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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je popis nebezpečí při jeřábové dopravě a manipulaci s břemeny 

a posouzení bezpečnosti technických zařízení ve firmě v Ostravě. Součástí práce je rovněţ 

návrh opatření s cílem sniţování rizik.  

V teoretické části jsou rozebrány obecné podmínky jeřábové dopravy a manipulace s břemeny 

včetně platné legislativy. Hlavním zdrojem informací v této práci vychází z ČSN norem. 

Pro posouzení nebezpečí a zhodnocení rizika je v práci vybráno pracoviště opravy pojízdných 

mísičů „Veronik“ pro přepravu tekutého kovu, která se provádí za pomocí dvou jeřábů.  

Pro analýzu rizik je pouţita metoda, která se zaměřuje na činnosti prováděné při této operaci. 

V rámci práce je také zahrnuto jaké prostředky pro zavěšení břemen se pouţívají. V závěru 

práce je provedeno porovnání stávající analýzy rizik s nově provedenou analýzou včetně 

posouzení navrţených opatření. Správné zhodnocení moţnosti vzniku nebezpečných situací 

můţe zabránit vzniku škod, často nenahraditelných, a to je lidský ţivot a zdraví.  
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SZÖKE, Aleš. Cranes and lifting devices – Health and Safety provision within vertical 

manipulation with loads :  the Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB TU, 2011. 40 s.  

Annotation 
  

The goal of the bachelor thesis is a description of hazards within a crane transport and                     

a manipulation with loads, an assessment of health and safety of the technical devices in the 

company in Ostrava. The part of the work is also stipulation of the countermeasures with 

a goal of risk elimination. 

In a theoretical part there are discussed general conditions of the crane transport and the loads 

manipulation including the valid legislation. The main source of information for the work 

results from Czech national standards. The premise of torpedo car repair for a transportation 

of liquid metal is chosen for hazard identification and risk analysis. This manipulation is 

carried out by two cranes.  

There is used a method for the risk analysis which focuses on activities which are carried out 

within this operation. There is also included the usage of suspension equipments in the thesis. 

In the conclusion, a comparison of nowadays risk analysis with a new analysis is elaborated 

including the assessment of the proposed countermeasures. The suitable assessment of the 

hazardous situations creation possibility can prevent damages on human’s life and health 

which are irreplaceable.  

Keywords 

Crane, OSH, manipulation, hanging device, risk analysis 
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Úvod 
 

Proč se zabývat něčím takovým jako je téma pro mou bakalářskou práci? Vţdyť v tomto 

směru je snad popsáno vše? Máme vázací prostředky snad pro všechny druhy úvazků. Existují 

jeřáby, které jsou vybaveny přetěţovacími systémy, nehrozí tedy poškození jeřábu, lan, 

samotných převáţených výrobků a hlavně potom všech okolo, kteří se účastní samotné práce. 

Stále se totiţ stávají úrazy a nehody, které přímo nebo nepřímo souvisí s činností, která je 

tématem této práce. Stále to bývá z důvodu špatné techniky práce ať uţ lidské nebo strojní. 

U lidí to je buď nedostatkem zkušeností, špatnou technikou pro daný výrobek, nedostatkem 

nebo uţitím špatného druhu vázacího prostředku. Neznalostí hmotnosti, těţiště převáţeného 

materiálu. Špatná komunikace mezi vazačem a jeřábníkem. 

Strojní vybavení jeřábu, jeho technický stav, je také velmi důleţitý a musí mu být věnována 

maximální pozornost. A to je velký problém hlavně v podnicích buď s velkým počtem jeřábu, 

nebo kde není strojní výroba hlavním odvětvím výroby. 

 

Jsem zaměstnancem jedné z největších hutních firem v České republice a pracuji zde jiţ 

od svého vyučení. Prošel jsem jako elektromontér – montáţník snad celý podnik a podílel 

jsem se jak na opravách (GO, běţná údrţba…), tak na montáţích nových jeřábů. Později jsem 

jako přípravář pro elektro profese taky zajišťoval pro opravy materiál a účastnil jsem se 

příprav pro dané opravy. Ještě o něco později jsem v profesi postoupil do pozice investičních 

oprav a tam se jednalo od prvotního návrhu, ţe se např. postaví nový jeřáb, přes nákup dílů 

nebo co vše na jeřábu musí být. 

U nás v podniku jsou z 90% portálové jeřáby jezdící po jeřábových dráhách od nosnosti 

několik kilogramů aţ po stovky tun (max. 320t). Tyto jeřáby převáţejí od drobných věcí jako 

náhradní díly ve skladech aţ po tekuté ţelezo v pánvích na ocelárně. 

U spousty druhů materiálu je problém stanovit za jakých podmínek je moţné toto převáţet 

jeřábem. Je problém pro takovéto manipulace sestavit plán zdvihání. 

Většinou je nutné s těmi nejtěţšími materiály, produkty zavěšenými na jeřábu manipulovat 

a následně je uloţit velmi jemně a přesně. To je pro zavěšení a manipulaci v prostoru velmi 

náročné, z toho vyplívá nutnost mít vše řádně zmapováno popsáno a následně všichni 

pracovníci, kteří se účastní procesu, musí být seznámeni a poučeni. 

Samozřejmě z toho také souvisí technický stav vázacích prostředků a samotného jeřábu. 
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1. Základní poznatky o zdvihacích zařízeních 
 

 

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny 

ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna 

nad prostorem, který obsluhují, z čehoţ plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské 

a údrţbářské činnosti i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů ponechaných 

na zdvihacích zařízeních. 

Bezpečnost provozu zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) je ovlivněna jejich technickým stavem, 

zejména však dodrţováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů. 

Obecné zásady bezpečnosti práce, které vyplývají z pracovněprávních vztahů, jsou stanoveny 

v zákoníku práce (dále jen ZP) a jeho prováděcích předpisech. Jde především o povinnosti 

zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

 

1.1 Legislativa České republiky v oblastí řízení BOZP při jeřábové 

dopravě   

Pro českou legislativu je příznačná roztříštěnost legislativy do několika úrovní.  

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

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 552/1990 

Sb. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení a nářadí. 

 ČSN ISO 12480–1 Jeřáby. Bezpečné pouţívání. 

 Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 

89/391/EHS)  

 CEN / TC 147 – Jeřáby – Bezpečnost  

 ISO / TC 96 – Jeřáby a právní předpisy EU 

 89/391/EHS se zabývá opatřeními pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců 

 90/269/EHS se zabývá identifikací a prevencí rizik při ruční manipulaci s břemeny 

 94/33/ES: se zabývá ochranou mladistvých zaměstnanců 
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Manipulací s břemeny se rozumí pouţití stroje pro zemní práce skládající se ze zvedání, 

spouštění a přemisťování břemen pomocí zdvihacího zařízení, u kterého je vyţadována 

asistence osoby nebo obsluhy stroje pro zavěšování, odvazování nebo upevňování břemene 

(během přepravy). (ČSN EN 4741+A1: 2009 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost-Část 1: 

Všeobecné 4741+poţadavky). 

ČSN ISO 12480–1: 1999 Jeřáby – Bezpečné pouţívání – Část 1: Všeobecně – Tato norma 

a ani v budoucnosti další vydané normy nebudou určovat podobu oprávnění – průkazu, 

metodiku školení, kdo má a jaký druh školení provádět, kdo vystavuje oprávnění – průkaz 

apod. Uvedená mezinárodní norma jiţ nerozděluje jeřáby do tříd a podtříd z hlediska 

kvalifikace obsluhy a norma téţ zrušila pojem obsluhovatele zdvíhacích zařízení. Obsluhou 

všech druhů jeřábů a zdvihadel je pouze jeřábník. Asociace odborných pracovníků 

pro zdvíhací zařízení ČR navrhla ponechat základní rozdělení jeřábů do tříd z hlediska 

stanovení metodiky školení (časového rozsahu základního, příp. opakovaného školení, 

praktického zácviku apod.). Z našeho pohledu vypadá navrţené staronové rozdělení jeřábů 

a zdvihadel do tříd podle sloţitosti ovládání takto: třída O-zdvihadla, jeřáby s ručním 

pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem; mostové, portálové a konzolové 

jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země; třída D – mobilní jeřáby; 

třída E – plovoucí jeřáby atd. 

Příprava jeřábníků (ČSN ISO 9926–1) sestává z teoretické a praktické části. Teoretické 

školení je základní a doplňkové (při rozšíření z třídy na jinou třídu); opakované. Praktický 

zácvik je základní a doplňkový (při rozšíření z třídy na jinou třídu nebo na nový typ jeřábu). 

Po absolvování základního, popř. doplňkového školení se potvrdí do jeřábnického průkazu 

příslušná třída/třídy. Jeřábnický průkaz však nabývá platnosti aţ po přezkoušení praktických 

znalostí a dovedností po ukončení praktického zácviku na jeřábu za dozoru jeřábníka 

s platným průkazem pro daný typ jeřábu. Do jeřábnického průkazu se uvede typ jeřábu, 

pro který byl jeřábník zacvičen. 
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1.2 Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení 

pro zdvihání břemen a zaměstnanců  

 

Tyto poţadavky jsou především stanoveny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 1. 

A mimo toto nařízení vlády jsou dalšími poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení 

pro zdvihání břemen a zaměstnanců:  

a) pevnost a stabilita během uţívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; 

u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu 

a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje, 

b) zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naraţení zaměstnance,  

c) zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu,  

d) zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí,  

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

pracovní polohu zařízení,  

f) označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo moţné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné pouţití,  

g) opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyţadují-li to 

zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, 

a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není 

moţné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců,  

h) volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací 

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

vázacích prostředků,  

i) skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození,  

j) zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 

charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné pouţívání,  

k) zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 

zákazem zdvihání osob.  
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Zvláštní poţadavky na pouţívání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou:  

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

závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly kaţdý den, 

kdy je zařízení pouţíváno,  

b) zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naraţení zaměstnanců,  

c) zabránění ohroţení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umoţnění jejich 

evakuace nebo jejich snadného vyproštění,  

d) pouţití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihání zaměstnanců 

je moţné jen za předpokladu, ţe jsou přijata vhodná opatření k zajištění jejich 

bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít moţnost spolehlivými prostředky 

komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k dispozici 

spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných zaměstnanců,  

e) zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 

podmínky zhorší natolik, ţe ohroţují bezpečné pouţití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace pro obsluhu 

a zaměstnance. 

Základní poţadavky pro provoz jsou dány normou ČSN ISO 12480-1 Jeřáby. Bezpečné 

pouţívání. K zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu je nutno zpracovat Systém 

bezpečné práce, který musí obsahovat: 

a) popis stávajících pouţívaných zdvihacích zařízení, 

b) stanovení údrţby, inspekce, prohlídky, revizí, revizních zkoušek a kontrol zdvihacích 

zařízení, 

c) pověření zaškolených kompetentních osob pro provoz uţívaných zdvihacích zařízení,    

d) s určením jejich povinností, 

e) stanovení zakázaných a nebezpečných manipulací v jeřábové dopravě. 

 

K uţívání zdvihacích zařízení a jejich provozu je nutný deník zdvihacího zařízení slouţící 

k záznamům o provozu. Deník ZZ obsahuje tyto údaje: 

a) evidenční nebo inventární číslo zařízení, 

b) označení třídy a podtřídy zdvihacího zařízení, 

c) záznamy o předání a převzetí zařízení, 

d) záznamy o čištění, mazání, prohlídkách a údrţbě, 
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e) záznamy o závadách a jejich odstranění. 

 

Deník je uloţen na stanovišti obsluhy, popř. u odborného provozního technika ZZ. 

Uţivatel je odpovědný za technický stav a provoz zdvihacích zařízení jemu svěřených. Musí 

být obeznámen v příslušném rozsahu s předpisy pro konstrukci, zkoušení a provoz zdvihacích 

zařízení a s předpisy pro prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen. 

Je povinen zejména: 

a) určit písemně po dohodě s revizním technikem odborného provozního technika 

zdvihacích zařízení, 

b) určit k obsluze zdvihacích zařízení zaměstnance k tomu oprávněné, tělesně i duševně 

způsobilé, 

c) zajistit odborné čištění, mazání, údrţbu a opravy zdvihacích zařízení v termínech,  

d) stanovených revizním nebo odborným provozním technikem ZZ, 

e) zajistit odstranění zjištěných a jemu oznámených závad zdvihacího zařízení, 

f) zajistit správné osvětlení zdvihacích zařízení, jeřábových drah a pracovišť, 

g) zajistit vybavení provozu vhodnými vázacími a závěsnými prostředky, zajistit jejich 

prohlídky, opravy a zkoušení a jejich řádné ukládání na vhodném místě, 

h) vymezit pro viditelné prohlídky a zkoušky zdvihacího zařízení potřebnou dobu, zajistit 

zkušební břemena a pomocné zaměstnance, 

i) zajistit označení břemen jejich hmotností, pokud ji nelze snadno určit nebo pokud není 

spolehlivě známa, 

j) zajistit úpravou pracovišť bezpečný provoz zdvihacích zařízení, 

k) zajistit umístění výstraţných tabulí, signálních zařízení apod., 

l) dodrţovat všechny zásady stanovené Systémem bezpečné práce. 

 

Obsluhovat zdvihací zařízení mohou jen osoby duševně a tělesně způsobilé, starší 18 let, 

vyškolené a prakticky zaučené, mající jeřábnický průkaz – jeřábníci. Rozsah základního 

a opakovaného školení a praktického zaučení pro jednotlivé druhy zdvihacích zařízení musí 

být stanoven v organizačním řádu či jiném předpisu. 
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Vázání, zavěšování a uchopení břemen 

Osoba řídící přepravu břemene (vazač nebo signalista) musí být pro jeřábníka 

identifikovatelná, tj. označená dohodnutým označením. 

Vázat a zavěšovat lze jen břemena známé hmotnosti nepřevyšující nosnost zdvihacího 

zařízení s výjimkou zkušebních břemen; není-li hmotnost břemene vyznačena nebo není-li 

známa, je nutno ji zjistit. 

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

vzájemnému poškození vázacího nebo závěsného prostředku a břemene; ostré hrany břemene 

musí být chráněny vhodným způsobem. 

Pohyblivé části břemen nebo volné části na břemeni se musí před přepravou řádně upevnit 

nebo odstranit. 

Po uvázání nebo zavěšení břemene je nutno nejprve zvolna napnout vázací nebo závěsný 

prostředek, překontrolovat uvázání nebo závěs, zkontrolovat polohu těţiště břemene vůči ose 

závěsu a teprve potom dát pokyn k jeho přepravě. 

Vazač/signalista musí sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo přepravováno 

nad pracujícími nebo pojíţdějícími dopravními prostředky, přičemţ se nesmí sám zdrţovat 

pod břemenem; přecházející osoby musí včas upozornit na pohyb břemene. 

Při ukládání břemen nesmí být zdvihová lana příliš uvolněna; břemeno je nutno uloţit 

na podloţky dostatečné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo převrátit, aby vázací 

prostředek nebyl poškozen a mohl být bez násilí sejmut. 

Vazač musí udrţovat svěřené vázací a zavěšovací prostředky v dobrém stavu a ukládat je 

pouze na vyhrazených místech; vazač musí břemena bezpečně uvázat nebo zavěsit, uloţit je 

a odvázat; spolu s jeřábníkem musí zajistit bezpečnou přepravu břemene, pokud ji sám řídí. 

 

Zakázané manipulace 

Při vázání a zavěšování břemen je zakázáno zejména: 

a) pouţívat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo uchopení, 

b) přetěţovat prostředky k vázání nebo zavěšení, 
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c) vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není moţno zjistit sílu 

potřebnou k jejich uvolnění; vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího 

zařízení s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených pověřenou osobou, 

d) zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, neţ 

je k přepravě břemene zapotřebí, kříţit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho 

špičku, 

e) zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či zkrucováním nebo je jakýmkoliv 

způsobem upravovat, 

f) upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák 

jednostranně, 

g) vázat břemeno pro šikmý tah, vláčet břemena a posunovat vozidla, pokud zdvihací 

zařízení není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození zdvihacího 

zařízení nebo ohroţení bezpečnosti, 

h) vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany, 

i) vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty aj., které jsou navršeny materiálem nad okraj, 

j) zavěšovat, stavět se na břemeno nebo ho přidrţovat rukou pro udrţení jeho rovnováhy, 

k) nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz a v pracovních 

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

a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdrţoval, 

l) ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat, 

m) ukládat břemena do dopravních cest; podél ţelezničních kolejí musí zůstat volný průchod 

podle zvláštních předpisů, 

n) přecházet nebo se zdrţovat pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti, 

o) násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen, 

p) ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná neţ vyhrazená místa. 

 

 

Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

Prostředků k vázání, tzn. lan, řetězů nebo popruhů, je moţno pouţít tehdy, pokud břemeno 

svým tvarem a tuhostí umoţňuje bezpečné uvázání. Vázací prostředek má být ve všech svých 

částech rovnoměrně zatíţen; těţiště břemene má být před uvázáním pod osou závěsu. Má-li 

vázací prostředek tři a čtyři prameny, je nutno povaţovat pouze tři za nosné, pokud není 
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spolehlivě zajištěno rovnoměrné zatíţení všech pramenů vázacího prostředku (např. pruţností 

břemene, vahadlem apod.).  

Vázání na smyčku, pokud není pro vázací prostředek přímo zakázáno nebo pokud není vázací 

prostředek přímo pro tento způsob konstruován, se nedoporučuje z důvodu moţností rázů při 

zatahování smyčky a zvýšeného namáhání vázacího prostředku na otlačení a ohyb. Je-li 

účelné nebo nezbytné vázat břemeno na smyčku, je nutno základní nosnost vázacího 

prostředku sníţit na 80% hodnot uvedených v tabulkách, pokud nejsou spolehlivě vyloučeny 

nebo zmírněny uvedené nepříznivými vlivy.  Pro vyřazení vázacích lan a řetězů z provozu 

jsou směrodatná hlediska uvedená pro jejich druhy. 

Prostředků k zavěšení nebo uchopení břemen, jako např. háků (tvaru S, C, na plechy apod.), 

třmeny, svěrek, kleští apod., nebo vidlic, drapáků, břemenových magnetů, přísavných zařízení 

apod., se pouţívá v těch případech, kdy uvázání břemene by bylo zdlouhavé, obtíţné, 

nebezpečné nebo nemoţné. Tyto prostředky jsou konstruovány a pouţívány zpravidla pro 

přepravu určitého druhu břemen. 

Všechny prostředky k vázání břemen pouţívané v provozu, pokud nejsou trvalou součástí 

zdvihacího zařízení, musí jejich výrobce označit základní nosností (dovoleným zatíţením). 

Prostředky k zavěšení a uchopení břemen se označují podle ČSN EN 13 155 (ČSN 27 0139). 

Pokud je předepsána evidence příslušného prostředku, označí uţivatel prostředek evidenčním 

číslem. U drapáků se místo nosnosti udává jeho objem v krychlových metrech. Neoznačené 

prostředky se nesmí uţívat, s výjimkou vázacích nebo závěsných prostředků, které je nutno 

zhotovit při montáţních pracích. 

 

1.3 Základní rozdělení jeřábů 
 

Jeřáb je zdvihací zařízení, kterým se přemísťují břemena v prostoru, tj. ve svislém 

i vodorovném směru pomocí minimálně tří druhů pohybů, přičemţ je břemeno zavěšené 

na háku. Pracovní prostor je vymezen pojezdem mostu nebo portálu, pojezdem kočky 

a zdvihem břemene. 
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1.3.1 Všeobecné rozdělení 

 

a) podle tvaru mostové konstrukce jeřábu známe tyto typy:  

 mostové 

 portálové 

 lanové 

 mostové podvěsné 

 polo portálové 

Jako příklad můţeme uvést lanový jeřáb, který slouţí k dopravě stavebních materiálů zejména 

při stavbě přehrad, mostů, viaduktů apod. Jeřábovou dráhu tvoří lano nebo několik lan 

napnutých mezi dvěma věţemi o rozpětí 200 aţ l000 m, po kterých pojíţdí kočka 

o nosnostech 4 aţ 20 t i více. Lana se navíjejí na bubny navijáků.  

Obrázek č. 1 - Schéma lanového jeřábu[1] 

 

Obrázek č. 2 - Portálový jeřáb[1] 
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b) jeřáby výloţníkového typu: 

 portálové otočné 

 sloupové 

 mobilní 

 plovoucí 

 věţové 

 konzolové 

 kolejové 

 derikové 

Příkladem nám můţou být univerzální jeřáby automobilového typu. Jsou upraveny pro práci 

na různých zpevněných i nezpevněných terénech. Splňují poţadavky silničního i terénního 

provozu, proto jsou univerzální. Tyto jeřáby musí mít zvláštní úpravu tuhého podvozku 

a jejich nosnosti jsou ve velkém rozmezí 25 – 650 t. Vyrábí se dvounápravové, třínápravové 

aţ postupně devítinápravové pro nosnosti 500–650 t. Jednotlivá kola mají samostatné řízení. 

Mezi největší univerzální jeřáb automobilního typu patří jeřáb model, AČ 650, který má 

nosnost 650 t, motor vozidla 420 kW, motor jeřábu 205 kW, délku základního výloţníku 60 

m, prodlouţeného 20–78 m, maximální výšku zdvihu aţ 138 m. Univerzální jeřáb 

automobilního typu Liebherr řady LTM pro práce na zpevněných i nezpevněných terénech.  

Obrázek č. 3 - Automobilový jeřáb[1] 
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c) podle druhu pohonu dělíme jeřáby: 

 ruční  

 hydraulické 

 se spalovacím motorem 

 elektrické 

 pneumatické 

 parní 

 

d) podle konstrukce prostředku pro uchopení břemene: 

 s hákem 

 magnetový 

 stohovací 

 sázecí 

 drapákový 

 přísavkový 

 slévárenský 

 kovací atd. 

 

1.3.2 Základní části mostových jeřábů 

 

Mostové jeřáby jsou v našem podniku nejvíce zastoupenou skupinou jeřábů. Proto se více 

budeme věnovat tímto druhem. Základními částmi jsou: 

 nosná konstrukce – základní částí zdvihacího zařízení, na kterou působí zatíţení 

břemene a ostatní vlivy (včetně povětrnostních), tzn. vnější zatíţení. Jedná se 

o jeřábový most, portál, konzolu, sloup, jeřábovou dráţku apod., 

 jeřábová dráha – nosná konstrukce určená pro pojíţdění jeřábu můţe být ocelová nebo 

betonová, 

 dráţka – nosná ocelová konstrukce určená pro zdvihadlo (kladkostroj elektricky 

pojízdný, nepojízdný apod.), 

 kočka – pojízdné zdvihadlo pojíţdějící po nosné konstrukci jeřábu, 
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 stanoviště obsluhy – můţe být buď otevřené (koš), nebo uzavřené (kabina). U jeřábů 

ovládaných kabelem nebo dálkovým ovládáním je stanoviště obsluhy mimo vlastní 

jeřáb na podlaze haly a jeřábník se pohybuje pod jeřábem, 

 pracovní prostor jeřábu – je prostor, ve kterém mohou jeřáby manipulovat s břemeny. 

Bývá vymezen délkou pojezdu mostu nebo portálu, délkou pojezdu kočky a výškou 

zdvihu, 

 naráţka – omezuje krajní polohy pojezdu mostu, portálu nebo kočky, 

 nárazník – je umístěn na pohyblivé části zdvihacího zařízení (na příčníku nebo kočce) 

a je určen k tlumení pohybové energie, 

 najíţďka – slouţí k omezení pohybu najetím kola u kladkostrojů a koček s menší 

rychlostí. [10] 

Součástí nezbytnou k provozování jeřábů je i nosnost. To je údaj, který stanoví maximální 

hmotnost břemene včetně hmotnosti všech odnímatelných prostředků k jeho uchopení, 

kterými můţeme jeřáb v provozu zatíţit. Udává se v kilogramech nebo tunách. K označení 

nosnosti na zdvihacích zařízeních slouţí tzv. tabule nosnosti. 

Obrázek č. 4 - Různé typy mostových jeřábů[1] 
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2.     Analýza reţimů poruchy a následků (FMEA) 

2.1 Z Encyklopedie BOZP 
 

1. Metoda identifikující způsoby poruch zařízení/systému a jejich účinek 

na systém/objekt/zařízení. Výsledkem je obvykle tabulka kvalitativního seznamu 

odkazů na zařízení, způsoby poruch a jejich účinky. Pouţívá se v kombinaci s jinými 

metodami.  

2. Proces k identifikaci rizika, kde jsou opakovaně uvaţovány všechny známé reţimy 

poruchy součásti nebo znaky systému a neţádoucí výsledky jsou zaznamenávány.  

3. Metoda identifikace nebezpečí, zaloţená na deterministickém přístupu, identifikující 

systematickým a přísným způsobem všechny moţné jednoduché způsoby poruch 

jednotlivé poloţky zařízení a prvků v systému a jejich důsledky 

na systém/objekt/zařízení. Výsledkem je důsledek kaţdé poruchy na samotnou 

poloţku a na zbytek systému. Výstupem je obvykle tabulka kvalitativního seznamu 

odkazů na zařízení, způsoby poruch a jejich důsledky. Pouţívá se v kombinaci 

s jinými metodami. Viz ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) [2] 

V našem podniku se jako základ pro analýzu rizik vycházelo z výše u vedené metody 

hodnocení rizik. Rozšířili jsme ji ovšem o hodnocení rizik. To vychází z maticového systému 

analýzy rizik. 

Analýza rizik je řada logických kroků usnadňujících systematickým způsobem zjistit všechna 

rizika na daném posuzovaném systému. Tyto jednotlivé kroky jsou také názorně vykresleny 

v diagramu řízení rizik.  

Pro osoby, které provádí analýzu rizik, je povinností vyuţít všech jiţ dříve získaných dat 

z analýz rizik provedených v minulosti (předchozí Analýza rizik, identifikovaná rizika a jiţ 

zavedená do pracovních postupů, bezpečnostních pokynů apod.). 

 

 

Komplexní analýza rizik se skládá dvou částí: 
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 identifikace nebezpečí – zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, stavů, které mají potenciál 

způsobit poškození zdraví,  

 hodnocení rizika – stanovení velikosti a odhad pravděpodobnosti poškození zdraví. 

2.2    Identifikace nebezpečí 

Výběr posuzovaného systému a určení jeho parametrů 

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

technologického zařízení, stroje nebo procesu, který bude posuzován. Rovněţ je třeba určit 

parametry mající vliv na posouzení rizik (např. práce ve výšce – nebezpečí pádu z výšky 

apod.). U kaţdého takovéhoto systému je nutno zváţit, zda povaha posuzovaného systému 

nevyţaduje přítomnost technického specialisty, jehoţ znalosti daného oboru je pro komplexní 

identifikaci rizik ţádoucí (např. RT ZZ při analýze zdvihacích zařízení).  

Soupis profesí vyskytujících se na daném úseku 

Pro potřeby analýzy rizik jsou pouţívány provozní názvy profesí. Daný seznam nebezpečných 

prací (činností) musí být adresný na jednotlivé profese, proto je nutné nejdříve vypsat práce 

(činnosti), které jsou společné pro všechny zúčastněné profese a u prací (činností), které jsou 

vykonávány pouze některými ze zaměstnanců, napsat ke konci listu a doplnit patřičnou 

poznámkou – tedy kdo ji vykonává. 

Nadefinování pracovních činností 

Tato analýza je zaloţená na zkoumání činností, kdy se rozhoduje, zdali činnost je anebo není 

nebezpečná. Pro systematické zkoumání je vhodné postupovat dle toku materiálu (pokud to je 

moţné) nebo dle jiného kontinuálního procesu. Tím by mělo být zaručeno, ţe při 

vyjmenovávání jednotlivých činností nebude na nic zapomenuto.  

Činnosti, při kterých nebylo shledáno ţádné ohroţení na zdraví či ţivotě, do databáze vůbec 

nevypisujeme.  

Práce (činnosti) vykonávané jinými zaměstnanci (př. zaměstnanci jiného závodu, jeřábník X 

vazač) vepisujeme pouze tehdy, vyvolávají-li ohroţení pro profese, které hodnotíme. 

Druhy činností: 

a) rutinní – činnosti, které jsou běţnou součástí denních aktivit. Za rutinní činnosti lze 
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tedy povaţovat ty, které zaměstnanec provádí alespoň 1x za den, nebo i méně často, 

pokud zabírají podstatnou část denní pracovní doby (př. obsluha zařízení, čištění, 

výměna dílů …), 

b) nahodilé – činnosti, které zaměstnanci provádí zřídka, ale v jistých intervalech se 

opakují (např. 1x za týden) a jiţ je v minulosti několikrát prováděli,  

c) abnormální – činnosti, které nikdo předem nepředpokládal a jsou vyvolány 

mimořádným stavem nebo neočekávanou změnou. Tyto činnosti nejsou podchyceny 

v ţádné dokumentaci a zpravidla vyţadují nestandardní postupy. 

Je-li to moţné, seřazujeme činnosti právě podle jejich pravidelnosti, tedy od činností rutinních 

aţ po činnosti abnormální vyskytující se opravdu jen ojediněle. Při konzultacích se 

zaměstnanci je nutné zdůraznit, ţe právě nahodilé (často poruchové stavy) jsou z hlediska 

systematické analýzy rizik velmi důleţité, protoţe právě při těchto činnostech vznikají taková 

ohroţení, která mají často za následek váţná zraněni. 

Nebezpečí – zdroj rizika 

Zdroj rizika neboli pasivní nebezpečí je vlastnost materiálu, zařízení nebo jevu, která působí 

nepříznivě na zdraví člověka (z hlediska bezpečnosti osob). Tedy jistý potenciál, který má 

moţnost způsobit osobám škodu na zdraví bude-li zdroji rizika vystaven. Zdroje rizik jsou 

vyjmenovány v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Jedna činnost můţe vyvolávat i více neţ jedno 

ze zdrojů rizik. Do seznamu rizik vypisujeme tedy všechny identifikované rizika. 

Všeobecná rizika – některé činnosti jsou pro zaměstnance různých pracovišť společné a proto 

je vhodné je sdruţovat, ať nedochází k duplicitě. 

Popis ohroţení 

Tento údaj sloţí k detailnímu popisu ohroţení, které vzniká při aktivaci nebezpečí. Tímto 

popisem také jednoznačně určíme, při jakých okolnostech k ohroţení dochází a jaké 

podmínky musí být splněny. 

Je nutné zahrnovat i ta ohroţení, která jiţ byla jakýmkoliv způsobem minimalizována. Např. 

riziko hluku od zařízení se nezbavíme ani při pouţívání chráničů sluchu, riziko zůstává, 

jelikoţ chrániče nemusí být pouţity. Stejně tak je tomu i s kryty a ochrannými zařízeními – 

riziko zůstává, jelikoţ i tato zařízení mohou selhat.  
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Analýza rizik není vztaţená na lehkomyslná jednání osob a porušování bezpečnostních 

předpisů ze strany zaměstnanců i zaměstnavatele. 

2.3  Hodnocení rizik 

Určení pravděpodobnosti vzniku nehodové události 

Pravděpodobnost vzniku nehodové události je prvním z faktorů, které ovlivňují hodnotu 

rizika. Nabývá hodnot od „nepravděpodobné“ aţ „očekávané“. Míra pravděpodobnosti je 

vypočítávána s dílčích sloţek, které po vzájemné kombinaci vytvoří danou strukturu. Ta je 

pak rozhodovacím kritériem pro volbu míry pravděpodobnosti vzniku nehody. Struktura 

kombinací jednotlivých sloţek je znázorněna v tomto diagramu: 

 

 

Obrázek č. 5 - Schéma pravděpodobnosti vzniku nehodové události [4] 

 

Míra pravděpodobnosti je určována z těchto sloţek: 

a) frekvence (trvání) expozice nebezpečí – nabývá hodnot „zřídka/krátké trvání“ 

a „časté/dlouhé trvání“. Určujeme tím, jakou dobu je zdroj rizika aktivován,  

b) určení, jak často můţe docházet k nehodám během expozice – nabývá hodnot „málo“, 

„středně“ a „velmi“. Touto sloţkou vyjadřujeme, zdali po přiblíţení k aktivnímu zdroji 

rizika můţe docházet k přenosu jeho negativního působení na člověka a jak často, 

c) zváţení, zdali je moţné se nebezpečí vyhnout, či ne – v případě, ţe vznik nehodové 

události a přenos na exponovanou osobu (osoby) je věcí mţikovou je zřejmé, 

Výchozí

bod

1. Nepravděpod.

2. Málo pravděp.

3. Pravděpodob.

Pravděpodob. 

vzniku nehody
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Je možnost 

vyhnout se 
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Jaký je počet 

ohrožených 
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jedna

více
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více
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více

4. Očekávána
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ţe moţnost vyhnutí zde není. V případě, ţe od vzniku nehodové události a přenosu 

na člověka uplyne čas, kdy je moţné zareagovat a jednat tak, aby nedošlo k poškození 

na zdraví, pak se jedná o případ, kdy je moţné se nebezpečí vyhnout, 

d) nadefinování, kolik osob je ohroţeno – nabývá hodnot jedna a více. Jde o určení, kolik 

osob by bylo zraněno při vzniku nehodové události. 

Určení závaţnosti rizika 

Druhým faktorem pro stanovení hodnoty rizika je závaţnost poškození zdraví. Míra 

závaţnosti nám určuje, jak velký dopad bude mít nehoda na zdraví zraněné osoby. Tento 

faktor nabývá hodnot „Malá“ aţ „Značná“. Jakým způsobem se rozhoduje o závaţnosti je 

vysvětleno v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 1 - Určení závažnosti rizika [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Matice pravděpodobnosti a závaţnosti 

Hodnocení rizikových faktorů je určováno maticí pravděpodobnosti a závaţnosti (tabulka 

č. 1), kdy čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodového děje a současně jeho závaţnost, 

Závažnost nehod Stupeň 

Malá 
Potřeba poskytnout první 
pomoc 
 

Malé oděrky, nebo pořezánír, modřiny, 
podráždění očí prachem, bolest hlavy 

1 

Střední 
Lékařský zákrok a několik 
dnů absence  

Popáleniny, vymknutí, vkákninová 
zlomenina 

2 

Velká 
Dlouhodobá nemocenská 
nebo vážné zranění 

Amputace, vážné zlomeniny, otravy 3 

Značná 
Smrt nebo způsobení tvalé 
invalidity nebo nemoci z 
povolání  

Rakovina, rozsáhlé následky, které 
mohou vest k trvalé invaliditě, nebo smrti 

4 
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tím vyšší je hodnota rizika.  

 

 

Tabulka č. 2 - Schématické zobrazení matice pravděpodobnosti a závažnosti [4] 

 

Hodnota rizika nabývá těchto hodnot: 

a) triviální  

b) okrajová 

c) střední 

d) značná  

e) nepřípustná 

Na kaţdé z nich je nutné reagovat jiným způsobem.  

Počáteční hodnota rizika 

Na základě vstupních dat, která byla vloţena, je automaticky vypočítána tzv. „počáteční 

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

opatřením s různou váhou a urgencí. Toto stanovuje následující tabulka:  

4. časté Střední Značné Nepřípustná Nepřípustná 

3. pravděpodobné Střední Střední Značné Nepřípustná 

2. málo 
pravděpodobné 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední Značné 

1. 
nepravděpodobné 

Trivialní 
(přijatelné) 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední 

Pravděpodo-
bnost 
 

Závažnost 

1. Malá 2. Střední 3. Velká 4. Značná 
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Tabulka č. 3 - Počáteční hodnota rizika [4] 

Přijetí opatření k nápravě 

Primárním účelem analýzy rizik je eliminovat anebo minimalizovat hodnotu zjištěných rizik. 

K tomuto slouţí nápravná opatření, která mají schopnost sniţovat hodnotu počátečního rizika. 

Nápravná opatření rozlišujeme na technická a organizační. 

a) Technická – technická nápravná opatření fungují jako bariéra v přenosu zdroje rizika 

na vystavované osoby. V praxi to tedy mohou být různé kryty, zámky, senzory a čidla 

v součinnosti s elektronickými změnami chodu zařízení aj. mechanismy. Dále je 

technickým opatřením odstranění zdroje rizika nebo výměna za méně nebezpečná. 

Technická opatření mají zpravidla vyšší schopnost sniţovat hodnotu rizika. 

b) Organizační – organizační nápravná opatření mění způsob práce nebo stanovují jasná 

pravidla v technologických postupech a procedurách (včetně příslušného technického 

vybavení), které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu. Organizační opatření 

zavádíme pouze v případě, ţe nelze sniţovat riziko technicky. 

Při přijímání opatření platí zásady priority, to znamená, ţe přednostně jsou uplatňována 

opatření kolektivní ochrany, a v případech, kdy to není současnými dostupnými prostředky 

moţné, jsou přijímána opatření individuální ochrany. 

 

 

 

Hodnota Typy and naléhavost nápravných opatření 

Trivialní 
(přijatelná) 

Není třeba provádět žádné opatření a udržovat záznamy dokumentů. 

Okrajová 
(přijatelná) 

Žádné další kontroly nejsou nutné. Podle povahy pracoviště můžeme 
vyhledávat bezpečnější způsoby řešení. Je potřeba monitorovat stav, 
abychom se ujistili, že kontroly jsou uskutečňovány. 

Střední 

Měly by být vynaloženo úsilí pro snížení rizik, ale není třeba jich dosáhnout 
za jakoukoliv cenu a v omezeném čase. Toto by mělo být rozumně 
změřeno a navrženo. Opatření pro snížení rizik by měla být provedena v 
definovaném čase.  Je potřeba monitorovat stav, abychom se ujistili, 
že kontroly jsou uskutečňovány  

V případech, kdy je riziko spojeno s extrémně škodlivými následky, je 
potřeba další hodnocení pro přesnější potvrzení pravděpodobnosti vzniku 
škody a to jako hlavní nástroj pro definování potřebných kroků pro zlepšení 
a kontrolu opatření. 

Značná 
Práce by neměli začít, dokud nebude riziko sníženo. Pro snížení rizika by 
měli být vynaloženy nemalé zdroje. Tam, kde jsou rizika vyvolávána při 
kontinuální činnosti, opatření by měla být přijata co nejrychleji. 

Nepřípustná 
Práce nemohou pokračovat nebo započíst, dokud nebude riziko 
sníženo. V případě, že riziko není možné zredukovat ani za použití 
neomezených zdrojů – práce na zařízení je pak tedy zakázána. 
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2.4   Zbytková hodnota rizika 

Po přijetí nápravných opatření se hodnota rizika přirozeně sniţuje. Kaţdé nápravné opatření 

má však jinou schopnost sniţovat riziko. Proto je nutné zváţit, zdali je hodnota zbytkového 

rizika jiţ přijatelná a pokud ne, je třeba sniţovat riziko i dále. 

I přesto, ţe je hodnota zbytkového rizika triviální nebo okrajová, nesmíme zapomenout, ţe 

podmínky, za kterých byla rizika hodnocena, se mohou kdykoliv změnit. Proto je třeba i tyto 

rizika vést nestále v patrnosti a nepodceňovat je. 

Seznamování s riziky 

Povinností zaměstnavatele, vyplývající se zákoníku práce, je seznamovat zaměstnance 

s riziky na daném pracovišti. Proto je nutné včlenit databázi zbytkových rizik do řízených 

dokumentů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (BPo, regulativ OOPP, MPŘS,…) a zajistit, 

aby zaměstnanci na všech stupních byli proškoleni a uvědomění o rizicích, kterým jsou 

vystavováni a jaké jim plynou povinnosti pro provádění bezpečné práce. [4] 

 

3. Provádění auditů bezpečné práce a bezpečného chování 

na pracovištích s jeřábovou dopravou 
 

Provádění auditů bezpečné práce na pracovištích s jeřábovou dopravou je zaměřena zejména 

na správné pracovní postupy a pouţívání řádných pracovních prostředků a lan. 

Prvním z kroků je zjištění, zda zaměstnanci provádějící daný úkol jsou dostatečně znalí a mají 

správnou kvalifikaci. Pokračuje se na správné vybavení OOPP a pouţívání nepoškozených 

vázacích prostředků. Zjišťuje se, zda je zajištěna správná komunikace mezi vazačem 

a jeřábníkem a zda jsou signály pro oba jasné. Nedílnou součástí auditu je, zda jsou všechny 

prostředky pro práci uloţeny na určených místech a zda je zajištěno jejich neoprávněné 

pouţití. Zjišťuje se, zda je na pracovišti pořádek, značení přístupových cest a zajištění 

ohraničení pro uloţení výrobků a náhradních dílů. 

Výstupem z tohoto auditu je zápis s fotografiemi nedostatků, ale také pozitivních postupů. 

Součástí zápisu je u negativních zjištění, co bylo porušeno a kým, s následným nápravným 

opatřením a zodpovědností za odstranění a termínem do kdy toto bude provedeno.  

Pro provádění auditů je vypracován návod, jak správně dojít k odpovědi. 
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    ÚSKALÍ     TIPY 

Nepřipravenost Připravte si plán. Ze všeho nejdříve projednejte způsoby, 

jak se lze při prováděném úkolu vyhnout poranění. Za 

druhé, pokud bude úkol dobře zvládán, mějte připravena 

poselství a bezpečnostní návyky, které zdůrazníte. 

Nepředstavení se Vţdy se představte. 

Sdělení, ţe se jedná o audit na dílně/ 

vyhodnocení/úrovňové/vrstvené 

hodnocení 

Jedná se o běţnou činnost, v úvodu buďte přirození. 

Nerozpoznání bezpečného chování „Vidím, ţe jste se zamyslel nad … Děkuji Vám, ţe 

pracujete bezpečně”. 

Pouţívání zavřených otázek, např. 

Domníváte se, ţe byste se mohl při 

této práci zranit?  

Pouţívejte otevřené otázky, tzn. „Co si myslíte, jak byste 

se mohl zranit?”  „Co by se mohlo zvrtnout/Co by mohlo 

být špatně? /Co by se mohlo stát“ ...„Co můţete udělat 

proto, abyste se tomu vyhnul?” 

Kladení příliš velkého důrazu na 

moţnost poranění, např. jak je 

pravděpodobné, ţe se vám něco 

stane?  

Diskutujte o důsledcích, tzn. „Jak moc to můţe být 

špatné?” 

Důsledky zaměstnanci co nejvíce přibliţte. 

Předpoklad, ţe se úkol musí provést. Zeptejte se na účel práce, tzn. „Co se zde snaţíte 

udělat/Čeho se snaţíte dosáhnout?”  „Jaký je smyl/účel 

této práce?” 

Veškerá práce zůstane na vás nebo 

zaměstnanec nepřislíbí, ţe bude 

pracovat bezpečněji. 

Získejte od zaměstnanců jasný/nesporný závazek, ţe 

budou práci vykonávat bezpečněji. Tím se posílí jejich 

kontrola vlastního pracoviště. 

Odbíhání od tématu bezpečnost. Drţte se tématu/směru, poté, co bylo sděleno 

bezpečnostní poselství, pohovořte o dalších 

záleţitostech. 

Vyndání bloku a zapisování si 

poznámek před lidmi. 

Zaznamenejte si informace později a omezte poţadované 

informace. Zpřístupněte veškeré poznámky 

jednotlivcům, pokud by si je přáli vidět. 

Ohromení lidí tím, ţe budou 

„obklíčeni“ velkým počtem 

pozorovatelů a dotazujících se osob. 

Maximální počet lidí ve skupině by 

měl být 4. 

Jedna nebo 2 osoby je přirozené, avšak obvykle by měli 

být pouze 2 pozorovatelé. 

Veďte diskusi tak, aby se minimalizoval počet 

přihlíţejících, jakoţ i přerušování. 

Opomenutí poděkovat zaměstnanci/-

ům. 

Vţdy buďte zdvořilí – jedná se o dobrý sociální proces. 

Nesdělení výsledků zaměstnancům. Uveřejňujte výsledky a o nápadech na zlepšení hovořte v 

pracovních skupinkách. 

Nesledování akčních poloţek. Zajistěte, aby byly všechny činnosti dokončeny a aby se 

o nich zaměstnanci dozvěděli. 

Tabulka č. 4 -  Názorné ukázky dotazování se na auditech [6] 
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3.1 Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců při výkonu všech činností 

v oblasti jeřábové dopravy 
 

Touto problematikou se zabývá norma ČSN ISO 12480–1 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné 

pouţívání – Část 1: Všeobecně. 

V systému bezpečné práce, který je nutno zpracovat pro řízení provozu jeřábu a který musí 

být dodrţován při kaţdé činnosti jeřábu, je třeba mj. zajistit řádně zaškolené a kompetentní 

osoby, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků 

provozu jeřábu, a odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami 

s potřebnými pravomocemi. (Kompetentní osobou je osoba, která má dostatečné praktické 

zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti jeřábů a mechanismů pouţívaných pro manipulace 

s břemeny). 

Podkladem pro výběr kompetentních osob jsou záznamy o školeních a praxi těchto osob 

(např. jeřábníků). Osoba zodpovědná za výběr pracovníků musí kontrolovat, zda je práce 

těchto pracovníků dobře organizovaná v rámci pracovního týmu. Práci nesmí vykonávat 

osoby, jejichţ výkonnost je sníţena alkoholem, drogami nebo jinými vlivy. Všechny osoby 

musí být seznámeny se svými povinnostmi. Při zaškolení pracovníků musí být zajištěn 

dostatečný dozor. 

Pověřená osoba zajišťuje: 

 bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu, příslušenství pro zdvihání, 

školením a dozorem,  

 projednání se všemi zodpovědnými orgány a zajišťuje spolupráci při účasti více 

organizací, 

 provádění příslušných prohlídek, inspekcí, atd. a údrţby zařízení, 

 efektivní postup při informování o závadách a mimo řádných událostech včetně 

provedení potřebných nápravných opatření, 

 zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů,  

 aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulaci s břemeny. 

  

Osoba určená k řízení provozu jeřábu musí být pověřena plněním všech těchto povinností 

a zejména musí mít pravomoc zastavit provoz, kdykoliv zjistí, ţe další provoz by mohl 

ohrozit bezpečnost. Povinnosti mohou být v některých případech převedeny na jiné osoby, 
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nikoliv však odpovědnost. Jeřábníka není vhodné pověřit řízením provozu jeřábu, protoţe je 

odpovědný za ovládání jeřábu při manipulaci s břemeny. 

  

Jeřábník 

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

a při dodrţení systému bezpečné práce. Jeřábník musí být: 

 kompetentní, 

 starší 18 let, mladší osoba můţe pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby 

pouze pro účely zácviku, 

 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce, 

 fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb, 

 schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost, 

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

ovládání a bezpečnostních zařízeních, 

 kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení, 

 seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich pouţíváním, 

 seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu v případě 

mimořádné události, 

 musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu. 

  

Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti jeřábníka nesmí být starší neţ 5 let, pokud není 

stanoveno jinak. ČSN ISO 9926–1 (27 0060) stanovuje minimální poţadavky na školení 

jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábů. 

Povinnosti jeřábníka 

Jeřábník musí na začátku práce přezkoušet funkci brzd a nouzových koncových zařízení – 

s výjimkou kluzných třecích spojek. Musí provést vizuální prohlídku jeřábu s ohledem 

na viditelné nedostatky. U bezdrátově řízených jeřábů musí přezkoušet přiřazení ovládacího 

přístroje a jeřábu.  

Jeřábník musí při nedostatcích, které ohroţují bezpečnost, provoz jeřábů zastavit. Jeřábník 

musí všechny zjištěné nedostatky na jeřábu sdělit příslušnému vedoucímu pracovníku, 

po výměně jeřábníků rovněţ svému nástupci 
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Jeřábník smí ovládací zařízení obsluhovat pouze z ovládacích panelů. Jeřábník se musí 

postarat, aby před odpojením přívodu energie k poháněcím agregátům byla uvedena všechna 

ovládací zařízení do nulové polohy nebo do polohy pro volnoběh. Před opuštěním stanoviště 

obsluhy byla ovládací zařízení uvedena do nulové polohy nebo do polohy pro volnoběh 

a přívod energie byl zablokován. Při odloţení ovládacího zařízení pro bezdrátové ovládání 

bylo toto zajištěno proti neoprávněnému pouţití. 

Vazač 

Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za pouţití vhodných příslušenství 

pro zdvihání v souladu s navrţeným postupem manipulace. Vazač je zodpovědný za zahájení 

pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemene více neţ jeden vazač, má tuto 

odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. 

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

jeřábníkovi. Rovněţ je moţno pouţít zařízení pro přenos akustických nebo vizuálních signálů. 

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

kompetentní osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, ţe došlo k přenesení 

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

ţe akceptují změnu odpovědnosti.  

Vazač musí být: 

 kompetentní, 

 starší 18 let, mladší osoba můţe pracovat pouze pod přímým dozorem kompetentní 

osoby pouze pro účely zácviku, 

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

 fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání, 

 schopen určit hmotnost a těţiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost, 

 v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání, 

 schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno, 

 zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich pouţívání, 

 schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě pouţití akustických 

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

 schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene, 

 musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen. 
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Signalista 

Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. 

Signalista můţe provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a břemen místo 

vazače s tím, ţe v daném okamţiku má odpovědnost za přepravu. Je-li nutné v průběhu 

provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu na jinou kompetentní osobu, je 

signalista povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, ţe došlo k přenesení odpovědnosti 

a na koho. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni zřetelně signalizovat, ţe akceptují 

změnu odpovědnosti.  

Signalista musí být: 

 kompetentní, 

 starší 18 let, mladší osoba můţe pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby 

pouze pro účely zaškolení, 

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

 schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost, 

 vyškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich pouţívání, 

 schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě pouţití akustických 

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

 schopen řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene, 

 mít příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty. 

 

3.2 Moţnosti praktického pouţití různých typů vázacích a závěsných 

prostředků při vertikální manipulaci 

 

Pro manipulaci s břemeny jsou zapotřebí prostředky pro zavěšení břemen na manipulační 

zařízení. Můţou to být lana jak ocelová tak textilní. Pouţívají se ocelové řetězy v různém 

provedení s háky, smyčky apod. Pro zavěšování břemen se vyuţívají také různé traverzy, 

nosiče profilů, speciální profilové kleště, nosiče trub.  
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3.2.1 Základní pojmy 

Zde si popíšeme prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen z hlediska volby 

a bezpečného pouţívání v provozu. 

Pro volbu vázacího prostředku je rozhodující samozřejmě tvar a charakter břemene, 

ale limitujícím parametrem je „nosnost". Při posuzování technických zařízení se dále sleduje 

tzv. „součinitel bezpečnosti, resp. bezpečnost" a „technická doba ţivota, resp. ţivotnost". 

VÁZACÍ PROSTŘEDEK – je určen k vázání břemen na hák jeřábu a podle materiálového 

provedení se dělí:   

 ocelová 

 textilní 

 řetězy 

 popruhy z chemických vláken 

Pramen vázacího prostředku je specifikován buď jako jednopramenný vázací prostředek, nebo 

část více pramenného vázacího prostředku. 

Pramen vázacího prostředku je vţdy ukončen okem (pokud se nejedná o nekonečný vázací 

prostředek), případně závěsným hákem. 

NOSNOST – vázacího prostředku je definována jako maximální dovolená hmotnost 

břemene, kterým je moţno zatíţit vázací prostředek při manipulaci s břemenem za podmínek 

stanovených výrobcem. Na kaţdém vázacím prostředku) včetně příslušenství pro zdvihání 

břemen) musí být výrobcem označena nosnost (v kg nebo v t), které je zdvíhací zařízení, resp. 

prostředek pro uchopení schopno bezpečně nést. 

HMOTNOST BŘEMENE – musí být jednoznačně známa. V praxi se setkáváme se 

značením hmotnosti na břemeni, nebo ji lze určit (stanovit výpočtem), pokud jsou známy 

hmotnostní jednotky 

BEZPEČNOST – tímto termínem rozumíme poměr mezi zatíţením, které je na hranici 

únosnosti a dovoleným zatíţením – nosností. 

ŢIVOTNOST – jedná se o počet pracovních cyklů, kterým můţe být technické zařízení 

podrobeno do jeho vyřazení z provozu. 
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Uvedené základní parametry určuje výrobce. Nosnost musí být trvale a srozumitelně 

vyznačena na technickém zařízení, bezpečnost prokazuje výrobce podle příslušných norem 

a ţivotnost uvede výrobce v technické dokumentaci, dodávané se zařízením. Pokud není 

uvedena ţivotnost, tak jsou obvykle uvedeny podmínky, při jejichţ splnění je zařízení 

provozuschopné nebo naopak jsou uvedena kritéria, při jejichţ naplnění je nutno zařízení 

ihned vyřadit z provozu. Obecně musí být v průvodní dokumentaci vyznačen postup 

provozních zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení. 

Pokud uchopovací prostředek má jednu ze svých nosných částí ocelové lano nebo řetěz, 

pak musí uţivatel vzít v úvahu ještě ustanovení norem, týkajících se jejich pouţívání. Tato 

ustanovení musí „ctít" i výrobci technických zařízení, kde jsou lana i řetězy pouţity. Protoţe 

jde o nosné prvky velmi frekventovaně vyuţívané, shrneme si základní kritéria pro jejich 

vyřazení. 

Ocelová lana (ČSN ISO 8792 (27 0144)) musí být vyřazeny z provozu při naplnění těchto 

kritérií: 

a)  zlomené dráty: 

    - náhodně rozloţené lomy: na délce 6 x průměr lana je větší počet neţ 5% drátů v laně, 

    - místní lomy (shluky): 3 nebo více lomů v jednom místě, 

b)  deformace lana (stlačení, zmáčknutí, zkroucení) 

c)  deformace objímek, zápletů, 

d)  nadměrné opotřebení: průměr opotřebené části lana na 90% jmenovitého průměru, 

e)  poškození teplem nebo elektrickým obloukem, 

f)  koroze – zejména místní. 

Řetězy (ČSN EN 818) musí být vyřazeny z provozu při naplnění těchto kritérií: 

a)   porušení štítku s označením nosnosti, 

b)   deformace kterékoli části řetězu, 

c)   opotřebení nosného průřezu o více jak 10 % jmenovité hodnoty, 

d)   otevření háků o více jak 10 % jmenovité hodnoty, 
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Textilní vazáky (ČSN EN 1492–1)-lano musí být vyřazeno z provozu při naplnění těchto 

kritérií: 

a) ne-li označení 

b) celkové vnější opotřebení způsobené oděrem (úbytek průřezu o 15%) 

c) pořezání, mechanické poškození 

d) poškození oka nebo celého lana, při změně povrchu účinkem tepla, tření, chemické 

napadení 

Provedení vázacích prostředků dle provedení se dělí:  

 jednopramenné 

 více pramenné 

 nekonečné 

 speciální 

V našem podniku se jako nejpouţívanější prostředky zavěšení břemene a při vertikální 

manipulaci pouţívají ocelová lana. V poslední době ovšem díky potřebám kvality 

a nepoškození výrobků se prosazují textilní lana. [10] 

Jednotlivé členění uvázání, manipulace a přepravy břemene 

 příprava k uvázání 

 uvázání břemene 

 přeprava břemene 

 ukládání břemene 

 

Před samotným vázáním břemen je nutno si rozhodnout určitý způsob uvázání břemen. Při 

pouţití vázacích prostředků rozeznáváme tři základní způsoby vázání břemen a to na přímý 

závěs, podvlečení nebo na smyčku.  
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Obrázek č. 6 – Typy lanových závěsů a tabulka zatížení[5] 

Pouţívají se i různé kombinace ocelových lan popřípadě řetězů s háky, nebo pro uchycení 

profilů, plechů, trub apod.                                      

                              Obrázek č. 7 – Nosič profilů a trub[7] 

              

 

 

Dále se pouţívají pro přemísťování polotovarů o větších hmotnostech profilové kleště.  Tyto 

kleště jsou určeny pro závěsnou manipulaci s rourami, jejichţ průměr (D) je 600 aţ 1100 mm 

a jejichţ maximální hmotnost (Q) je 2500 aţ 4500 kg (obrázek č. 8, 9). 
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   Obrázek č. 8 – Profilové kleště trubkové[7] 

 

 
 

 

 

 

      Obrázek č. 9 – Kleště na tyče univerzální KTU[7] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Místní provozní řád pro manipulaci s materiálem  
 

Ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. musí uţivatel před uvedením strojů (zařízení) 

do provozu vypracovat svůj vlastní Provozní předpis, se zřetelem na místní podmínky. 

Zvláště je třeba věnovat pozornost zavedení záznamníků (karet) k vedení záznamů 

o kontrolách, zkouškách, revizích a opravách. 

Vypracované provozní předpisy pochopitelně nemohou obsahovat pracovní postupy, které 

mají být součástí dokumentace. Vzorový pracovní postup je uveden např. pro práce 

ve výškách. V dalších aktualizacích chystáme vzorové pracovní postupy pro základní stroje 

a zařízení. 

 

Součástí místního provozního řádu jsou: 

 seznam předpisů, základní povinnosti a poţadavky bezpečnosti práce, 

 způsoby manipulace s materiálem, úrazovost, rizika úrazů při manipulaci a moţnosti 

jejich sníţení, bezpečnostní zásady manipulace v jeřábové dopravě,  riziko špatné 

manipulace, energetická zátěţ a prostorové podmínky, zákazy některých prací 
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(omezení), 

 vytipování všech moţných pracovních rizik při skladování, které na zaměstnance 

působí nebo mohou působit,  

 výrobní proces, druhy nebezpečí-typy-nebezpečí související se vznikem nemocí, 

zásady správného zvedání a přenášení břemen. 

Provozní bezpečnostní předpisy by měly obsahovat: 

1. Všeobecné poţadavky na bezpečnost pouţívaných strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků, přístrojů a nářadí (dále jen "zařízení") stanoví zákon č. 262/2006 

Sb. Zákoník práce. Bliţší poţadavky na bezpečný provoz zařízení pak stanoví nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., který nabyl účinnost k 1. 1. 2001. Jak zákoník práce, tak i toto 

nařízení vlády samozřejmě platí i pro starší zařízení. 

Pro úplnost citujme §2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.:  

 průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce 

pro montáţ, manipulaci, opravy, údrţbu, výchozí a následné pravidelné kontroly 

a revize zařízení, jakoţ i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, 

 provozní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní 

dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak 

zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak 

průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel, 

 místním provozním bezpečnostním předpisem se rozumí předpis zaměstnavatele 

upravující zejména pracovní technologické postupy pro pouţívání zařízení a pravidla 

pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele. 

2. Ustanovení zákoníku práce stanoví, ţe zaměstnavatel musí zařízení pravidelně a řádně 

udrţovat, kontrolovat a revidovat. Rozsah a četnost kontrol a revizí stanoví předpisy 

k zajištění bezpečnosti práce §4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nebo provozní 

dokumentace (jejíţ součástí je návod k pouţívání), kterou dle §4 odst. 2 tohoto nařízení 

musí být vybaveno kaţdé zařízení. 
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Pokud nejsou tyto předpisy vydány nebo návody k pouţívání nejsou zpracovány nebo je 

zaměstnavatel nemá k dispozici, musí rozsah kontrol stanovit zaměstnavatel v místním 

provozním bezpečnostním předpise příslušného zařízení. [5] 

 

4. Manipulace s pojízdným mísičem za pomocí dvou jeřábů 
 

Jedním z prostředků pro převoz tekutého kovu v našem podniku se pouţívají pojízdné mísiče 

zvané „Veroniky“. Pojízdný mísič umoţňuje přepravu 300 t surového ţeleza od vysokých 

pecí do ocelárny. Horní část pojízdného mísiče tvoří svařovaná, vyzděná nádoba uloţená 

na válečcích. Pomocí pohonné jednotky lze nádobou otáčet kolem její podélné osy. Horní část 

pojízdného mísiče je uloţená na speciálním podvozku. Pojezd mísiče zajišťuje lokomotiva. 

Samotná souprava bez lokomotivy má hmotnost 120 000 kg, samotný mísič je o hmotnosti 

92 600 kg. 

Opravy se provádějí na hale hutních vozů, při kterých jsou prováděny speciální a rizikové 

manipulace se zařízením nebo náhradními díly za pomocí jednoúčelových lanových úvazků, 

řetězů nebo přípravků. Manipulace se provádí jeřáby o nosnosti 63/8t – 2 ks  a 12,5 t – 1 ks, 

v souladu s ČSN ISO 12480–1.  

Pro zavěšování a převáţení mísiče a jeho součástí se pouţívají 2 x vázací lano  56 mm x 

6,5 m, nosnost 29 300 kg, v souladu s ČSN 02 4324.51. 

 

 

 
 

Obrázek č. 10 – Nákres pojízdného mísiče[8] 
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Oprava mísiče se provádí přivezení soupravy do haly. Nejdříve se zajistí povolení 

vzduchových brzd. Je nutné pro odtáhnutí náprav při zdvihání samotné nádoby. Po kontrole 

brzd zda jsou všechny správně uvolněny, následuje demontáţ prvků drţících nádobu 

v loţiskových pouzdrech. Pro přenos těchto prvků se pouţívají dva řetězy s nosností 2 000 kg. 

Před povolením je provedeno zajištění před protočením uvolněné nádoby. Poté se provede 

nasazení ocelových lan do otočných os mísiče. Dojde k pokynu na napnutí lan a po kontrole 

správného uchycení dojde k samotnému zvednutí. Poté se provede odvoz podvozku a uloţení 

mísiče na kolejový kanál nebo na stolici kde je prováděna oprava.  

Největší riziko nastává po zvednutí nádoby a posunu podvozku. Je nutné, aby v průběhu 

operace nebyl pod a ani v blízkosti zdviţeného materiálu ţádný zaměstnanec.  

Zdvih i pokládání řídí jeden zaměstnanec, určen pro tuto operaci. Jeřábníci musí tohoto 

zaměstnance vidět v jakýkoliv moment zdvihu a pokládky.  

 

 

Obrázek č. 11 – Zdvíhání nádoby mísiče [6] 
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Obrázek č. 12 – Pokládání na plochu [6] 

Provádí se manipulace s mísičem i s pojezdem kočky nebo i s pojezdem mostu. Samotná váha 

mísiče nedovolí rozjetí jeřábu a následného pádu neseného materiálu. Riziko nastává 

v momentě zastavování ať jiţ kočky nebo mostu jeřábu. Samotný pohyb je prováděn 

na nejniţší stupeň, s tím ţe se při zastavení musí počítat s určitou rezervou na zastavení 

břemene. Vše je prováděno pouze za dohledu a kontroly zaměstnance ze země. Veškeré 

operace si řídí jeřábnici na základě znamení zaměstnance ze země a dle stanoveného postupu 

a domluvy.  Velký problém nastává v situaci, kdyţ nejde o opravu samotné nádoby, 

ale například podvozku. Souprava přijede ve stavu, kdy není zcela vyprázdněn obsah nádoby 

a hmotnost můţe být o něco vyšší. Pro tento případ jsou ovšem jeřáby vybaveny 

přetěţovacím systémem, který břemeno lehce nadzvedne a v případě těţšího břemene dojde 

k zastavení manipulace a dojde k vrácení břemene.  

Nemalé riziko také představuje manipulace se samotným lanem. To samotné váţí 207 kg. 

Nadzvednutí a nasazení na hák provádějí dva zaměstnanci, poté je lano vyzvednuto 

a dopraveno k mísiči a opět za pomocí dvou zaměstnanců protaţeno pod mísičem a zavěšeno 

do háku.   
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Analýza rizik nám ukázala jako největší rizika na tomto pracovišti při provádění sledované 

činnosti zachycení nebo vtaţení jedoucím jeřábem, dále kolizi jeřábů. Můţe nastat situace, 

kdy dojde k pádu materiálu a následnému zasáhnutí (rozdrcení) zaměstnance. Vše to jsou 

ovšem situace nahodilé a jsou ošetřeny organizačně. 

Veškeré prováděné manipulace jsou také pravidelně kontrolovány jak bezpečnostním 

technikem, tak revizním technikem zdvihacích zařízení a jsou jím také schváleny.   
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Závěr 
 

Předmětem bakalářské práce bylo zmapovat nebezpečí práce při jeřábové dopravě 

a manipulaci s břemeny a posouzení technických zařízení ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Práce rešeršního typu bude slouţit pro výukové programy jak podniku, tak Fakulty 

bezpečnostní inţenýrství VŠB TU. Kapitola manipulace s pojízdnými mísiči bude slouţit jako 

podklad pro vypracování pracovního postupu při jeřábové manipulaci s tímto zařízení. 

Provádění analýzy rizik při manipulaci s pojízdným mísičem za pomocí dvou jeřábů byla 

velmi zajímavá, uţ proto ţe se taková manipulace neprovádí běţně nikde jinde v podniku. 

Hned ze začátku bylo jasné, ţe hlavní nedostatek takové manipulace a to zdvihání za pomocí 

dvou jeřábů, se nepodaří odstranit, protoţe se jedná o investici a vybudování v podstatě nové 

haly s jeřábem, který bude schopen manipulovat s materiálem sám.  

Druhá velmi potěšitelná věc na celé analýze je, ţe zaměstnanci jsou si velmi dobře vědomi 

sloţitosti operace. Vše od začátku manipulace aţ dokonce probíhá ve velmi příkladném řádu 

a systému. Provádí se v počtu, který odpovídá prováděné operaci a s největší opatrností. 

Nejenom samotná práce, ale i všechny přípravné práce od papírových podkladů jsou 

ve vzorném pořádku. Jsou prováděné pravidelné revize jak závěsných prostředků, tak i jeřábů. 

Přínosem této práce je nutnost rozšíření stávajícího bezpečnostního pokynu při práci 

na opravě pojízdného mísiče. Nyní tato sloţitá operace je popsána jedním odstavcem 

v bezpečnostním pokynu, který obsahuje spoustu jiným pokynů pro opravy hutních vozů. 

Byly shledány při procházení dokumentace materiály, které jiţ neodpovídají době a také 

nejasnosti v typech pouţívaných závěsných prostředků. Z poznatků, které nám analýza rizik 

ukázala, nevzniklo ţádné nové riziko. Vše to jsou známá a při této manipulaci vţdy velmi 

dobře hlídaná rizika. Jen nebyla dostatečně popsána. 
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Příloha č. 1 
 

Seznam legislativních dokumentů a norem 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů. 

Nařízení vlády č. 361/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz strojů 

a zařízení. 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., o vyhrazených zdvihacích zařízeních. 

ČSN a předpisy vztahující se k jeřábům a vázacím prostředkům 
 

Zdvihadla, pojízdná zdvihadla, jeřáby 

ČSN ISO 4309 (27 0056)   Jeřáby – Ocelová lana – Péče, údrţba, montáţ, prohlídky a 

vyřazování        

ČSN ISO 11660–2 (27 0038)  Jeřáby. Přístupy, ochrany a zábrany, část 2: Mobilní 

jeřáby. 

ČSN ISO 9927–1 (27 0041)   Jeřáby. Inspekce, část 1: Všeobecně.  

ČSN ISO 9927–3 (27 0041)   Jeřáby. Inspekce, část 3: Věţové jeřáby 

ČSN ISO 8686–1 (27 0110)   Jeřáby. Zásady výpočtu zatíţení a kombinací zatíţení, část 1: 

Všeobecně. 

ČSN ISO 12480–1 (27 0143) Zdvihací zařízení. Provoz, údrţba a opravy. 

ČSN ISO 12482–1 (27 0040) Jeřáby. Sledování stavu, část 1: Všeobecně. 

ČSN EN 12999 Hydraulické nakládací jeřáby. 

ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů. 

ČSN 27 0140 část 1-6 Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. 

ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení. 

ČSN 27 0161  Metoda zkoušek hydraulických zařízení. 

ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné. 

ČSN 73 5130  Jeřábové dráhy. 



 

 

 

ČSN EN 13586+A11 Jeřáby-přístupy 

ČSN 33 2550  Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrotechnická 

zařízení. 

ČSN EN 13 155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen. 
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