 Obtočení smyčky kolem háku 

 
Samotné zavěšení břemene je uskutečněno podobným způsobem jako u 

čtyřpramenných úvazků. 

 
Obrázek 6 Způsob vázání břemene 

 
Při tomto způsobu vázání může dojít k nebezpečným situacím jako je vyvléknutí 

popruhů z háku, poškození vláken vlivem kroucení a uzlování nebo vlivem použití 

neslučitelných kovových komponentů. 
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6.6.1 Riziko vyvléknutí popruhů z háku 

Při způsobu vázání smyček na hák obtočením dochází ve vnitřním prostoru háku k 

natěsnání vázacího prostředku a to tak, že bezpečnostní západka háku zůstává nedovřená. 

Zvláště pak objemnější smyčky pro vyšší nosnosti zapříčiňují trvalé otevření západky háku. 

Zde potom hrozí nebezpeční vyvléknutí smyček z háku a následné zhoupnutí či pád břemene. 

Pracovníci montáže pak sami na tento problém poukazovali a navrhovali instalaci větší 

velikosti jeřábového háku. Toto by však nebylo řešením, protože samotné obtáčení smyčky 

není dovoleno, jak je uvedeno v návodu k používání výrobce. 

6.6.2 Riziko poškození vláken vlivem kroucení a uzlování 

Výrobce vinutých smyček v návodu k používání, uvedeným v příloze č. 8, 

nedoporučuje v souladu s ČSN EN 1492-2+A1 [19] kroucení a uzlování smyčky. Důvodem je 

možné poškození vláken při jejich namáhání kroucením či stlačováním. Pracovníci montáže 

provádí obtočení smyčky kolem háku jako opatření k zamezení posouvání smyčky v háku při 

nevyváženosti břemene, kdy těžiště není v jeho statickém středu. Při obtočení háku s relativně 

malým poloměrem a při zatížení úvazku dojde k utažení smyček, které nejsou rovnoměrně 

rozloženy a k následnému útlaku vnitřních vláken. Ta potom při uvolnění smyčky a jejím 

dalším použití v rozvinutém tvaru nemusí mít garantovanou únosnost. 

6.6.3 Riziko poškození vláken při použití neslučitelných kovových komponentů. 

Výrobce vinutých smyček doporučuje používání kovových komponentů určených 

právě pro textilní popruhy a vinuté smyčky. Plocha pro uložení vinuté smyčky má rovný tvar, 

který umožňuje ploché rozložení smyčky. Použitý třmen však těmto požadavkům nevyhovuje. 

Rádius třmene neumožňuje rovné rozložení popruhu. V důsledku toho pak dochází 

k nerovnoměrnému působení zatížení na jednotlivá vlákna uvnitř popruhu. Krajní vlákna 

přenáší větší napětí než vlákna vnitřní a může tak dojít k jejich nadměrnému namáhání. 

 
Obrázek 7 Nerovnoměrné zatížení vláken 
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6.6.4 Riziko posouvání smyček po háku 

Při úvazu volným provlečením smyčky hákem, který je používán u menších 

komponentů, může dojít vlivem nevyváženosti břemene k jeho naklopení a posouvání smyček 

po háku. Jednotlivá vlákna jsou tak namáhána jednak ohybem přes rádius háku v napnutém 

stavu ale také třením. Vlákna tak mohou být poškozena a maximální nosnost textilní smyčky 

nemusí být zaručena. 

 
Obrázek 8 Posouvání smyček po háku při nevyvážené poloze 

 
Z diskuze s pracovníky montáže vyplynulo, že si nejsou vědomi zákazu zavěšování 

vinutých smyček na hák volným provlečením. K dispozici mají návod distributora textilních 

vázacích prostředků, kde jsou uvedeny způsoby vázání a to jen v souvislosti se stanovením 

korekcí nosností. Z tohoto návodu však jednoznačně nevyplývá, že výše zmíněný způsob 

vázání je nedovolený. Přesné a zcela srozumitelné informace pak obsahuje návod k používání 

získaný přímo od výrobce (viz. příloha č.8). Jeho textová část je pak vhodně doplněna 

piktogramy se zakázanými způsoby používání textilních vázacích prostředků. 

6.7 Hodnocení břemene 

Při výběru vázacích prostředků a návrhu způsobu vázání hraje důležitou roli i břemeno 

samotné. Základním hlediskem při hodnocení břemene je jeho tvar, neboli prostorové 

uspořádání, hmotnost, poloha těžiště, umístění a typ vázacích bodů, dále to může být 

přítomnost ostrých hran či výstupků nebo i pevnost materiálu břemene. Na základě 

identifikovaných rizik pak může být zvolen vhodný typ vázacího prostředku a navržen 

bezpečný způsob vázání. 
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6.7.1 Riziko nestabilní polohy břemene 

Břemeno, jehož těžiště je umístěno mimo střed, je staticky nevyvážené a je třeba 

zajistit jeho zavěšení v rovnovážné poloze. Toho se docílí tak, že vertikální osa těžiště 

břemene a osa háku jsou totožné. 

 
Obrázek 9 Staticky vyvážené břemeno [25] 

 

Nenachází li se břemeno v rovnovážné poloze, dojde k vyrovnání vertikální osy 

břemene a závěsného bodu háku a k jeho zhoupnutí. 

                                    
Obrázek 10 Znázornění účinku nesouososti těžiště [25] 

 

Mohou vzniknou následující nebezpečné situace: [25] 

� náraz pohybujícího se břemene do osob nebo překážek 

� přetížení jednotlivých pramenů 

� pohyb vazáku na břemeni 

� převrácení břemene případně jeho uvolnění z úvazu 
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Vzhledem k tomu, že pracovníci montáže nemají dostupné informacemi ohledně 

polohy těžiště, určují stabilitu zavěšení pouze odhadem. Rovnovážnou polohu pak ověřují 

mírným pozvednutím a sledováním sklonu břemene. Většina konfiguračních sestav je staticky 

nevyvážená s těžištěm umístěným mimo střed (viz. schéma v příloze č. 11). Textilní vázací 

prostředky neumožňují správné zavěšení tak, aby se hák nacházel v místě nad těžištěm. 

Riziko zhoupnutí břemene, jeho převrácení či uvolnění z úvazu je vzhledem k jeho 

hmotnosti zcela neakceptovatelné.  

6.7.2 Riziko přetížení pramenů 

Při zavěšení staticky nevyváženého břemene pomocí vícepramenného úvazku dochází 

k nerovnoměrnému rozložení tíhové síly na jednotlivé prameny. Více zatížené jsou pak ty, 

které jsou blíže těžišti. Z tohoto důvodu je nutné brát polohu těžiště v úvahu při určování 

potřebné nosnosti vazáků. Stejně tak je třeba učinit korekci nosnosti v souvislosti s úhlem 

rozevření jednotlivých pramenů. Jak jíž bylo zmíněno, pro břemena na pracovišti montáže 

nejsou k dispozici informace o poloze těžiště a vzhledem k jejich tvarové složitosti nelze tuto 

určit ani odhadem. Při špatném stanovení minimální nosnosti vázacích prostředků pak hrozí 

riziko jejich přetížení v místě zvýšené zátěže. 

 

 
Obrázek 11 Přetížení pramenů blíže k těžišti 
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6.7.3 Typ vázacího bodu 

Jako vázací body jsou u všech břemen použity závěsná oka se šroubem dle DIN 580. 

 
Obrázek 12 Závěsné oko se šroubem  

 
Jejich bezpečné používání je podmíněno dotažením šroubu tak, aby se dosedací plocha 

opřela o podložku a eliminovala tak namáhání šroubu na ohyb. Působení šikmých sil je pak 

povoleno pouze v ose oka šroubu pod úhlem max. 45°. V případě vázání břemene pomocí 

čtyřpramenných úvazků není zajištěno natočení ok ve směru působící síly. 

 
Obrázek 13 Nedovolený směr namáhání zvedacích ok [20] 

 

Proto nelze považovat použití těchto pevných ok se šroubem pro šikmý tah za vhodné 

a bezpečné. 

6.7.4 Jednoznačnost vázacích bodů a způsobu vázání 

V průběhu montáže pracovníci zvedají a přemísťují jednotlivé komponenty, ze kterých 

potom sestavují finální výrobek. Komponenty jsou již z výroby opatřeny zvedacími šrouby s 

okem. Stejně tak i dílčí nosné rámy jsou vybaveny buďto navařenými patkami s otvory 

určenými ke zvedání, nebo jsou osazeny pevnými zvedacími oky se šroubem. Po konečné 

kompletaci celku se na něm nachází množství těchto vázacích bodů a není jednoznačně 

určeno, které z nich slouží ke zvedání celého kompletu. 
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Obrázek 14 Vázací body na konfigurační sestavě 

 
 

V průběhu rozhovoru s jeřábníky vznikla diskuse, ze které vyplynulo, že nemají 

určeny postupy pro zvedání celého kompletu s jednoznačnou metodikou vázání a specifikací 

vázacích bodů. Při vázání pak vycházejí pouze ze své zkušenosti. Hrozí zde riziko uchopení 

celé sestavy za nesprávné vázací body. Může potom dojít k nedovolenému zatížení ok se 

šroubem, jejich vytržení a k následnému pádu břemene. 
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7 Návrh technických a organizačních opatření 

Při realizaci opatření na snížení rizika je třeba pečlivě zvažovat vhodnost 

navrhovaných organizačních či technických změn. Často se v praxi stává, že jsou učiněna 

rozsáhlá a nákladná opatření, která v konečném důsledku nemusí být tak efektivní, jak bylo 

očekáváno a někdy naopak samotné ochranné prvky při jejich nevhodné volbě mohou 

představovat jisté riziko. Nelze se řídit pravidlem, čím více tím lépe, nebo čím dražší zařízení, 

tím bezpečnější. Mnohdy postačí i málo nákladná opatření, která mohou být přitom velice 

účelná. Zde je dobré postupovat s využitím zkušeností samotných pracovníků a při rozhovoru 

a konzultaci s nimi najít optimální řešení pro zajištění bezpečnosti práce. 

7.1 Technická opatření 

Pokud je nutné vydat nějaké finanční prostředky na zajištění vhodného technického 

vybavení pracoviště, je toto dobrou investicí. V žádném případě není dobré upřednostňovat 

ekonomické hledisko před hlediskem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Takto 

vynaložený kapitál pak přináší dlouhodobý efekt v podobě snížení pravděpodobnosti nehod s 

následkem úrazů. 

7.1.1 Zamezení vstupu nepovolaných osob 

Prostor montáže konfiguračních sestav doporučuji oddělit lehkými bariérami. Pevné 

oplocení není možné z důvodu občasného navážení materiálu z prostoru skladu. Vhodným 

prostředkem jsou např. zahrazovací stojany s řetězem nebo pásovým hrazením. 

 

  
 Obrázek 15 Příklady zahrazovacích stojanů 
 

Prostor jeřábové dráhy je nutné označit bezpečnostní značkou s upozorněním na jeřáb 

a zákazem vstupu nepovolaných osob dle ČSN ISO 3864 [22]. 
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7.1.2 Vybavení přilbou 

Mezi OOPP pracovníků montáže pohybujících se pod jeřábem nebo v jejich blízkosti 

by měly patřit i ochranné přilby. Pokud všichni pracovníci provádějí montážní práce bez 

jeřábu, je možné přilby odložit. Za tím účelem je vhodné jeřáb dopravit do místa označeného 

jako staniště jeřábu. Při opětovném použití pak jeřábník provádějící manipulaci musí 

upozornit ostatní pracovníky na tuto činnost. 

7.1.3 Vybavení zvukovým signálem. 

Na pracovišti se pohybuje více pracovníků. Někteří v momentě pohybu jeřábu provádí 

jiné činnosti. Aby mohli být jeřábníkem upozorněni na pohyb jeřábu a přemísťování břemene 

a dbali tak zvýšené pozornosti, doporučuji vybavit jeřáb zvukovým signálem, houkačkou, s 

ovládacím tlačítkem na závěsném ovládacím panelu. 

7.1.4 Stanoviště jeřábu 

Účelné je vymezit prostor pro odstavení jeřábu po ukončení činnosti vhodnou cedulí 

umístěnou např. na sloupu jeřábové dráhy. Návrh vzoru uvádím v příloze č. 15. 

7.1.5 Skříň na vázací prostředky 

I když jsou vázací prostředky uloženy v souladu s požadavky platných předpisů, 

navrhuji jako opatření proti neoprávněnému použití těchto vázacích prostředků nepovolanou 

osobou jejich uložení do plechové uzamykatelné skříně. 

7.1.6 Vázací prostředky 

Pracoviště je třeba vybavit vhodným sortimentem vázacích prostředků. Jejich typ je 

volen podle druhu břemene, jeho vlastností a počtu vázacích bodů. 

Břemena osazená čtyřmi vázacími oky. 

Vakuové vývěvy jsou vybaveny z výroby čtyřmi pevnými závěsnými oky se šroubem. 

Pro vázání je vhodné použití čtyřpramenných vazáků s háčky se západkou. Vazáky se vyrábí 

v různých provedeních, např. řetězové, lanové nebo s textilními popruhy. Pracovníci 

upřednostňují vazáky textilní a to pro jejich lehkost a snadnou manipulaci. Dobré je opatřit 

vazáky ochranným obalem proti poškození. Nosnost vazáků je třeba určit dle maximální 

hmotnosti břemene a úhlu rozevření jednotlivých pramenů. U čtyřpramenných vazáků se 

hmotnost uvažovaného břemene rozpočítává pouze pro tři prameny. 
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Obrázek 16 Čtyřpramenný textilní úvazek kombinovaný s kovovými komponenty 

 

Na základě průzkumu sortimentu břemen a jejich hmotností je požadována nosnost 

vazáku 1000 kg. Při změně sortimentu břemen je pak nutné provést kontrolní vyhodnocení 

nosnosti vázacího prostředku. 

Břemena osazená dvěmi vázacími oky. 

Pro břemena, která jsou osazena dvěmi vázacími oky, doporučuji volbu dvou smyček o 

délce 1m a nosnosti 1000 kg, osazených hákem pro textilní smyčky. Tyto komponenty mají 

rovnou plochu pro uložení popruhu, takže zatížení je rozloženo rovnoměrně na všechna 

vlákna. 

 
Obrázek 17 Schéma rovnoměrného zatížení vláken 

 

HÁK 

           

VLÁKNA 

ZATÍŽENÍ 
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Obrázek 18 Hák pro textilní vázací prostředky 

 

Břemena bez vázacích bodů 

Pro zvedání menších břemen, která nejsou osazena vázacími body, doporučuji použít 

nekonečné smyčky textilní o nosnosti 1000 kg a to v délkách 1m, 1,5m a 2m, aby bylo možno 

volit vhodnou délku podle rozměrů břemen. Pro břemena vyšších hmotností jsou na pracovišti 

montáže smyčky o délce 2m a nosnostech 2000kg a 4000 kg, vždy po dvou kusech od každé 

nosnosti. 

Staticky nevyvážená břemena 

Pro rámy a sestavy osazené čtyřmi vázacími body doporučuji použití přestavitelné 

jeřábové traverzy se čtyřmi textilními vazáky s kovovými komponenty a háčkem se 

západkou. Traverza umožňuje nastavení polohy místa zavěšení na hák tak, aby bylo přímo 

nad těžištěm. Toho se docílí posunutím jednotlivých ramen s vazáky do požadované polohy, 

tak aby bylo břemeno staticky vyvážené. 

 

 
Obrázek 19 Přestavitelná jeřábová traverza 
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Obrázek 20 Jednopramenný úvazek textilní kombinovaný s kovovými komponenty 

 
Pro vázání břemen s malým průměrem otvorů pro vázání doporučuji pracoviště 

vybavit třmeny různé velikosti a to vždy nejméně po čtyřech kusech. 

7.1.7 Vázací body 

Požadavky pro bezpečné použití zvedacích ok při působení šikmých sil úvazků splňují 

otočná zvedací oka se šroubem. Na trhu je jich celá řada, od konstrukčně jednoduchých 

provedení až po oka se zabudovaným ložiskem. Různá řešení délky šroubu či tvaru závěsného 

oka pak umožňují výběr nejvhodnější varianty pro daný konkrétní účel. Jedním z 

nejběžnějších druhů je otočné oko RUD typ VRS-F (viz. příloha č. 9). 

 
Obrázek 21 Závěsný šroub s okem RUD typ VRS-F [20] 

 
Tato oka splňují nejen požadavky nastavitelnosti ve směru působící síly ale umožňují i 

barevné odlišení. V případě osazení vázacích míst určených ke zvedání celého kompletu 

těmito oky a uvedením této informace do pracovních instrukcí, bude jednoznačně stanoveno 

místo úvazu celého kompletu. Proto doporučuji trvalé používání těchto ok při vázání břemen 

na pracovišti montáže, ale i osazení konfiguračních sestav těmito oky. Po ukončení montáže 

je však nutné odstranit všechna ostatní oka, která byla použita pro zvedání dílčích sestav a 

rámů. Přínosem pak bude nejen zvýšení bezpečnosti na pracovišti montáže, ale i splnění 

požadavku na bezpečný výrobek v návaznosti na manipulaci prováděnou u zákazníka. 
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7.2 Organizační opatření 

Moderní a účelné vybavení pracoviště ještě není samo o sobě zárukou efektivní a 

bezpečné práce. Tu je třeba nejen dobře plánovat ale i řídit a kontrolovat. Různá organizační 

opatření pak stanovují určitá pravidla, jejichž dodržování pomáhají zajistit snížení rizika na co 

nejnižší míru. Tato opatření nebývají finančně náročná, avšak kladou vysoké požadavky na 

kvalitu organizace práce na všech stupních řízení. 

7.2.1 Pracovní postupy 

Nezbytné je vypracování instrukcí pro vázání a zvedání břemen na pracovišti montáže 

konfiguračních sestav. Zde je nutné pro konkrétní břemena specifikovat vázací prostředek 

určený ke zvedání, jeho druh a nosnost, způsob úvazu včetně stanovení vázacích bodů, polohy 

těžiště a pod.. Tyto instrukce je vhodné doplnit nákresy či fotografiemi správného způsobu 

vázání. Instrukce by měla obsahovat činnosti prováděné před manipulaci, vlastní postup při 

vázání a zvedání ale i činnosti po ukončení manipulace. Vhodná je i zmínka o případných 

rizicích a opatřeních pro jejich minimalizaci. Všichni pracovníci by pak měli být s těmito 

instrukcemi prokazatelně seznámeni. Příklad instrukce pro zavěšování břemene uvádím v 

příloze č.14. 

7.2.2 Návod k používání 

Doporučuji vyžádat od distributora originální návody k používání vypracované 

výrobcem a zajistit jejich překlad do českého jazyka. Nahrazování těchto návodů od výrobce 

návody k používání, které jsou vypracované distributorem, případně jinou osobou, považuji 

za nevhodné. Návody k používání vypracované distributorem však obsahují přehledné 

znázornění výpočtu korekcí nosnosti v závislosti na způsobu vázání a použitých vázacích 

prostředků, proto je možné jejich využití jako doplňujícího informativního materiálu. 

7.2.3 Vizualizace důležitých informací 

Při prevenci rizika se v praxi velice osvědčují metody vizualizace důležitých 

informací. Proto doporučuji vypracovat informativní cedule s jednoduchými a jasnými 

instrukcemi, týkajících se správného používání vázacích prostředků, určování jejich nosností 

a upozorněním na případná rizika. Velice vhodná je pak kombinace piktogramů a textu, 

případně jednoduchých tabulek a schémat. Tyto tabule pak mohou být použity nejen pro 

hodnocené pracoviště, ale v celém areálu firmy u pracovišť s podobnou činností. Příklad 

vizualizace bezpečnostních upozornění formou piktogramů uvádím v příloze č. 12 a 13. 
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7.2.4 Speciální školení jeřábníků 

Mezi nápravná opatření nepatří pouze odstranění rizika technickými opatřeními ale i 

zajištěním informovanosti zúčastněných osob. Proto doporučuji provést organizační opatření 

formou speciálního školení všech jeřábníků, zaměřeného na dovolené ale i zakázané způsoby 

vázání a případná rizika plynoucí z jejich nevhodného používání. 

7.2.5 Efektivní komunikace na všech úrovních řízení 

Jednou z metod identifikace rizika, kterou firma uplatňuje, je sběr dat týkajících se tzv. 

"skoronehod". Pomocí formuláře nazvaného "Správný postřeh" pracovníci zapisují poznatky z 

nebezpečných situací nebo událostí, vzniklých na pracovišti, kdy sice k úrazu nedošlo, ale 

mohlo dojít. Tato metoda má sloužit k získání přehledu o možných zdrojích rizika na základě 

kterého pak mohou být přijata nápravná opatření. 

Mnozí pracovníci však těchto formulářů nevyužívají, ať už jen z pohodlnosti či z 

důvodu možných psychologických zábran. Vhodným prostředkem navázání kontaktu a 

navození atmosféry důvěry a spolupráce, může být přímá komunikace vedoucích pracovníků 

se svými podřízenými. Výborným nástrojem jsou návštěvy jednotlivých pracovišť v průběhu 

pracovní směny, kdy je možné přímo ve výrobním procesu pozorovat pracovní činnosti a 

použité postupy. Při oslovení jednotlivých pracovníků a následné diskuzi je možné získat 

cenné informace a podněty k zlepšení podmínek na pracovišti, případně odhalit možné zdroje 

potenciálního rizika. Velkou devizou pak je možnost učinit preventivní opatření, která 

nebudou opatřeními nápravnými, ale budou riziku skutečně předcházet, ještě před jeho 

případným vznikem. 
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8 Přehled dalších rizik a stanovení preventivních opatření k 
jejich minimalizaci. 

Specifikace rizik v jeřábové dopravě je závislá na mnoha faktorech. Základním 

hlediskem je typ jeřábu, charakteristika prováděných manipulací a činností, výběr vázacích 

prostředků a způsoby vázání. Je mnoho aspektů, které ovlivňují druh a závažnost rizika a ty se 

vždy odvíjejí od konkrétní situace na pracovišti. Samotné vyhledávání rizik a návrh na jejich 

minimalizaci je třeba pravidelně opakovat, postupně se zaměřovat na hlubší a podrobnější 

analyzování jednotlivých zdrojů rizika a metodou neustálého zlepšování pak přispívat ke 

zvyšování bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích. V předchozím textu byla zmíněna 

rizika týkající se především vázacích prostředků, způsobů vázaní, typu břemene a vázacích 

bodů. V následujícím textu jsem se zaměřila na další potenciální rizika spojená s používáním 

mostových jeřábů, která nebyla dosud zmíněna. Především se jedná o rizika v souvislosti s 

prostorovým uspořádáním pracoviště, technickým stavem zdvihadel, prováděním oprav a 

údržby. Zdůrazněna jsou i rizika, která by měla být řešena v rámci již zmiňovaného systému 

bezpečné práce, ovšem v praxi se často vyskytují a proto je třeba na ně opětovně upozorňovat. 

Ucelený přehled všech rizik včetně navržených opatření k jejich minimalizaci uvádím v 

příloze č.10. 

8.1 Riziko spojené s nevhodným prostorovým uspořádáním 

Prostorové uspořádání pracoviště je důležité nejen z hlediska produktivity práce ale 

hlavně při zajišťování bezpečnosti práce při prováděných činnostech. Proto je třeba pečlivě 

zvažovat všechna možná rizika a vhodnou organizací pracovního prostoru zajistit jejich 

minimalizaci. 

8.1.1 Riziko kolize břemene s předměty v průjezdním profilu jeřábu 

Jeřáby jsou často součástí výrobní technologie, kdy slouží k manipulaci s břemeny při 

obsluze různých strojních zařízení. Výrobní zařízení, stroje nebo jiné technologické vybavení, 

umístěná v průjezdním profilu zdvihadla, jsou v tomto případě zdrojem potenciálního rizika. 

Proto je vhodné volit organizaci pracoviště tak, aby všechna tato zařízení byla umístěna mimo 

používané dráhy přepravy břemen, případně byla označena žluto černým šrafováním a 

obsluha zdvihadla byla řádně zaškolena při praktickém zácviku na pracovišti. 
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8.1.2 Riziko kolize dvou jeřábů 

Pokud pojíždí více mostových jeřábů za sebou po jedné mostové dráze, je třeba brát v 

úvahu možnost jejich případné srážky. Zvláště při nevhodném uspořádání pracovišť, která 

jsou v bezprostřední blízkosti, může dojít ke kolizi obou jeřábů. Pracoviště by tedy měla být 

umístěna s dostatečně velkým odstupem. Mostové jeřáby je pak vhodné opatřit antikolizními 

čidly. 

8.1.3 Riziko přimáčknutí 

Prostorové uspořádání pracoviště musí poskytovat obsluze zdvihadla volný prostor pro 

zaujmutí bezpečné vzdálenosti od břemene. Vzdálenost musí být natolik dostatečná, aby 

obsluha nebyla ohrožena nečekaným zhoupnutím břemene či jeho nechtěným uvolněním z 

úvazu a následným pádem. Proto je vhodné pracoviště dispozičně řešit tak, aby nevznikaly 

úzké prostory před pevným vybavením nebo u obslužných prostor strojů a zařízení. 

8.1.4 Riziko klopýtnutí a pádu osob 

Jeřábník musí při přemísťování břemene vizuálně sledovat jeho dráhu, kontrolovat 

jeho stabilitu, zda je průjezdní profil volný a pod. Proto je nutné, aby podlaha na pracovišti 

byla rovná, bez výstupků, prohlubní a jiných nerovností. Nesmí na ní být uloženy žádné 

předměty ani materiál, aby pracovník obsluhující jeřáb nezakopl nebo neklopýtl a následně 

neupadl. Preventivním opatřením je opět vhodné uspořádání pracoviště, vyhrazení prostoru 

pro manipulaci, vyhrazení prostoru pro ukládání materiálu a hlavně dodržování pořádku na 

pracovišti. 

8.2 Rizika spojená se špatným technickým stavem zdvihadla 

Pravidelné kontroly a inspekce zdvihadel a provádění preventivní údržby včetně 

prohlídek kladkostrojů a pohybových mechanizmů jeřábu jsou základním předpokladem k 

bezporuchovému technickému stavu. Špatná funkce zdvihacího nebo pohybového 

mechanizmu jeřábu může být příčinou velmi závažného rizika.  

8.2.1 Riziko přetížení jeřábu 

Důležitým bezpečnostním prvkem je přetěžovací spojka zdvihu kladkostroje. V 

případě zatížení jeřábu břemenem o vyšší hmotnosti, než je maximální nosnost jeřábu, dojde 

k prokluzování spojky a vyřazení zdvihu z činnosti. Stejně tak i v případě zablokování 

nosného řetězu či břemene nemůže dojít k přetížení a následnému poškození zdvihacího 
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mechanizmu nebo řetězu. Pravidelná kontrola a případné seřízením třecí spojky je vhodným 

preventivním opatřením. Kontrola se provádí obvykle při pravidelné pohlídce jednou za šest 

měsíců. Seřízení musí provádět jen odborný servisní pracovník. Mezera se nastavuje tak, aby 

spojka vyřadila zdvihací mechanizmus z činnosti při zatížení vyšším, než je jmenovité 

břemeno. 

8.2.2 Riziko poklesu břemene 

Stabilní polohu zdviženého břemene zajišťuje brzda zdvihu. Při její špatné funkci pak 

může docházet k poklesu břemene. Funkce brzdy je kontrolována při pravidelné pohlídce 

jednou za šest měsíců měřením vzduchové mezery brzdového obložení. V případě potřeby 

provede odborný servisní pracovník její seřízení. Při opotřebení musí být obložení zavčas 

vyměněno. 

8.2.3 Riziko plynoucí z pohybové energie 

Pohyb jeřábu či kladkostroje udílí břemenu kinetickou energii, která úměrně roste se 

stoupající rychlostí pojezdu. Při kolizi s překážkou se její účinek zvyšuje vlastní hmotností 

břemene. Stejně tak při prudkém zastavení pojezdu, např. při nárazu mostu jeřábu na koncové 

dorazy jeřábové dráhy, nebo při nárazu kladkostroje na koncové dorazy pojezdu, může dojít 

rovněž ke zhoupnutí břemene a jeho vychýlení mimo předpokládaný manipulační prostor. 

Tomuto riziku má zabránit dobře seřízené brzdy pojezdu mostu a brzda pojezdu kladkostroje 

a instalace koncových spínačů pro volný dojezd kladkostroje a mostu na koncové dorazy. 

Stejně tak při vysokých rychlostech pojezdů může dojít při prudkém zastavení pohybu 

ke zhoupnutí břemene a jeho vychýlení z předpokládané polohy. Jako preventivní opatření je 

vhodná volba nižších rychlostí pojezdů s možností přechodu na mikropojezd pomocí 

dvoupolohového tlačítka na ovládacím panelu. U starších typů zdvihadel je možné docílit 

možnosti využití mikropojezdů dodatečnou instalací frekvenčních měničů. 

8.2.4 Riziko poškození řetězu 

Pro bezpečnou funkci kladkostroje je nutné zajistit správnou polohu řetězu při jeho 

navádění na ozubení zdvihu. Řetěz je uložen v závěsném zásobníku. Při spouštění kladnice je 

pak prostřednictvím vedení zprostředkováno srovnání ok řetězu do správné polohy. V 

případě, že je koš příliš malý a řetěz je v něm natěsnán, nemůže dojít k jeho plnému rozvinutí 

před vstupem do kladkostroje. Může dojít k jeho vzpříčení a zaseknutí ve vodícím prvku. 

Riziko vzpříčení, zaseknutí a poškození řetězu pak může umocnit i jeho nedostatečné mazání. 
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8.2.5 Riziko vyvléknutí vázacího prostředku z háku 

Aby nedošlo k nechtěnému vyvléknutí vázacího prostředku z háku kladkostroje je 

tento opatřen bezpečnostní západkou s pružinou. Unavená nebo prasklá pružina nezajistí 

západku v uzavřené poloze. Při položení břemene na podložku může dojít k prověšení 

vázacích prostředků a v případě nefunkční západky k jejich vysmeknutí z háku. Při 

opětovném pozvednutí břemene pak hrozí riziko vyvléknutí úvazku z háku s následkem pádu 

nebo zhoupnutí břemene. 

8.3 Riziko spojené s prováděním oprav a údržby 

Při provádění oprav a údržby jeřábu jsou vykonávány servisním pracovníkem činnosti 

zcela odlišné od běžných úkonů. Většinou se jedná o práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, ale také o elektroinstalační práce či demontáž a montáž jeřábu nebo jejich částí. 

Všechny tyto činnosti se vyznačují zvýšenou mírou rizika a proto je velice důležité předem 

analyzovat všechna možná nebezpečí a učinit vhodná opatření k jejich minimalizaci, např. 

stanovením postupu bezpečné práce pro konkrétní prováděnou činnost ještě před jejím 

započetím. 

8.3.1 Riziko pádu předmětů nebo osob z výšky 

Při výstupu pracovníků provádějících kontrolu či údržbu jeřábu na jeho konstrukci 

může dojít k jejich nechtěnému pádu z výšky a to především při výstupu po žebřících nebo při 

pohybu po obslužných lávkách. U zdvihadel bez obslužných lávek se provádí údržba 

například z žebříků s plošinkou, mobilního lešení a pod.. Zde je na místě použití ochranných 

pracovních prostředků pro práci ve výškách. 

Nechtěné uvolnění částí jeřábu a jejich pád představuje pro osoby pohybující se pod 

jeřábem značné riziko. Z tohoto důvodu je nutné vybavení pracovníků ochrannou přilbou. 

8.3.2 Riziko nechtěného zapnutí zdvihadla jinou osobou 

Některé servisní práce je nutné provádět na jeřábu aniž by bylo možné jej odstavit z 

provozu. Jsou to například měření elektrického napětí na svorkovnicích nebo seřizování brzdy 

zdvihu či třecí spojky kladkostroje. V takovém případě je nutné zamezit vstupu nepovolaných 

osob do prostoru jeřábu, případně uvedení jeřábu do činnosti další osobou.  

Vhodným opatřením je zabezpečení prostoru ve kterém se provádí montážní práce 

zábranami s označením "Nevstupovat, na zařízení se pracuje". Dále pak je nutné zajistit 

dozor, který dohlíží na bezpečnost a zamezí případnému vstupu nepovolaných osob. 
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8.3.3 Riziko úrazu elektrickým proudem 

K častým servisním pracím patří rovněž elektroinstalační práce. Opravy motorů 

pojezdů či servisní práce na elektrických kladkostrojích se provádí při zajištění 

beznapěťového stavu. Nutným opatřením je zde vypnutí zdvihadla a uzamčení hlavního 

vypínače ve vypnuté poloze. Rovněž je nutné vypínač opatřit výstražnou cedulí "Nezapínat, 

na zařízení se pracuje". I v tomto případě je vhodné pověřit další osobu dozorem. 

8.3.4 Riziko při nedostatečné kontrole po opravách 

Opravy a údržba jeřábů se často neobejde bez demontáže jeho některých částí. 

Nejčastěji se jedná ústrojí pojezdů, výměny řetězů, demontáž kladkostroje, případně jeho 

výměna nebo kontrola vedení řetězu či zdvihacího mechanizmu. U všech těchto činností pak 

vzniká riziko uvolnění částí jeřábu nebo jejich špatné funkce. Například při nedostatečném 

zajištění dorazu pojezdu kladkostroje může dojít k jeho vyjetí z dráhy pojezdu. Také při 

výměně řetězu může dojít k jeho přetočení, což má za následek špatnou funkci zdvihu. 

Opomenutí instalace koncové zarážky řetězu pak může způsobit jeho vyvlečení z vedení a 

mechanizmu zdvihu s následkem pádu břemene. Osoby pohybující se pod jeřábem pak 

mohou být ohroženy i padajícím nářadím, zapomenutým na konstrukci jeřábu. Protože jde o 

závažné riziko je třeba po každé opravě uvést jeřáb do provozu až po provedení zkoušky po 

opravě revizním technikem ZZ. 

Závěr 

V rámci zadaného tématu bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu BOZP na 

pracovišti montáže konfiguračních sestav, se zaměřením na pracovní prostředí, prostorové 

poměry na pracovišti, zdvihací zařízení, vázací prostředky, pracovní postupy, způsobilost a 

kvalifikační předpoklady jeřábníků ale i používané OOPP. Na základě identifikovaných rizik 

byla navržena nápravná opatření k jejich minimalizaci. 

Na hodnoceném pracovišti není zamezeno vstupu nepovolaných osob do prostoru 

jeřábové dráhy. Jeřábníci nejsou vybaveni ochrannými přilbami. Na jeřábu chybí zařízení pro 

zvukový signál. Pro vázaní břemen jsou používány nevhodné vázací prostředky a nedovolené 

způsoby vázání. Osazení vinutých smyček neslučitelnými kovovými komponenty není v 

souladu s návodem k používáni. Zatěžování vázacích bodů probíhá nedovoleným způsobem. 

Nejsou stanoveny postupy pro stabilní vázání břemen s jednoznačným stanovením vázacích 
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bodů a polohou těžiště. Pracovníci nebyli seznámeni s návodem k používání vinutých 

textilních smyček dodaným od výrobce. 

Jako nápravná opatření pak navrhuji několik technicko-organizačních změn. Zamezit 

vstupu nepovolaných osob do prostoru montáže instalací lehkých zábran ve formě 

zahrazovacích stojanů s řetízkem. Pracoviště montáže označit zákazovou značkou 

"Nepovolaným vstup zakázán", na přístupová místa jeřábové dráhy instalovat výstražnou 

značku "Pozor-jeřáb". Vybavit pracovníky montáže ochrannou přilbou. Vybavit každá jeřáb 

zařízením zvukového signálu. Pro zvedání konfigurační sestav použít stavitelnou jeřábovou 

traverzu s textilními úvazky s kovovými háčky se západkou. Břemena se čtyřmi vázacími oky 

vázat pomocí čtyřpramenných textilních vazáků s kovovými háčky se západkou. Dvě textilní 

vinuté smyčky, určené pro zvedání břemen se dvěmi vázacími body, osadit háčky pro textilní 

popruhy se západkou. Ostatní břemena vázat pomocí vinutých smyček podvlečením nebo 

obtočením. Vázací oka s příliš malým otvorem redukovat pomocí kovových třmenů s čepem. 

Pevná oka se šroubem nahradit otočnými oky RUD. Používání vázacích prostředků pouze 

kompetentními osobami zajistit jejich ukládáním do uzamykatelné plechové skříně. 

Pro doplnění informovanosti jeřábníků jsem vypracovala návrh vizualizace 

bezpečnostních pokynů pro používání textilních vázacích prostředků, tabulky a schémata pro 

určování nosností v návaznosti na způsoby vázání, ale také instrukci k vázání sestav s 

určením polohy těžiště a identifikací vázacích bodů. Obdobné podklady pak doporučuji 

vypracovat pro všechny druhy břemen a vázacích prostředků. 

Vhodné je seznámení jeřábníků se všemi případnými riziky, novými poznatky i 

vypracovanými dokumenty v rámci mimořádného školení. 

Navržená opatření jsou komplexním řešením BOZP na pracovišti montáže, což bylo 

cílem této bakalářské práce. 

Přínos navrhovaného řešení vidím v eliminaci závažných rizik a zvýšení úrovně 

bezpečnosti práce na hodnoceném pracovišti. Získané poznatky pak lze využít i na ostatních 

pracovištích firmy. Popsané postupy hodnocení pracoviště a identifikace rizik mohou sloužit 

jako vodítko pro metodiku hodnocení i na dalších pracovištích. Vyhodnocená rizika a návrhy 

na nápravná opatření, přehledně uvedená v tabulce, jsou vhodnou pomůckou pro analýzu 

rizika, kterou firma jednou ročně provádí na všech pracovištích. Výsledným efektem by pak 

mělo být významné snížení pravděpodobnosti nehod a úrazů. 
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Příloha č. 2 Seznam zdvihadel 
 

hala ev. č. zdvihadlo výr. č. rok výr.  výrobce - typ nosnost kladkostroj - typ v.č. 

A1 JE8 Otočný sloupový jeřáb 1577 2000 OKS 250 / 3 / 3 250 kg LIFTKET 1184 

A1 JE21 Mostový jeřáb podvěsný 468-046-579 2002 VUDUT 2000 kg LIFTKET 520175 

A1 JE42 Mostový jeřáb podvěsný SOK 05-04 2004 MJ04-2/5,7 2000 kg LIFTKET 408083 

A1 JE53 Otočný sloupový jeřáb C24805-1 1997 Pelloby 250 kg Pelloby 250 2-27223-NC1 

A2 JE22 Mostový jeřáb podvěsný 047-259/A 2002 JEVS 23247 2000 kg Balkancar 562719 

A2 JE23 Mostový jeřáb podvěsný 047-259/B 2002 JEVS 23247 2000 kg Balkancar 562721 

A2 JE26 Mostový jeřáb podvěsný 9.II 2002 SOK-MJ-5,76 1000 kg Balkancar 8896512 

A2 JE43 Mostový jeřáb podvěsný SOK 03-05 2005 MJ04-2/5,76 2000 kg LIFTKET 520173 

A2 JE46 Otočný sloupový jeřáb  C27414/2002 2002 Pelloby 500kg Pelloby 02444864F01001 

A2 JE51 Otočný sloupový jeřáb C26422-01 1999 Pelloby 500kg Pelloby  00138914A 05001 

A2 JE52 Otočný sloupový jeřáb C25197-01 1997 Pelloby 250 kg Pelloby 250 2-12587-NC1 

A2 JE54 Otočný sloupový jeřáb C25318-01 1998 Pelloby 500kg Pelloby 500 2-30414-NC2 

A3 JE58 Otočný sloupový jeřáb C24714-2 1996 Pelloby 125 kg Pelloby125 1-26918-NC1 

B1 JE5 Otočný sloupový jeřáb 1580 2000 OKS 250 / 3 / 3 250 kg LIFTKET 1181 

B1 JE10 Mostový jeřáb podvěsný 11130 2001 R. STAHL 2000 kg Balkancar 1132079 

B1 JE11 Mostový jeřáb podvěsný 612173 2001 
TOS Varnsdorf/ 

SOKOMAX s.r.o. 
1500 kg Balkancar 8897734 

B1 JE12 Mostový jeřáb podvěsný 612174 2001 
TOS Varnsdorf 

SOKOMAX s.r.o. 
1500 kg Balkancar 8897748 

B1 JE20 Otočný sloupový jeřáb 468-161-920-1 1990 OEVS-02 1000kg Balkancar 500138 

B1 JE35 Mostový jeřáb podvěsný 468-025-018 2002 JEVS 2000 kg Balkancar 925475 

B1 JE36 Mostový jeřáb podvěsný 46732 2002 JEVS 1000 kg Balkancar 323120 

B1 JE37 Mostový jeřáb podvěsný 478-056-011 2002 
AGRA 

Přelouč/SOKOMAX 
s.r.o. 

2000 kg Balkancar 808739 

B2 JE56 Mostový jeřáb podvěsný 25732 2008 
ADAMEC JEŘÁBY 

s.r.o. 
2000 kg STAHL 3309270 

B2 JE57 Mostový jeřáb podvěsný 25731 2008 
ADAMEC JEŘÁBY 

s.r.o. 
3200 kg STAHL 3604276 

C1 JE1 Mostový jeřáb podvěsný 1588 2000 MP 250/ 5,7,/ 6 250 kg LIFTKET 1178 

C1 JE2 Mostový jeřáb podvěsný 1590 2000 MP 250/ 5,7,/ 6 600 kg LIFTKET 520237 

C1 JE3 Mostový jeřáb podvěsný 1589 2000 MP 250/ 5,7,/ 6 250 kg LIFTKET 1177 

C1 JE4 Mostový jeřáb podvěsný 1587 2000 MP 250/ 5,7,/ 6 250 kg LIFTKET 1179 

C2 JE27 Mostový jeřáb podvěsný 8.II 2002 SOK-MJ-5,4 1000 kg GIGA CH2 1000.4 F578447-0005 

C2 JE28 Mostový jeřáb podvěsný 7.II 2002 SOK-MJ-5,4 1000 kg GIGA CH2 1000.4 F578447-0009 

C2 JE29 Mostový jeřáb podvěsný 5.II 2002 SOK-MJ-5,4 1000 kg GIGA CH2 1000.4 F578447-0010 

C2 JE30 Mostový jeřáb podvěsný 6.II 2002 SOK-MJ-5,4 1000 kg GIGA CH2 1000.4 F578447-0008 

C2 JE31 Mostový jeřáb podvěsný 3.II 2002 SOK-MJ-5,75 1600 kg GIGA CH3 2000.2-2 F578953-0007 

C2 JE33 Mostový jeřáb podvěsný 2.II 2002 SOK-MJ-5,75 1600 kg GIGA CH3 2000.5-2 F578953-0005 

C2 JE34 Mostový jeřáb podvěsný 1.II 2002 SOK-MJ-5,75 2000 kg GIGA CH3 2000.5-2 F578953-0006 

D1 JE38 Mostový jeřáb podvěsný 8119-26 2002 
Sigma Lutín n.p.  
SOKOMAX s.r.o. 

2000 kg Balkancar 8896743 

D2 JE39 Mostový jeřáb podvěsný 468-041-280 2002 JEVS 2000 kg Balkancar 240844 

D4 JE59 Otočný sloupový jeřáb C23242 1994 Pelloby 250 kg Pelloby250 2-19481-NC1 

D4 JE60 Otočný sloupový jeřáb C26280-02 2000 Pelloby 100 kg Pelloby100 00101764A01001 
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Příloha č. 3 Povinnosti pověřené osoby [26] 
 
 

Osoba pověřená řízením jeřábové dopravy zajišťuje: 

• vhodná ZZ a příslušenství pro zdvihání břemen dle charakteru pracoviště a 

přepravovaných břemen 

• příslušná školení, zácvik a lékařské prohlídky kompetentních osob zúčastněných na 

provozování ZZ a dozor nad dodržováním bezpečnosti práce 

• provádění příslušných kontrol, inspekcí, zkoušek a oprav ZZ 

• efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení 

potřebných nápravných opatření 

• odpovídající sortiment OOPP s ohledem na charakter pracoviště, jejich správné používání, 

provádění kontrol (se zápisem) a oprav a jejich výměnu v souladu s návodem k používání 

dodaným od výrobce 

• odborné čištění, mazání a pravidelnou údržbu ZZ v termínech stanovených výrobcem 

nebo tímto předpisem včetně jeřábových drah 

• správné osvětlení jeřábů a pracovišť 

vybavení pracovišť vhodnými vázacími a závěsnými prostředky, jejich prohlídky, 

zkoušení a opravy a ukládání na určeném místě, evidenci, pokud je předepsaná 

• pro pravidelné prohlídky a zkoušky ZZ potřebnou dobu, zkušební břemena a pomocné 

pracovníky 

• označení břemen jejich hmotností, pokud není známa 

• úpravou pracovišť bezpečný provoz ZZ, umístěním výstražných tabulí a signálních 

zařízení dle charakteru pracovišť a požadavků výrobců 

• spolupráci při účasti více organizací, projednání se všemi odpovědnými orgány, 

vypracování patřičné smlouvy při používání pronajatých jeřábů nebo naopak při půjčování 

jeřábů jiným organizacím 

• seznámení všech dotčených osob s jejich povinnostmi stanovenými tímto předpisem a 

jejich následné dodržování v praxi 
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Příloha č. 4 Denní kontrola ZZ [26] 
 

 

Na začátku každé pracovní směny je nutno provést následující kontroly zdvihadel: 

 

• kontrola zápisu v deníku ZZ z minulé směny 

• kontrolu, zda na zařízeních nebo ovládacích prvcích jeřábu nebyly dodatečně instalovány 

výstražné tabulky nebo provoz jeřábu nebyl nějak jinak omezen 

• vizuální kontrolu zdvihových lan nebo řetězů,jejich uložení v drážkách kladek a 

navíjecích bubnů 

• vizuální kontrolu stavu strojních částí zda nevykazují zjevné závady, stav náplní 

provozních tekutin (oleje, mazací tuky) jejich případný únik z kterékoliv části zařízení, 

• vizuální kontrolu elektrických zařízení zejména el. pospojování,ovládacích panelů, 

koncových vypínačů atd. 

• funkční zkoušku všech ovládacích prvků bez břemene, zkoušku houkačky 

• funkční zkoušku všech bezpečnostních, vypínacích a nouzových zařízení najetím do 

krajních poloh provedené s maximální opatrností z důvodu možného výskytu poruchy 

• další kontroly předepsané návodem k používání 

• kontrola čistoty jeřábu i jeřábové dráhy, kontrolu pracovního prostoru,vyznačených uliček 

a přístupových a únikových cest 

• zapsat do deníku ZZ datum a hodinu nástupu s podpisem,zapsat zjištěné závady. Závady 

nahlásit stanoveným způsobem. Závady ohrožující bezpečnost práce a zdraví pracujících 

je nutno odstranit ihned / drobné závady lze odstranit v předepsaném termínu 

 

Na pracovištích, kde jedno zdvihací zařízení obsluhuje více pracovníků určí vedoucí 

pracoviště konkrétní osobu odpovědnou za provádění denní kontroly ZZ. 
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Příloha č. 5 Dvoutýdenní kontrola ZZ [26] 
 

 

Jednou za čtrnáct dní je nutno provést následující kontroly zdvihadel: 

 

• kontroly předepsané návodem k používání 

• vizuální kontrola nosných řetězů a lan s ohledem na možná opotřebení a poškození 

v duchu ČSN ISO 4309 

• kontrolu upevnění nosných orgánů, otočných koncovek, čepů, svorek atd. Kontrolu stavu 

kladek a jejich uložení z hlediska opotřebení či možného zadření 

• kontrola konstrukce ZZ např. deformace, chybějící prvky, prasklé sváry, volné šrouby atd. 

• kontrola poškození, pohyblivosti a opotřebení nosného háku, pojistky háku, závitu a 

zajištění matice proti uvolnění 

• kontrola ovládacích prvků a jejich označení 

• vizuální kontrola odbrzďovačů a brzd 

• funkční zkouška zařízení bez zátěže 

• funkční zkouška všech bezpečnostních, vypínacích a nouzových zařízení 

• další kontroly a zkoušky uvedené v Příloze č.1 „Denní kontrola“ 

• kontrola vedení provozní dokumentace a plnění povinností kompetentních osob při 

obsluze a údržbě zdvihadel 

 

Výsledek dvoutýdenní kontroly se zapíše do deníku ZZ s rozhodnutím o použitelnosti 

jeřábu. Zjištěné závady se nahlásí stanoveným postupem. 
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Příloha č. 6 Dovolení způsoby vázání břemene [25] 
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Příloha č. 7 Zakázané manipulace [26] 
 

Při obsluze ZZ a vázání a zavěšování břemen je zakázáno: 

 

• porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách 

• najíždět na koncové bezpečnostní vypínače zdvihu, s výjimkou jejich funkčního 

přezkoušení 

• soustavně bezdůvodně zapínat a vypínat pohyby, s výjimkou poruchy pracovat se ZZ při 

nesprávně seřízených nebo vyřazených bezpečnostních zařízeních, např. koncových 

vypínačích, přetěžovacích pojistkách atd. 

• ovládat ZZ tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemen 

• vyrážet různé předměty pohybem kočky, mostu nebo zdvihu pokud k tomu ZZ není 

uzpůsobeno 

• šikmým tahem lana zvedat břemena, posunovat vozidla, tahat břemena po zemi nebo je 

obracet pokud k tomu ZZ není přizpůsobeno 

• pokračovat v provozu zdvihadla utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek 

bubnu nebo kladek 

• přetěžovat zdvihací zařízení nebo vázací a závěsné prostředky 

• zvedat a přepravovat břemena,která svými rozměry ohrožují okolní zařízení bez 

náležitých bezpečnostních opatření 

• zvedat břemena zbytečně vysoko - zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá 

vytahováním, odtrhováním pokud není možné bezpečně zjistit sílu k tomu potřebnou nebo 

ZZ není vybaveno přetěžovacím zařízením a není zajištěna maximální bezpečnost 

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

kladek 

• vytahovat násilně vázací prostředky z pod břemen 

• přepravovat břemena nad pracujícími,v jejich nebezpečné blízkosti nebo nad pohybujícími 

se dopravními prostředky 

• vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo je přestavovat 

• dopravovat nebezpečná břemena magnetem, zvedat nebo přepravovat osoby na háku ZZ 

nebo zavěšeném břemeni 

• odkládat na ZZ a jeřábové dráze jakékoliv předměty,ukládat čistící prostředky na jiná než 

určená místa 
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Příloha č. 7 Zakázané manipulace - pokračování 
 

 

Při obsluze ZZ a vázání a zavěšování břemen je dále zakázáno: 

 
• opustit ZZ při zapnutém jeřábovém spínači nebo zavěšeném břemeni na háku ZZ  

• provádět jakékoliv opravy nebo úpravy ZZ 

• ovládat ZZ při náhlém zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít za následek snížení 

bezpečnosti práce 

• používat k vázání,zavěšování nebo uchopení břemen prostředky vadné,neoznačené 

nosností,neschválené nebo nevhodné pro zamýšlenou operaci 

• zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích či závěsných prostředků než je k 

dané manipulaci zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na špičku háku 

• zavěšovat břemena za vázací drát nebo pásky které k tomuto účelu nejsou určeny 

• zkracovat vázací prostředky uzlením nebo zkrucováním nebo je jakýmkoli způsobem 

• upravovat jakkoliv hák jeřábu 

• vázat břemena přes ostré hrany bez podložení 

• vázat a přepravovat dopravní bedny, rošty atd. navršeny materiálem nad okraj 

• přidržovat břemeno rukou pro udržení jeho rovnováhy 

• používat zbytečně masivní vázací prostředek k danému břemeni (malá váha břemene 

nezajistí dostatečné stažení vazáku) 

• ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je ně opírat 

• ukládat břemena do dopravních cest, podél železničních kolejí musí zůstat volný prostor v 

šířce 3m od osy koleje 

• ukládat vázací a závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa 

• pití alkoholických nápojů a používání jiných omamných' látek 

 

 



VŠB-TU Ostrava Bakalářská práce Alena Straková 

 

Příloha č. 8 Návod k používání pro nekonečné smyčky vinuté [29] 
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Příloha č. 9 Návod k používání pro vázací body RUD [30] 
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VŠB-TU Ostrava Bakalářská práce Alena Straková 

 

Příloha č. 10 Seznam rizik a opatření k jejich minimalizaci 
 

ZDROJ 
RIZIKA 

NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA PREVENTIVNÍ OPAT ŘENÍ 

jeřábová dráha špatně instalované dorazy vyjetí jeřábu z dráhy 
pád nebo naklonění mostu jeřábu, těžká zranění osob, 
hmotné škody 

instalované dorazy na konci dráhy, instalace koncových spínačů 
pojezdu mostu, pravidelné revize a revizní zkoušky jeřábové dráhy 

jeřábová dráha 
špatný technický stav jeřábové 
dráhy 

deformace materiálu, uvolnění prvků 
jeřábové dráhy, posun kolejnic 

pád jeřábu, vyjetí z kolejí, těžká zranění osob, hmotné 
škody 

provádění pravidelných kontrol, revizí a revizních zkoušek dráhy 
včetně geometrického zaměření 

jeřábová dráha nedostatečná nosnost podlahy 
nestabilní podklad, neklonění čí 
posunutí nosných sloupů dráhy 

deformace jeřábové dráhy, její poškození, pád jeřábu 
z dráhy, těžká zranění osob, hmotné škody 

kontrola dovoleného bodového zatížení podlahy,kontrola 
projektových hodnot v průvodní dokumentaci jeřábové dráhy 

elektroinstalace 
poškozená elektroinstalace 
jeřábu, poškozená ovládací 
panel 

zasažení osob el. proudem smrtelná zranění osob 
systém pravidelných kontrol, inspekcí a preventivní údržby včetně 
prohlídek elektro, používání ovládacích panelů s nízkým napětím 

pracovní prostor 
nedostatečný prostor pro 
pohyb obsluhy 

zakopnutí o překážky na podlaze, 
nedodržení bezpečné vzdálenosti od 
přepravovaného břemene 

pád osob, úraz při kolizi s břemenem přimáčknutím 
nebo nárazem 

správná organizace pracoviště včetně vyhrazených prostor pro 
materiál a přípravky, pracovní obuv, dostatečné odstupové 
vzdálenosti 

pracovní prostor 
překážky v průjezdním profilu 
jeřábu 

náraz břemene do překážky hmotné škody těžká zranění osob 
označení trvalých překážek (strojů) výstražným žlutočerveným 
šrafováním, poučení obsluhy jeřábu, praktický zácvik na pracovišti 

most jeřábu 
nefunkční brzda pojezdu 
mostu 

neovladatelná energie pojezdu mostu 
s břemenem, náraz do koncových 
dorazů jeřábové dráhy 

zhoupnutí břemene, kolize s okolním zařízením či 
osobami, těžká zranění osob, hmotné škody 

systém pravidelných kontrol,  inspekcí a preventivní údržby 

sloup jeřábu nedostatečné kotvení jeřábu 
vytržení jeřábu z podkladu, 
naklonění či pád jeřábu a břemene 

těžká až smrtelná zranění osob, hmotné škody 
dodržování dokumentace o instalaci jeřábu, stanovení kvality a 
únosnosti podlah, statický výpočet a návrh způsobu kotvení 
autorizovanou osobou 

rameno 
sloupového 
jeřábu 

nedostatečně upevněný doraz 
pojezdu kladkostroje 

vyjetí kladkostroje z prostoru 
pojezdu 

pád břemene, pád kladkostroje, těžká zranění osob, 
hmotné škody 

systém pravidelných kontrol, inspekcí a preventivní údržby, 
ověřovací zkoušky po výměně či demontáži kladkostroje. 

kladkostroj špatně seřízená spojka zdvihu přetížení jeřábu 
poškození zdvihového mechanizmu, pád břemene, 
těžké úrazy osob, hmotné škody 

systém pravidelných kontrol, inspekcí a preventivní údržby včetně 
seřízení spojky při zatížení zkušebním břemenem 

kladkostroj 
nedostatečně velký 
zásobníkový koš řetězu 
kladkostroje 

nedostatečné srovnání ok řetězu, 
vzpříčení ve vodícím profilu 
kladkostroje, zaseknutí, poškození 
řetězu 

poškození kladkostroje, rozlomení řetězu, pád 
břemene, hmotné škody, těžká zranění osob 

osazení jeřábu dostatečně velikým košem zásobníku řetězu, 
kontrola délky řetězu, pravidelné mazání řetězu 

kladkostroj 
nefunkční brzda pojezdu 
kladkostroje 

neovladatelná energie pojezdu 
břemene, náraz do koncových 
dorazů 

zhoupnutí břemene, kolize s okolním zařízením či 
osobami, těžká zranění osob, hmotné škody 

systém pravidelných kontrol, inspekcí a preventivní údržby 

kladkostroj 
špatně seřízená brzda pojezdu 
kladkostroje 

prudké zastavení kladkostroje zhoupnutí břemene, zranění osob systém pravidelných kontrol, inspekcí a preventivní údržby 

kladkostroj špatně seřízená brzda zdvihu 
pokles břemene, sjíždění břemene, 
případně pád 

těžká zranění osob nárazem břemene či jeho 
přimáčknutím 

systém pravidelných kontrol,  inspekcí a preventivní údržby 
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Příloha č. 10 Seznam rizik a opatření k jejich minimalizaci - pokračování 
 

ZDROJ 
RIZIKA 

NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA PREVENTIVNÍ OPAT ŘENÍ 

kladkostroj prasklá pružina západky háku 
vyvléknutí vázacích prostředků z 
háku 

pád břemene systém pravidelných kontrol,  inspekcí a preventivní údržby 

vázací 
prostředky 

vadné, poškozené nebo 
neoznačené vázací prostředky 

pád břemene, zhoupnutí břemene těžká zranění osob 
systém pravidelných kontrol, evidence a vyřazování poškozených 
vázacích prostředků 

břemeno staticky nevyvážené břemeno 

zavěšení mimo polohu těžiště, 
přetížení vázacích prostředků na 
straně těžiště, zhoupnutí břemene 
vlivem klopného momentu 

těžká zranění osob 
uvedení polohy těžiště ve výrobní dokumentaci, uvedení informace 
o těžišti a vhodném způsobu vázání v pracovních instrukcích, 
pravidelné provádění analýzy rizika 

břemeno 
nevhodné nebo poškozené 
vázací body 

zhoupnutí a pád břemene těžká zranění osob 
systém kontrol vázacích bodů na břemenech, navržení postupu 
vázání, pravidelné provádění analýzy rizika 

břemeno ostré hrany na břemeni poškození vázacího prostředku pád břemene, těžká zranění osob 
volba vhodných vázacích prostředků, systém analýzy rizika, použití 
ochranných prvků proti poškození vázacích prostředků (klipové 
ochrany a pod.) 

břemeno neoznačená hmotnost břemen 
přetížení vázacích prostředků či 
jeřábu 

zhoupnutí břemene, pád břemene z úvazu, těžká 
zranění osob 

označení hmotnosti přípravků, uvádění hmotnosti polotovarů a 
výrobků na výkresech nebo v průvodní dokumentaci, poučení o 
možnosti použití jeřábové váhy 

obsluha 
provádění obsluhy 
nekvalifikovanou osobou 

nesprávná manipulace s jeřábem, 
nedovolené způsoby vázání, 
přetížení jeřábu a pod. 

pád břemene, náraz břemene, zhoupnutí břemene, 
přimáčknutí břemenem, poškození zdvihadla 

uzamykání jeřábu po ukončení pracovní směny, zamezení vstupu 
nepovolaných osob, trvalá přítomnost alespoň jednoho 
odpovědného pracovníka na pracovišti - jeřáb nesmí být ponechán 
bez dozoru ve stavu provozuschopnosti 

obsluha nepoužívaní OOPP úraz hlavy, klopýtnutí a pád osob těžká zranění osob 
denní kontrola stavu OOPP pracovníkem, kontrola používání 
OOPP vědoucím pracoviště 
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Příloha č. 11 Schéma pro vázání konfigurační sestavy 
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Příloha č. 12 Bezpečnostní piktogramy pro vinuté smyčky 
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Příloha č. 13 Piktogramy pro určování nosností 
 
 
 
 
 

PŘED  VÁZÁNÍM  B ŘEMENE 
PROVEĎ  KOREKCI  NOSNOST 

VÁZACÍHO  PROST ŘEDKU ! 
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Příloha č. 14 Instrukce pro vázání 
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Příloha č. 15 Označení stanoviště jeřábu 
 

 


