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Anotace 

Cílem této diplomové práce je specifikovat mimořádné události spojené s provozem 

mostových a otočných jeřábů ve strojírenské společnosti se zaměřením na identifikaci jejich 

příčin a zdrojů rizik. Na základě analýzy a vyhodnocení skoronehod a poruchových stavů pak 

navrhnout vhodná technická a organizační opatření zaměřená na zvýšení spolehlivosti a 

bezpečnosti jeřábové dopravy. 
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Abstract 

The aim of this work is specification of emergency incidents associated with using of 

overhead cranes and derricks in industrial company with focus point in identification of 

causes and sources. Based on the risk assessment of near misses and faults propose 

appropriate technical and organizational measures aimed at increasing reliability and safety of 

crane traffic. 
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Úvod 

Provoz zdvihacích zařízení patří k činnostem se zvýšenou mírou rizika vzniku nehod 

s následkem poškození zdraví a někdy i života zaměstnanců. Proto je zaměstnavatel povinen 

provozování zdvihadel, tzv. jeřábovou dopravu, řídit. Řízením se míní celý soubor na sebe 

navazujících činností jako je organizace práce, zajištění dobrého technického stavu zdvihadel, 

proškolení odborného personálu, stanovení bezpečných postupů apod. K tomu patří 

i soustavné vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich minimalizaci. 

Často se stává, že i když zaměstnavatel provozuje zařízení v souladu se všemi 

právními předpisy, zajišťuje jejich předepsané kontroly, údržbu a opravy, proškoluje 

pravidelně personál a má správně stanoveny pracovní postupy, přesto dochází k mimořádným 

událostem či pracovním úrazům. Příčinou mimořádné události může být neočekávaná 

technická závada zdvihadla nebo náhodný sled drobných poruch či rizikových situací, na 

které obsluha nemusí nebo nemůže vždy správně reagovat. 

Cílem této diplomové práce je specifikovat všechny mimořádné události spojené 

s provozem mostových a otočných jeřábů, především pak tzv. skoronehody či poruchové 

stavy, se zaměřením na identifikaci jejich kořenových příčin a zdrojů rizik. Na základě 

provedeného hodnocení rizika, včetně analýzy rizik, pak navrhnout vhodná technická 

a organizační opatření, zaměřená na zvýšení spolehlivosti a technické bezpečnosti jeřábové 

dopravy. 

S ohledem na citlivost údajů týkajících se problematiky jeřábové dopravy v návaznosti 

na již vzniklé rizikové stavy a technický stav zdvihacích zařízení, bude v textu diplomové 

práce místo názvu firmy užíván pojem „provozovatel“. 
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1 Statistika úrazovosti [1] 

Pracovní úrazovost v ČR v roce 2010 zaznamenala mírný nárůst oproti minulým letům 

a to u všech stupňů závažnosti. Na základě dat zaznamenaných oblastními inspektoráty 

a uložených v databázi SÚIP je možno pracovní úrazy klasifikovat do skupin dle zdrojů 

úrazů. Statistika uveřejňovaná na stránkách BOZP Info pak ukazuje, že jedním z nejčastějších 

zdrojů pracovních úrazů je skupina „materiál, břemena, předměty“. U pracovních úrazů 

s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny činí tato skupina 33,9 %, u závažných 

pracovních úrazů je to 16,4 % a u smrtelných pracovních úrazů je to 20 % z celkového počtu 

úrazů. 

Oproti tomu skupina zdroje „zdvihadla a dopravníky“ činí 1,1% u pracovních úrazů 

s neschopností delší jak tři kalendářní dny, 2,6% u závažných pracovních úrazů a 3,7% 

u smrtelných pracovních úrazů. Toto procento se může zdát v porovnání s ostatními 

skupinami relativně nízké, ale abychom mohli stanovit skutečnou vypovídající hodnotu tohoto 

kritéria museli bychom znát procentuální zastoupení zdvihadel a dopravníků z celkového 

množství provozovaných zařízení a činností. 

Jednoznačně lze však u skupiny „zdvihadla a dopravníky“ identifikovat rostoucí 

množství procentuální četnosti se zvyšující se závažností úrazu. Jinak řečeno, když se stane 

pracovní úraz v souvislosti s provozem zdvihadel, bude větší pravděpodobnost, že se bude 

jednat o úraz smrtelný nebo velmi závažný. 

Stejně tak i skupina „materiál, břemena a předměty“ může být do jisté míry spojena 

právě s provozem zdvihacích zařízení. Manipulace s břemenem při jeho vázání, zvedání či 

ukládání představuje díky jeho hmotnosti či pohybové energii značné riziko a bohužel i častý 

zdroj úrazů. Stejně tak i jeho tvarová různorodost, ostré hrany, nestabilní poloha, otáčení 

může ve spojitosti s manipulací pomocí zdvihadla být také zdrojem úrazu. 

Proto je třeba věnovat této oblasti zvlášť důkladnou pozornost, zaměřit se primárně na 

splnění požadavků všech právních předpisů a současně provádět pravidelnou analýzu 

a hodnocení rizika, se zaměřením na zvýšení bezpečnosti a snížení úrazovosti. 

Konkrétní hodnoty jednotlivých skupin zdrojů úrazů v souvislosti se závažností 

evidovaných pracovních úrazů znázorňují následující grafy. 
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Graf č. 1 Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností 

delší než tři kalendářní dny ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2010 [1] 
 

 
Graf č. 2 Podíl počtu závažných pracovních úrazů ve slupinách 

zdrojů úrazů v roce 2010 [1] 
 

 
Graf č. 3 Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve skupinách 

zdrojů úrazů v roce 2010 [1] 
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2 Související právní předpisy 

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

zakotvena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů [2], (dále 

jen "zákoník"), kde je mimo jiné ustanovena povinnost provádět prevenci rizik na základě 

právních a ostatních předpisů. Jak je pak uvedeno v § 349 zákoníku [2], mezi právní a ostatní 

předpisy patří i technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, pokud upravují 

otázky týkající se ochrany života a zdraví. Tímto je dána závaznost technických norem, 

návodů k používání výrobce a dalších technické dokumentace týkající se této oblasti. 

Bezpečným provozem technických zařízení se pak blíže zabývá zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů [3], který dále v §§ 4, 5 a 6 upravuje v obecné rovině požadavky na výrobní 

a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

a bezpečnostní značky, značení a signály. 

Vyhláška 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") specifikuje, která zdvihadla jsou tzv. vyhrazená a stanovuje 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. Tuto vyhlášku však nelze aplikovat na jeřáby do 

nosnosti 5000 kg, které nejsou vyhrazeným zdvihacím zařízením. 

Jeřáby, které nejsou vyhrazeným zdvihacím zařízením, ošetřuje nařízení vlády 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí [5]. Příloha č.2 k tomuto nařízení určuje další 

požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemísťování břemen. 

Ustanovení tohoto nařízení se rovněž odvolávají na normové hodnoty. 

Významným dokumentem, který řeší provoz, technický stav a zkoušení zdvihacích 

zařízení (dále jen ZZ) je ČSN ISO 12 480 - 1 Jeřáby. Bezpečné používání [11]. Na základě 

této normy pak provozovatel ZZ musí zpracovat systém bezpečné práce. 

Další technické normy týkající se provozu zdvihadel jsou například: 

ČSN ISO 12482 Jeřáby. Sledování stavu. Část 1 Všeobecně. 

ČSN ISO 9927 – 1 Jeřáby – Inspekce – Část 1 Všeobecně. 

ČSN ISO 12482-1 . Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně. 
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3 Některé důležité pojmy 

Skoronehoda 

Skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, majetku, 

(případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku nedošlo [8]. 

Jakákoliv neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která nebýt zmírňujících účinků 

bezpečnostních systémů nebo postupů, může se stát nehodou (incidentem) nebo havárií 

a způsobit zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí nebo může způsobit 

ztrátu soudržnosti zařízení, a nebo ztrátu zádrže vedoucí k nepříjemným důsledkům [9]. 

Porucha - ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkcí [18]. 

Poruchový stav - stav objektu charakterizovaný neschopností plnit požadovanou funkci, 

kromě neschopnosti během preventivní údržby nebo jiných plánovaných činností nebo 

neschopnosti způsobené nedostatkem vnějších zdrojů [18]. 

Důsledek poruchy - následek způsobu poruchy pro provoz, funkci nebo stav objektu [18]. 

Kritičnost poruchy - kombinace závažnosti důsledku a četnosti výskytu nebo jiných atributů 

poruchy jako míra potřeby zaměřit se na ně a zmírnit je [18]. 

Závažnost poruchy - významnost nebo stupeň důsledku způsobu poruchy na provoz objektu, 

na okolní prostředí objektu nebo na obsluhu objektu; je to závažnost důsledku způsobu 

poruchy vztahující se k vymezeným hranicím analyzovaného systému [18]. 

Jeřáb mostového typu - jeřáb s prostředkem pro uchopení břemen zavěšeným na kočce, na 

zdvihové jednotce/kladkostroji nebo na výložníkovém jeřábu a tento prostředek se může 

pohybovat podél mostu jeřábu [12]. 

Mostový pojízdný jeřáb - jeřáb s mostovými nosníky, přímo podepřenými pojezdovými 

jednotkami na kolejnicových drahách [12]. 

Konzolový jeřáb - výložníkový jeřáb s prostředkem pro uchopení břemen zavěšeným na tuhé 

konzole (výložníku) nebo na kočce pojíždějící podél konzoly [12]. 

Sloupový výložníkový jeřáb - konzolový jeřáb, který se buď může otáčet na sloupu 

upevněném jeho základnou k základu nebo provedením jako sloup, který se může otáčet 

v ložisku v jeho základu [12]. 

Jeřáb s hákem - jeřáb s hákem jakožto s prostředkem pro uchopení břemen [12]. 

Ruční jeřáb - jeřáb s ručně poháněnými mechanismy [12]. 

Elektrický jeřáb - jeřáb s elektricky poháněnými mechanismy [12]. 

Otočný jeřáb - jeřáb s otočnou základnou s možností otáčení s břemenem v rovině, vzhledem 

k podvozku nebo základu [12]. 
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Podpěrný jeřáb - jeřáb mostového typu nebo poděsný jeřáb pojíždějící na vyvýšené jeřábové 

dráze [12]. 

Poděsný jeřáb - jeřáb mostového typu zavěšený na spodní pásnici jeřábové dráhy [12]. 

Jeřáb ovládaný za země - jeřáb, který je ovládán obsluhou na zemi pomocí závěsného 

panelu nebo dálkovým ovládáním [12]. 

Jeřáb ovládaný závěsným panelem - jeřáb, který je opatřený závěsným panelem připojeným 

pomocí kabelu ke kočce nebo k samostatnému upevnění [12]. 

4 Spolehlivost a bezporuchovost zdvihadel [7], [10] 

Uvedením zdvihadla do provozu začíná doba jeho životnosti, to je období, kdy je 

zařízení schopno plnit svou funkci za předpokladu provádění předepsané údržby a oprav. 

Během svého provozu prochází zdvihadlo určitým cyklem, který začíná jeho bezvadným 

stavem, kdy odpovídá požadavkům technické dokumentace a je ve shodě s předepsanými 

legislativními předpisy. Po určité době provozu může dojít vlivem opotřebení k poruše či 

k projevu skryté závady. S těmito nežádoucími stavy pak úzce souvisí pojem údržba. 

4.1 Údržba po poruše 

Porucha je stav, kdy vlivem opotřebení nebo skryté závady dojde k narušení 

provozuschopnosti zařízení a je nutná oprava pro obnovení původních funkcí. Systém 

tzv. „údržby po poruše“ ponechává zařízení v chodu bez sledování stavu jeho opotřebení, 

oprava je prováděna až po poruše nebo projevené závadě. Tento systém lze používat 

u zařízení s nízkou pořizovací cenou, pokud jejich výpadek neohrozí další činnosti, případně 

když jsou lehce nahraditelné nebo neopravitelné. Naopak není vhodný pro zařízení 

s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost. 

4.2 Plánovaná údržba 

Při provozování zdvihadel je prioritou zajištění jejich bezpečného, spolehlivého 

a pokud možno bezporuchového provozu. Každá projevená závada nebo porucha vzniklá 

opotřebením může představovat velice závažné bezpečnostní riziko. Proto je třeba klást důraz 

na zajištění systému plánované údržby. Ta může mít dvě formy, preventivní a prediktivní. 
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4.2.1 Preventivní plánovaná údržba 

Principem preventivní údržby je předcházení poruchovým stavům, kdy se provádí 

zásah na zařízení ještě dříve, než k poruše dojde. Intervaly údržby jsou plánovány na základě 

vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku poruchového stavu. Nevýhodou je, že ve snaze 

zajištění bezporuchového provozu zařízení jsou tyto intervaly příliš zkracovány, údržba je 

prováděna příliš brzy, což sebou nese finanční náklady i zvýšené opotřebení zařízení vlivem 

časté demontáže jeho částí. Přínosem však zůstává zajištění spolehlivosti a bezpečnosti tam, 

kde nelze uplatnit efektivně způsob diagnostiky technického stavu. 

4.2.2 Prediktivní plánovaná údržba 

Systém prediktivní údržby předpokládá provedení zásahu až v momentě, kdy je 

maximálně vyčerpána životnost určité součásti, přičemž tato ještě neztratila svou funkci. To 

umožňuje optimalizovat náklady na údržbu při zajištění spolehlivého, bezporuchového 

a bezpečného provozu zařízení při maximální době životnosti. Tento systém pak vyžaduje 

sledování stavu zařízení, případně provádění technické diagnostiky, na jejichž základě je 

možné údržbu efektivně plánovat. 

5 Metodika analýz mimořádných stavů zařízení 

Existuje široká škála metod určených pro identifikaci a hodnocení rizika. Lze je 

rozdělit podle různých kritérií. Například podle typu zkoumání na statistické, deduktivní, 

prediktivní nebo kombinované, podle přesnosti výstupů pak na objektivní a subjektivní apod. 

Výběr vhodné metody pak může zásadně ovlivnit efektivitu výsledků hodnocení, proto je 

třeba dobře vyhodnotit všechna kritéria pro její optimální volbu. 

5.1 Výběr vhodné metody 

Kvalita a vypovídající schopnost výsledků získaných při analýze a hodnocení rizika 

závisí na řadě faktorů. Významným je jistě samotné provedení metody, jak důsledně a na jaké 

odborné úrovni je realizována. Jednotlivé druhy metod pak kladou různé požadavky na 

náročnost jejich provedení a objektivitu výsledků. Statistické metody obvykle nevyžadují ke 

svému provedení tým odborníků. Základním předpokladem je však důkladně provedený sběr 

poměrně přesných dat v potřebném rozsahu. Důležitá je pak metodika jejich třídění 

a vyhodnocování. 
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Oproti tomu deduktivní metody nejsou tolik náročné na vstupní data, ale naopak 

vyžadují tým specialistů, kteří mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti. Také časová 

náročnost u těchto metod je značná. Zásadní roli pak hraje osobnost vedoucího týmu, který 

celý proces řídí a usměrňuje tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku. 

Prediktivní metody jsou v porovnání s deduktivními náročnější ještě o sběr údajů, které 

umožňují predikci rizika na základě četnosti událostí z předešlých období či zkušeností 

hodnotitelů. 

Statistické metody díky omezeného vlivu hodnotitele můžeme zařadit k metodám 

objektivním. Oproti tomu metody deduktivní a prediktivní jsou založeny na subjektivním 

posouzení hodnotitelů. Kvalita jejich výsledků je pak závislá na jejich osobních a odborných 

předpokladech a na efektivní komunikaci uvnitř týmu. 

Při výběru vhodné metody je tady třeba zvážit následující faktory. 

Přesnost metody určuje míra integrace prvků získaných subjektivním hodnocením. Je tedy 

závislá na kvalitě a pravdivosti vstupních údajů. 

Rozsah metody a druh hodnocených kritérií pak představují jednak časovou náročnost, ale 

i požadavky na odbornost a zkušenosti, kvalitu komunikace, potřebné prostředky k zjištění 

vstupních údajů apod. 

Přijatelnost a přiměřenost metody se odvíjí od účelu, který má splňovat, dostupnosti 

zdrojových dat, nároků na předmět analýzy nebo analyzované osoby. 

Návratnost a úměrnost vynaložených nákladů pak závisí na hodnotě získaných výsledků 

a jejich celkového přínosu pro řešenou problematiku. 

V následujícím textu jsou podrobněji popsány některé často používané metody. 

5.2 Analýza pomocí Paretova rozdělení [6] 

Paretova analýza je statistická metoda pro zjištění hlavních příčin nežádoucích 

následků. Vychází z předpokladu, že většinovou část důsledků způsobuje poměrně malé 

procento příčin. Tento předpoklad je často nazýván jako Paretovo rozdělení, to znamená, že 

přibližně 80% důsledků je způsobeno pouze 20% příčin. Proto Paretova analýza umožňuje 

odlišit příčiny, které mají podstatný vliv na proces, od těch méně podstatných, a zaměřit tak 

úsilí na odstraňování nedostatků co možná nejefektivněji. Jednotlivé příčiny jsou tak 

uspořádávány dle důležitosti a četnosti do posloupnosti, která nám určuje prioritu jejich 

dalšího zkoumání. Při analýze postupujeme v několika základních, na sebe navazujících 

krocích. 
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5.2.1 Stanovení objektu analýzy 

Objektem analýzy je obvykle nějaký proces, činnost či zařízení u kterého je třeba 

zlepšit kvalitu jeho výstupů. Výstupem pak může být jakost výrobků, produktivita práce, 

rentabilita, snížení poruchovosti, zajištění spolehlivosti, úroveň bezpečnosti apod. 

5.2.2 Sběr dat 

Vstupní data potřebná k provedení analýzy bývají obvykle získávána v průběhu 

procesu, systematickým monitorováním se záznamem. Na jejich objektivnosti a přesnosti pak 

závisí vypovídající schopnost výsledků. 

5.2.3 Třídění dat a stanovení kritéria závažnosti 

Získaná data je třeba roztřídit do skupin podle předen určených kritérií. Kritériem 

může být například příčina nežádoucího stavu, druh poruchy, hodnota ztráty, druh následku 

apod. K jednotlivým skupinám přiřadíme pro zjednodušení rozlišovací indexy. Jednotlivým 

skupinám pak přiřadíme váhu, tzn. hodnotu významu či závažnosti a také hodnotu četnosti 

jejich výskytu. Součin váhy a četnosti vytváří posloupnost, která seřazuje jednotlivé skupiny 

podle četnosti jejich výskytu se zohledněním závažnosti důsledků. 

5.2.4 Paterův graf a Lorenzova kumulativní křivka 

Získané hodnoty znázorníme pomocí sloupcového grafu, do kterého vyneseme 

jednotlivé skupiny seřazené podle hodnoty součinu četnosti a váhy. Pomocí kumulativních 

součtů hodnot četností jednotlivých skupin vytvoříme tzv. Lorencovu křivku. 

5.2.5 Určení optima 

Optimum je stanoveno na základě subjektivního posouzení hodnotitele, či na základě 

předem stanovených cílů. Paretovo rozdělení předpokládá, že odstraněním 20% hlavních 

příčin dojde ke zlepšení cca 80%. Požadovaná hodnota zlepšení je pak určeným optimem. 

5.2.6 Identifikování hlavních příčin 

Pracujeme s grafem tak, že na Lorencově křivce, v místě hodnoty určeného optima 

spustíme svislou čáru. Příčiny v levé části grafu směrem od svislice jsou ty, kterými je třeba 

se zabývat, vpravo od optima jsou příčiny, které mají minimální vliv na následky. 
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5.2.7 Stanovení nápravných opatření 

Na základě identifikace těch podstatných příčin, které mají nejvýznamnější dopad na 

výsledky procesu, lze přijmout potřebná nápravná opatření. Tak lze dosáhnout efektivního 

zhodnocení všech opatření a vynaložených prostředků zaměřených na zlepšení procesu. 

5.3 Analýza pomocí Ishikawova diagramu [6] 

Metoda analýzy pomocí Ishikawova diagramu nebo také diagramu „příčin a následků“, 

nazývaným též diagramem „rybí kosti“, je deduktivní týmová metoda založená na 

předpokladu, že každý následek je způsoben konkrétní příčinou, případně působením několika 

příčin.  

Cílem je identifikace prvotní příčiny již vzniklého nežádoucího stavu s navržením 

nápravných opatření k zamezení jejího opětovného vzniku. 

Úspěšnost této metody je závislá od dobré znalosti šetřené problematiky, což 

představuje poměrně náročné požadavky na odbornost členů týmu, kteří budou analýzu 

provádět. Z tohoto důvodu, a také pro časovou náročnost, je vhodné metodu uplatnit při řešení 

takových stavů, které představují vyšší riziko a kdy se jedná o složitější systémy. Metoda 

probíhá v několika krocích. 

5.3.1 Sestavení týmu 

Podle typu řešené problematiky je třeba vhodně zvolit zkušené odborníky z různých 

souvisejících profesí, kteří jednak mají každý svou specializaci, ale současně i jiný nezávislý 

pohled na věc. Stejně tak je důležitá i osoba vedoucího týmu, který průběh šetření vede 

a vhodnými otázkami podporuje diskuzi, zapisuje zjištěné informace, zprostředkovává 

komunikaci. 

5.3.2 Stanovení problému 

Problém je třeba přesně pojmenovat, se snahou jeho úzké specifikace. Mělo by se 

jednat o co nejvíce konkrétní událost. 

5.3.3 Nákres základního diagramu. 

Diagram má podobu tzv. rybí kosti. To znamená že na začátku celého procesu 

nakreslíme páteř na jejímž konci je pojmenovaná událost. Z páteře pak vystupují jednotlivé 

větvě (kosti), které představují oblasti analýzy. Na oblastech se dohodne tým na začátku, 

případně se mohou doplňovat i v průběhu analýzy. 
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5.3.4 Brainstorming 

Tým pomocí brainstormingu a cílené diskuze nachází potenciální příčiny, které se 

zaznamenávají k příslušným oblastem – kostem. Dále se pokračuje hledáním subpříčiny – 

kosti dále větvíme. 

5.3.5 Určení váhy 

Členové týmu ohodnotí jednotlivé příčiny váhovým koeficientem, ne všechny mohou 

mít stejné následky, ne všechny mají stejnou pravděpodobnost. Po vyhodnocení váhového 

koeficientu od všech hodnotitelů nalezneme ty nejpravděpodobnější příčiny, se kterými je 

nutné se podrobněji zabývat. 

5.3.6 Podrobná analýza vybraných příčin 

Příčiny, které získaly největší váhu dále podrobněji analyzujeme. 

5.3.7 Návrh opatření 

Na základě zjištěných nejpravděpodobnějších příčin pak tým navrhne vhodná opatření. 

Opět zde nalezne uplatnění diskuze a brainstormingu. 

5.4 FMEA - analýza způsobů a důsledků poruch [18] 

FMEA je prediktivní analytická metoda, která umožňuje odhadovat možné problémy a 

jejich následky se stanovením priorit při hledání opatření k jejich eliminaci. Nazývá se též 

analýzou způsobů a důsledků poruch. Je jednou z metod analýzy spolehlivosti systému. 

Analýzu provádí tým složený z odborníků, kteří jsou schopni rozpoznat a posoudit 

velikost a následek různých druhů potenciálních nedostatků, které by mohly vést k poruchám. 

Práce v týmu je výhodná svým pozitivním vlivem na proces myšlení a zajišťuje potřebnou 

odbornou kvalifikaci. 

Provedení analýzy předchází rozčlenění hodnoceného systému na menší celky, tzv. 

subsystémy, a dále v určité hierarchii na další menší celky, až po základní prvky systému. 

Vhodné je toto členění znázornit graficky, např. blokovým diagramem. 

Vlastní analýza začíná od základních prvků na nejnižším stupni členění, např. od 

jednotlivých součástí zařízení. Zjišťuje se způsob poruchy, její příčina a důsledek. Důsledek 

způsobu poruchy na nižším stupni pak může být současně příčinou poruchy na následujícím 

vyšším stupni. Tak se postupuje zdola nahoru, dokud není identifikován konečný důsledek na 

celý systém nebo zařízení. 
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Na základě provedené analýzy jsou navržena opatření ke kompenzaci poruch či 

rizikových stavů. 

Rozšířením metody FMEA o tzv. analýzu kritičnosti dostáváme metodu FMECA. 

Analýza kritičnosti klasifikuje poruchy na základě kombinace míry závažnosti 

a pravděpodobnosti nebo četnosti jejich výskytu. To umožňuje stanovit prioritu protiopatření. 

Jednou z metod kritičnosti je tzv. „Risk Priority Numer“ neboli „číslo priority rizika“. 

Riziko je hodnoceno subjektivně pomocí ukazatele závažností důsledku a odhadu 

pravděpodobnosti výskytu v určeném časovém období. Obecně lze potenciální riziko vyjádřit 

vztahem R = S x P, kde S je závažnost a P pravděpodobnost. 

Výsledek pak lze snadno vyhodnotit bez složitých výpočtů pomocí matice kritičnosti. 

Podle hodnoty kritičnosti lze stanovit tzv. přijatelnost rizika, to znamená jaké riziko jsme 

ochotni ještě tolerovat a u kterého již budeme přijímat nějaká opatření. 

Dobře provedená FMEA, případně FMECA pak umožní přiblížení se bezporuchovosti 

a bezpečnosti systému, zprostředkuje zjištění poruch, které mají nežádoucí důsledky pro 

provoz systému, znemožňují ho nebo významně zhoršují, případně mají dopad ne bezpečnost 

uživatele. Cílem pak může mezi jinými být i podpora vývoje efektivního plánu údržby ke 

zmírnění následků poruch, případně k eliminaci jejich vzniku. 

Provádění analýzy se zaznamenává do předem definovaných formulářů, kde jsou 

stanovena i nápravná opatření. Na závěr se určuje období pro opakování celého procesu. 

Tímto způsobem neustálého zlepšování systému nebo procesu pak lze dosáhnout téměř 

bezporuchového, bezpečného neboli maximálně spolehlivého procesu či provozu zařízení. 

5.5 Zhodnocení metod 

Vhodnost použití jednotlivých metod a jejich přijatelnost a přiměřenost se bude odvíjet 

od druhu hodnoceného systému, případně od typu zdrojových dat, ale také od časové 

a finanční náročnosti, od požadavků na odbornost a kompetenci hodnotitelů apod. 

Statistická metoda pomocí Paretova diagramu pak bude vhodná pro vyhodnocení 

dostatečně velkého množství dat za určité minulé období, jako jsou například záznamy 

o poruchových stavech zařízení. Výhodou této metody je její jednoduchost, rychlost 

a nenáročnost na kvalifikaci a odbornost hodnotitele. Nevýhodou je pak požadavek na 

dostatečně rozsáhlé, dlouhodobé a relativně přesné vedení záznamů o jednotlivých 

událostech. Také subjektivita hodnotitele má do jisté míry vliv na objektivitu a vypovídající 

schopnost výsledných údajů. 
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V žádném případě se však statistická metoda nedá použít k analýze již vzniklých 

konkrétních mimořádných událostí, kdy je cílem nalezení kořenové příčiny. K tomu výborně 

poslouží týmová deduktivní metoda Ishikawova diagramu. Je založena na zkušenostech 

a znalostech hodnotitelů, specialistů v požadovaných oborech, kteří díky svým schopnostem 

dokáží posoudit děje, procesy a jejich vzájemné souvislosti a identifikovat tak prvotní příčiny 

nežádoucích stavů. Umožňuje rozpoznání skrytých příčin, které by pomocí jiných metod 

nemusely být odhaleny. Nevýhodou je pak její náročnost na tým odborníků, na znalosti 

hodnoceného systému a na schopnosti vedoucího týmu konstruktivně a efektivně metodu vést 

a řídit. Je to metoda pro zkušenější hodnotitele. 

Oproti metodám, které hodnotí již vzniklé stavy, metoda FMEA, nebo z ní vycházející 

FMECA, jsou pak vhodným nástrojem pro předcházení vzniku nežádoucích stavů, poruch či 

mimořádných událostí. Tato prediktivní metoda poskytuje možnost jakéhosi předvídání, 

umožňuje riziko odstranit ještě před jeho vznikem. Je to výborný a efektivní nástroj 

managementu rizika, jeho nevýhodou však je časová náročnost a požadavek na tým odborníků 

dobře seznámených s hodnoceným systémem. 
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6 Provozovatel zdvihacích zařízení 

Provozovatelem zdvihacích zařízení je střední strojírenská společnost zabývající se 

výrobou vakuové techniky. Sídlí v průmyslovém areálu nedaleko Olomouce a má kolem 250-

ti zaměstnanců. Hlavní produkcí je obrábění kovových součástí vakuových pump 

a dmýchadel, jejich montáž a následné testování. 

Jednotlivé provozy jsou umístěny v jednopodlažních výrobních halách, kde se nachází 

obráběcí dílny, pracoviště montáže, dílna testování a také lakovna a sušárna hotových 

výrobků. K uložení jednotlivých dílů, surového materiálu i hotových výrobků pak slouží 

skladovací prostory, jejichž součástí je i pracoviště balení. 

Jednotlivá pracoviště jsou osazena mostovými a otočnými jeřáby, které jsou určeny 

k manipulaci s obrobky při procesu obrábění, na pracovišti montáže, balení a všude tam, kde 

není vhodná ruční manipulace. 

Provozováno je několik desítek zdvihadel o nosnosti od 250 kg do 3200 kg. Převážná 

část zdvihadel jsou mostové jeřáby s řetězovým kladkostrojem s elektrickým ovládáním. 

Jeřáby pojíždějí na jeřábových drahách, některé jeřábové dráhy jsou určeny pro pojezd 

několika mostů současně. Jednotlivé mosty jsou pak opatřeny optickými čidly k zabránění 

nechtěné kolize. 

K obsluze menších pracovišť slouží otočné sloupové konzolové jeřáby s řetězovým 

kladkostrojem. Kladkostroj je s elektrickým zdvihem, pojezd kladkostroje a otáčení ramene je 

ve většině případů ruční. Jedná se spíše o menší dílenské jeřáby pro občasné manipulace 

s materiálem. 

6.1 Řízení provozu jeřábové dopravy 

Provozovatel řídí jeřábovou dopravu na základě předpisu „Systém bezpečné práce 

v jeřábové dopravě“ v souladu s požadavky ČSN ISO 12480-1 [11]. Osoba pověřená řízením 

jeřábové dopravy pak na základě písemného jmenování provozovatelem realizuje řízení 

provozu ZZ v souladu s tímto předpisem a dalšími právními a technickými normami. 

Systém bezpečné práce v jeřábové dopravě blíže specifikuje výběr a zajištění 

vhodných jeřábů, jejich kontroly, inspekce[15], zkoušky[17] a údržbu. Stanovuje požadavky 

na kompetentní osoby [16], jako jsou např. jeřábníci, vazači, případně osoby odborně 

způsobilé k provádění zkoušek a revizí zdvihadel, jejich instalaci, uvádění do provozu, oprav 

a zvláštního posouzení technického stavu [14]. 
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Také blíže stanovuje bezpečný postup pro jednotlivé manipulace, specifikuje dovolené 

způsoby vázání, zakázané manipulace, předepsané OOPP, rozsah pravidelných kontrol, 

povinnosti jeřábníků a vazačů, postup při šetření a hlášení mimořádných situací apod. 

Systém bezpečné práce v jeřábové dopravě je tedy uceleným dokumentem, který 

shrnuje veškeré právní a technické požadavky na zajištění bezpečného provozu zdvihadel 

a poskytuje ucelený přehled o všech předepsaných činnostech a procesech nutných k jeho 

zajištění. 

6.2 Mostové jeřáby 

Základním stavebním prvkem mostového jeřábu je tzv. most, tvořený jedním nebo více 

nosníky, osazený kladkostrojem. Most se pak pohybuje po jeřábové dráze prostřednictvím 

pojezdového mechanismu, to je kolové soustavy s převodovkou, poháněné elektromotorem. 

Na jedné jeřábové dráze je pak možné provozovat i několik mostových jeřábů současně. 

6.3 Otočné sloupové jeřáby 

Otočné sloupové jeřáby jsou vhodné spíše pro dílenské použití, k obsluze konkrétních 

pracovišť. Jejich manipulační prostor je omezený délkou a rozsahem otáčení ramene. Rameno 

je uloženo na nosném sloupu jeřábu. Po rameni se pohybuje kladkostroj. Provedení jeřábů 

může být s různým pohonem a ovládáním. Pohyb kladkostroje i ramene jeřábu je ruční nebo 

motorické, záleží na typu a provedení jeřábu. 

6.4 Kladkostroj [19] 

Zdvih břemene u mostových i otočných jeřábů je zprostředkován pomocí kladkostroje. 

Kladkostroje můžeme obecně rozdělit podle nosného prvku na lanové a řetězové. U lanových 

je břemeno zvedáno navíjením lana na lanový buben. U řetězového slouží ke zdvihu břemene 

článkový řetěz navíjený pomocí ozubeného mechanismu. Jeřáby provozovatele jsou osazeny 

moderními elektrickými řetězovými kladkostroji, jejichž technické řešení a funkce budou 

popsány v následujícím textu. 

6.4.1 Hlavní části kladkostroje 

Základní částí kladkostroje je jeho těleso. Zde jsou uloženy všechny základní funkční 

mechanismy a jistící prvky. Především to je mechanismus zdvihu s elektromotorem a brzdou 

zdvihu, ale také důležitý bezpečnostní prvek, kluzná třecí spojka. Nosným elementem je 

článkový řetěz s kladnicí, koncovým dorazem a zásobníkem řetězu, procházející přes vnitřní 
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vedení řetězu s ozubeným kolem. Ovládání kladkostroje zprostředkovává závěsný ovládací 

panel a další elektrické vybavení. Schematické znázornění základních částí je uvedeno na 

obrázku č. 1. 

 
Obrázek 1 Schéma řetězového elektrického kladkostroje [19] 

 

Zvedání břemene je zprostředkováno pohybem řetězového kola a průchodem řetězu 

vnitřním vedením, jak je znázorněno na obrázku č. 2. 

 
Obrázek 2 Detail vedení řetězu [19] 
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Detailní popis částí kladnice a háku uvádí následující obrázek č. 3 

 

 
Obrázek 3 Detail kladnice [19] 

 
 

6.4.2 Popis funkce kladkostroje 

Kladkostroj je pracovní mechanismus zdvihadla, pomocí kterého je břemeno zvedáno, 

přemísťováno a spouštěno. Je to jedna z nejdůležitějších částí zdvihadla. 

Brzda zdvihu 

Kotoučová brzda slouží k okamžitému zastavení zdvihu a bezpečnému udržení 

břemene v jakékoliv výšce. Při zabrzdění jmenovitého břemene v průběhu spouštění by 

břemeno mělo být zabrzděno asi po ujetí vzdálenosti dvou článků řetězu. Nemělo by docházet 

k trhavým pohybům. 

Bezpečnostní kluzná spojka 

Chrání kladkostroj a jeho nosné prvky před přetížením. Je bezpečnostním prvkem 

kladkostroje, který odpojí pohon zdvihu při zvednutí břemene do nejvyšší nebo nejnižší 

polohy, najetím kladnice na horní doraz, případně najetím dorazu konce řetězu na těleso 

kladkostroje. Význam úlohy kluzné spojky pak spočívá v ochraně jeřábu, kladkostroje 

a nosných prvků před přetížením při zvedání břemene o vyšší hmotnosti, než je maximální 

nosnost jeřábu. 
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7 Specifikace mimořádných událostí 

Provoz zdvihacích zařízení je spojen s jistou mírou rizika vzniku nežádoucích událostí 

či jevů, které mohou mít dopad na technickou a provozní spolehlivost systému, ale především 

na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Pro účely provedení analýzy je třeba tyto mimořádné 

události nejprve identifikovat a specifikovat jejich charakter. Na základě toho je pak možné 

přistoupit k volbě vhodné metody pro jejich hodnocení. 

Každá mimořádná událost má svůj specifický projev a důsledek. Může se jednat 

o technickou závadu či opotřebení zařízení, které má za následek ztrátu nebo omezení jeho 

požadované funkce, to znamená, že dojde k poruše přímo během provozu. Důsledkem pak 

může být úraz zaměstnance, poškození zařízení nebo jiné ekonomické či hmotné škody. 

Snahou pak je identifikovat skryté závady ještě před vznikem poruchového stavu, při 

pravidelné kontrole, inspekci či revizi. Mimořádné události však nemohou být spojovány 

pouze s technickým stavem zařízení ale významným faktorem jsou i chyby lidského činitele, 

v podobě nedodržení pracovních postupů, bezpečnostních předpisů, instrukcí uvedených 

v návodech k používání výrobce a podobně. 

O všech mimořádných událostech vede provozovatel evidenci a písemné záznamy. To 

umožňuje shromáždit potřebná vstupní data a identifikovat všechny v minulosti vzniklé 

mimořádné události. 

Zdrojem těchto informací pak jsou především: 

 Kniha závad zdvihadel. 

 Záznamy o provedený zkouškách, inspekcích, revizích a prohlídkách zařízení. 

 Záznamy o úrazech vedené v knize úrazů. 

 Záznamy o tzv. skoronehodách. 

Na základě sebraných dat pak byly specifikovány následující mimořádné události: 

 Poruchové stavy a technické závady. 

 Mimořádné události s následkem úrazu, tzv. nehody. 

 Mimořádné události bez následku na zdraví osob, tzv. skoronehody. 

Pro analýzu poruchových stavů a technických závad zdvihadel byla zvolena statistická 

metoda Paretova rozdělení. Vyhodnocení tzv. skoronehod je řešeno prostřednictvím 

deduktivní analytické metody, pomocí Ishikawova diagramu. Mimořádné události 

s následkem úrazu nebyly ve spojitosti s provozem ZZ zaznamenány, proto již nejsou 

v dalším textu zmiňovány. Prediktivní metoda analýzy způsobů a důsledků poruch, 
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tzv. FMEA, je pak určitým završením celého procesu vyhledávání rizik spojených s provozem 

zdvihacích zařízení.  

8 Analýza poruchových stavů pomocí Paretova diagramu 

Všechny vzniklé poruchové stavy provozovatel eviduje v knize závad zdvihadel. 

Evidence obsahuje kromě vlastního popisu závady také datum, zápis o tom, kdo závadu 

identifikoval, jak byla odstraněna a co bylo předpokládanou příčinou. Tyto záznamy jsou 

vlastně jakýmsi průběžným systémem sběru dat o poruchových stavech. Na jejich základě je 

možné dál s nimi pracovat, analyzovat je a vyhodnotit z hlediska jejich četnosti ale 

i závažnosti. Tomuto účelu, vzhledem k dostupnosti dostatečného množství relevantních dat 

se jako nejvhodnější jeví metoda Paretova rozdělení. Tato metoda je poměrně jednoduchá, 

finančně a časově nenáročná, nevyžaduje tým vysoce kvalifikovaných odborníků. Přitom 

poskytuje výsledky, které mohou významně přispět ke zvýšení bezpečnosti. Jedná se 

o kvantitativní metodu, která zkoumá druh a příčiny nežádoucích následků, v našem případě 

poruchových stavů zdvihadel. Jednotlivé příčiny se posuzují z hlediska četnosti způsobených 

poruchových stavů ale také z hlediska závažnosti rizika, které tyto stavy mohou představovat. 

Podle Paretova rozdělení pak můžeme příčiny rozdělit na ty, které způsobují závažnější 

následky a kterými se budeme dále zabývat a pak na ty, které způsobují poruchové stavy se 

zanedbatelným rizikem. Paretův diagram tak představuje grafické znázornění zjištěných 

výsledků seřazených hierarchicky, podle priority jejich řešení. 

8.1 Stanovení cíle analýzy 

Cílem této analýzy je rozdělení druhu a příčin poruchových stavů zdvihadel podle míry 

dopadu na jejich technickou bezpečnost. Na základě toho pak lze stanovit priority pro hledání 

opatření k jejich eliminaci. Celkovým přínosem by pak mělo být významné zlepšení 

bezpečného provozu zdvihadel. 

8.2 Sběr dat 

Zdrojovými daty jsou záznamy o závadách zdvihadel zapsané do knihy závad ZZ. 

Kniha závad je vedena v elektronické podobě a jsou do ní přenášeny zápisy z jednotlivých 

denníků zdvihadel, nebo zjištěné závady při ověřovací zkoušce, pravidelných inspekcích 

a revizích ZZ. Jedná se o 212 záznamů v průběhu pětiletého období, chronologicky 

seřazených v přehledné tabulce. 
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8.3 Třídění dat a stanovení kritéria závažnosti 

Data jsou tříděna podle dvou základních hledisek. Prvním je tzv. zdroj poruchy, to 

znamená je specifikována technická část zdvihadla, nebo komponent, kterého se přímo 

zjištěná závada týkala. Druhým hlediskem je tzv. příčina, tzn. co je předpokládanou příčinou 

vzniklé závady. Jednotlivým událostem jsou přiřazeny konkrétní indexy zdroje poruchového 

stavu a indexy příčiny poruchového stavu, které umožní jejich třídění do skupin. Na základě 

tohoto rozčlenění lze určit četnost jednotlivých událostí pro každou zvolenou skupinu. Ke 

každé skupině se stanoví odpovídající kritérium závažnosti. Vynásobením četnosti a váhy pak 

získáme součin, podle kterého data vzestupně seřadíme. Dostaneme posloupnost, kdy máme 

jednotlivé druhy událostí seřazeny podle četnosti výskytu s ohledem na závažnost následků. 

Posloupnosti stanovíme pro každé hledisko zvlášť. Jedna posloupnost bude představovat 

četnost identifikovaných poruch podle jejich zdroje a druhá podle příčiny poruchového stavu. 

Pro usnadnění třídění jednotlivých poruchových stavů byly zvoleny následující indexy: 

Indexy zdroje poruchy: 

Z – závada zdvihu, 

OP – závada na ovládacím panelu, 

H – závada kladnice, 

P – závada pojezdu, 

M – poškozená gumová manžeta, 

E – závady na elektroinstalaci, 

K – nefunkční kladkostroj, 

D – poškozené gumové dorazy. 

Indexy příčiny poruchy: 

P – poškození zařízení, 

U – nedostatečná údržba, 

O – běžné opotřebení, 

F – nesprávná funkce, 

I – špatná instalace. 

Kompletní seznam všech záznamů o poruchách zdvihadel a přiřazení jednotlivých 

indexů zdroje poruchy a příčiny poruchy je uveden v příloze č. 1 – 3. Následující obrázek pak 

znárodňuje charakter prováděných zápisů. 
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Obrázek 4 Evidence záznamů závad zdvihadel 

 
 

Pro jednotlivé zdroje poruchy byla členy týmu přiřazena hodnota váhy této poruchy 

v návaznosti na předpokládanou závažnost jejich dopadů. 

Váha: 

1 – zanedbatelné riziko, 

2 – malé riziko, 

3 – riziko úrazu, 

4 – závažné riziko, 

5 – velice vážné riziko. 
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8.4 Paretův graf a Lorenzova kumulativní křivka 

Výsledné hodnoty četností výskytu jednotlivých typů závad v návaznosti na jejich 

váhu, vyjádřeny v procentuální hodnotě, přehledně uvádí tabulka č. 1. Hodnota kumulativní 

četnosti vynesená do Paretova diagramu (viz. graf č. 4) pak vytvoří tzv. Lorenzovu křivku. 

 
Tabulka č. 1 Výsledné hodnoty četnosti a váhy druhu závady 

 
 

 
 

Graf č. 4 Paretovo rozdělení podle zdroje závady 
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Z uvedeného digramu můžeme stanovit prioritu jednotlivých typů závad. V prvé řadě 

se budeme zabývat závadami zdvihu, protože ty se jeví z hlediska četnosti a závažnosti jako 

nejrizikovější. Dále pak to budou poruchy na ovládacím panelu, kladnici a háku, pojezdech 

mostu či kočky. Postupně tak budou řešeny takové typy závad, které odpovídají zvolené 

optimální hodnotě. 

Stejným postupem je provedeno vyhodnocení závad podle příčin, jen s tím rozdílem, 

že není určována váha. V tomto případě nejde o stanovení míry rizika ale spíš o zjištění 

kořenových příčin, jejichž odstraněním lze zvýšit technickou spolehlivost zařízení. 

Přiřazování váhy tady nemá své opodstatnění. 

 

Tabulka č. 2 Výsledné hodnoty četnosti dle příčiny poruchy 

 

 

Graf č. 5 Paretovo rozdělení příčin poruchových stavů 
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Nejčastější příčinou všech poruchových stavů je poškození součástí únavou materiálu 

nebo jiným poškozením a hned druhou nejčastější příčinou je nedostatečná údržba a běžné 

opotřebení vzniklé provozem. Všechny tyto příčiny pak mají společného jmenovatele a tím je 

především chybějící pravidelná preventivní údržba. 

8.5 Určení optima 

Při stanovení optima bylo vzato v úvahu stanovisko provozovatele a jeho cíl dosáhnout 

maximální bezpečnosti. Jako vhodné kritérium pro nastavení určitého standardu řízení rizika 

byla určena hodnota 90%. 

8.6 Identifikování hlavních příčin 

Z provedené analýzy a uvedeného grafu vyplývá vliv jednotlivých příčin poruchových 

stavů na celkovou spolehlivost a bezpečnost provozu ZZ. Podle těchto priorit pak budou 

jednotlivé příčiny dále posuzovány a na základě bližší specifikace problému budou přijata 

vhodná opatření k jejich eliminaci. V praxi pak postupujeme po jednotlivých příčinách 

směrem zleva doprava v grafu. 

Celkem bylo zaznamenáno 43 případů závad zdvihu. Nejčastějšími příčinami byla 

špatně seřízená brzda zdvihu, hluk, rázy a chvění při zdvihu. Tato závada byla ve většině 

případech identifikována revizním technikem při provádění pravidelné inspekce. Lze tedy 

usuzovat, že kontrolní mechanismy jsou funkční, avšak provádění opravy závady až po jejím 

projevení se v provozu je nedostatečné. Stejně tak i další závady zdvihu projevující se 

klepáním, chvěním či špatnou funkcí zdvihu má za následek nedostatečná preventivní údržba. 

Další zjištěné zdroje poruch jsou spíše drobnějšího charakteru, a to z technického 

hlediska. Jedná se především o poškozené gumové manžety tlačítek, nefunkční pružiny 

západek háku nebo například poškozené dorazy kladnice. I když tyto závady mohou být 

snadno, levně a rychle odstraněny, přesto představují značné riziko z hlediska ztráty své 

funkčnosti. Proto je třeba se zaměřit i na tyto zdánlivě drobné nedostatky a najít vhodná řešení 

k jejich eliminaci. 
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8.7 Stanovení nápravných opatření 

Na základě nalezených zdrojů závad a identifikovaných příčin lze usuzovat, že 

výrazného zlepšení celkového technického stavu zdvihadel lze dosáhnout zavedením 

komplexního systému preventivní plánované údržby a přesné specifikace jejího obsahu. 

Především se bude jednat o provádění kontrol a preventivní údržby mechanismu zdvihu, 

pojezdu mostu i kladkostroje. Zde bude na místě zajistit pravidelné kontroly, seřízení brzdy 

zdvihu a třecí spojky, dále pak kontrolu zvedacího mechanismu, tedy vedení řetězu 

a řetězového kola a v neposlední řadě kontrolu, čištění a mazání mechanismu pojezdů. Bližší 

požadavky na provádění preventivní údržby byly vypracovány na základě návodu k používání 

a údržbě výrobce [19] a jsou uvedeny v příloze č. 4 – 6. 

Dalším opatřením pro odstranění drobných závad je vytvoření zásob náhradních dílů 

na oddělení údržby provozovatele. Bude se jednat především o náhradní gumové manžety 

tlačítek ovladačů, náhradní vnitřní spínače těchto tlačítek, gumové dorazy kladnic 

a v neposlední řadě náhradní západky háku i s pružinou. Na základě opětovného proškolení 

pracovníků o nutnosti provádět důsledné denní kontroly, mimo jiné i západek háků a tlačítek 

ovladačů, se předpokládá včasná identifikace budoucího poškození. To umožní okamžitou 

výměnu poškozené části pracovníkem údržby a předejití poruchovému stavu a případnému 

následnému riziku vzniku úrazu či narušení bezpečnosti. 

9 Analýza jednotlivých skoronehod 

K analyzování tzv. skoronehod je nutná diskuze  se všemi zúčastněnými pracovníky, 

která umožní objasnění jejich skrytých příčin. Často totiž až při delších debatách 

a rozhovorech dojde k podrobnějšímu analyzování problémů a účastníci si později vybaví 

detaily, které se jim původně mohly zdát nepodstatné, ale v kontextu události mohou být 

nakonec zásadní. Někdy hraje roli také jakási falešná solidarita, kdy pracovník nechce svou 

výpovědí poukázat na chyby druhých, ale při dobře vedené debatě a navození přátelské 

a konstruktivní atmosféry, tyto zábrany nakonec pominou, diskuze se stává zcela otevřenou 

a lze potom nalézt skutečné kořenové příčiny. Důležitý je postoj vedoucího týmu, který musí 

deklarovat, že nejde o nalezení viníka ani určení trestu, ale především o nalezení opatření 

k předcházení příštím nehodám. Jako vhodná metodika pro vedení týmu a usměrnění diskuze 

za požadovaným účelem byla zvolena deduktivní metoda Ishikawova diagramu. V dalším 

textu jsou pak uvedeny jednotlivé skoronehody s návrhy nápravných opatření. 
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9.1 Pád břemene vlivem přetržení nosného řetězu 

Pracovník testování dmýchadel přemisťoval břemeno z pracovního stolu na paletu 

pomocí jeřábu. Při pozvednutí břemene se ozval rachotivý zvuk. Pracovník přerušil zdvih 

a chtěl břemeno spustit zpět na paletu. Při spouštění došlo k přetržení řetězu uvnitř 

kladkostroje, jeho uvolnění a pádu a současně k pádu břemene na paletu (viz. obrázek č. 7). 

Nárazem na paletu se břemeno převrátilo na podlahu. Pracovník byl zasažen padajícím 

řetězem tak, že mu sjel po pravé ruce. Ke zranění pracovníka nedošlo. 

 
Obrázek 5 Prasklý řetěz kladkostroje 

 
Jeřáb byl dodán jako zcela nové zařízení, uvedené do provozu před necelými šesti 

měsíci, nehoda se stala ještě v záruční době. Instalován byl dodavatelem, dokumentace 

obsahovala všechny náležitosti včetně prohlášení o shodě, certifikátů, statického 

a pevnostního výpočtu, revize elektro, montážní zkoušky i potvrzení o odborné způsobilosti 

výrobce. Rovněž byla provedena ověřovací zkouška revizním technikem ZZ bez zjištěných 

závad. Obsluha byla seznámena s návody k používání, měla platný jeřábnický průkaz, byla 

seznámena s bezpečnými postupy. Rovněž byly prováděny záznamy do deníku zdvihadla, 

stejně tak byla prováděna i pravidelná údržba, především mazání řetězu. Na základě prvotního 

šetření, kdy byl sepsán záznam o skoronehodě, nebyla nalezena konkrétní příčina této závady 

ani porušení předpisů či postupů. 
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Obrázek 6 Vedení řetězu 

 

 
Obrázek 7 Detail oka 

 

 
Obrázek 8 Předpokládaná poloha oka při kolizi 

9.1.1 Šetření skoronehody 

Zjišťování scénáře a příčin skoronehody probíhalo v několika fázích, formou diskuze členů 

týmu při svolaných schůzkách. Postupně byly shromážděny různé poznatky objasňující 

skutečnosti, které s největší pravděpodobností byly kořenovými příčinami události. Jeřábový 

kladkostroj byl demontován a jeho části byly podrobeny vizuální kontrole. Z tvaru otlaku 

náběhové strany spodního vedení řetězu (viz. obrázek č. 8) a z tvaru deformace oka 

(viz. obrázek č. 9) vyplynulo, že při vstupu řetězu do vedení došlo ke vzpříčení oka 

a zablokování řetězu (viz. obrázek č. 10). Prasklé řetězové oko bylo nalezeno uvnitř 

zásobníku. Dále bylo zjištěno, že jeřáb nedovoleně používali pracovníci externího dodavatele 

strojního zařízení ke zvedání těžkých břemen a nelze vyloučit jeho přetížení. Podle výpovědí 

svědků při této manipulaci došlo k prudkému poklesu břemene, které mělo za následek 
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rázovité zatížení nosných prvků. V návaznosti na toto zjištění byla provedena zátěžová 

zkouška, která odhalila nesprávně seřízenou třecí spojku. Při nosnosti jeřábu 2 t by měla 

spojka prokluzovat při zatížení 130 %, tj. 2,6 t. Zkušební břemeno mělo hmotnost 2,8 t 

a k prokluzu spojky nedošlo. Rovněž byla provedena kontrola velikosti vaku řetězu 

v návaznosti na použitou délku řetězu, vak je dimenzován maximálně na 8 m řetězu 7 mm 

tloušťky, přičemž řetěz měl ve skutečnosti délku 8,25 m. Při opakované výpovědi jeřábník 

uvedl, že před nehodou, při spouštění břemene, nedocházelo k jeho poklesu a byl slyšet 

rachotivý zvuk. Následně při pokusu o zdvih došlo k uvolnění zadrhlého řetězu a po 

opětovném spuštění k pádu břemene na podlahu. Manipulace byla prováděna asi 1 m nad 

podlahou. 

9.1.2 Analýza zjištěných skutečností formou Ishikawova diagramu. 

Vedoucím týmu byla stanovena osoba pověřená řízením jeřábové dopravy, členy týmu 

tvořili pracovníci provozovatele a externí specialisté v následujícím složení: 

 jeřábník, který zdvihadlo obsluhoval 

 revizní technik ZZ 

 pracovník údržby 

 výrobce zdvihadla 

 servisní technik výrobce kladkostroje 

 zástupce pro BOZP provozovatele 

Cílem bylo nalezení kořenových příčin skoronehody a návrh vhodných nápravných 

opatření. Základní oblasti hodnocení, tzv. hlavní větve v diagramu, byly navrženy členy týmu 

a to formou diskuze. Blíže analyzovány byly možné technické nedostatky zařízení samotného, 

chyby při instalaci, provádění kontrol a údržby, případně špatně stanovené postupy či 

nedostatečná kompetentnost osob. 

9.1.3 Stanovení pravděpodobného scénáře události 

Debata nad podněty jednotlivých členů, zaznamenaných při tzv. brainstormingu, pak 

umožnila sestavení pravděpodobného scénáře události. 

Při nedovolené manipulaci externím dodavatelem byl jeřáb zatížen břemenem o větší 

hmotnosti než je maximální nosnost. Vlivem špatně seřízené kluzné spojky došlo k přetížení 

zdvihadla a následnému selhání brzdy zdvihu. Při prudkém poklesu břemene byl řetěz odvíjen 

větší rychlostí, než se předpokládalo, současně nadměrně zaplněný zásobník řetězu neumožnil 

dostatečné srovnání ok řetězu do správné polohy před vstupem do spodního vedení řetězu. 
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Vzpříčené oko bylo prudce přiraženo na spodní hranu otvoru, vlivem rázu došlo k jeho 

dynamickému namáhání a deformaci. Po zdvižení břemene se koncová část řetězu 

s deformovaným okem přemístila do zásobníku. Zdvihadlo pak bylo používáno občasně 

a takovým způsobem, že břemenem nebylo manipulováno v nižších polohách, takže 

poškozená část řetězu ležela uložena ve vaku. Až při manipulaci s břemenem v nižších 

polohách byla část řetězu s poškozeným okem opětovně navinuta do spodního vedení. Díky 

předešlé deformaci oka došlo k jeho prasknutí a zablokování ve vedení. To způsobilo 

zastavení spouštění břemene a rachotivý zvuk řetězového kola. Při opačném chodu, kdy 

se obsluha snažila zablokovaný řetěz opětovným zdvihem uvolnit, došlo k vyjetí zlomeného 

oka do vaku a rozpolcení řetězu. Opětovné spuštění břemene pak mělo za následek projetí 

volného konce přerušeného konce řetězu vedením a po opuštění řetězového kola tak došlo 

k pádu břemene. 

9.1.4 Kořenové příčiny 

Na základě předpokládaného scénáře událostí a zjištěných faktů byl sestaven 

Ishikawův diagram (viz. obrázek č. 11), který pomohl identifikovat pravděpodobné kořenové 

příčiny skoronehody. Zařízení vykazovalo technické nedostatky při osazení kladkostroje 

řetězem o délce překračující maximální kapacitu zásobníku. Nedovolené používání zdvihadla 

externím dodavatelem a jeho následné přetížení bylo umožněno tím, že hlavní vypínač 

zdvihadla nebyl uzamčen. Také nebyl dodržen vnitřní bezpečnostní předpis provozovatele 

o zákazu používání ZZ jinými než pověřenými osobami. Nedostatky byly i v metodice 

zátěžové zkoušky ZZ při jeho instalaci, tzv. montážní zkoušce, a rovněž při ověřovací 

zkoušce před uvedením do provozu, kdy bylo použito zkušební břemeno s hmotností určenou 

odhadem. Třecí spojka tak nebyla zkontrolována na hodnotu požadovaného zatížení, její 

funkce byla vyzkoušena pouze najetím na horní doraz kladnice. Také obsluha nedodržela 

bezpečnostní předpis, kdy při zjištění poruchy na zdvihadle, to znamená při zastavení 

spouštění břemene a rachotivém zvuku, měla okamžitě přerušit činnost a oznámit tuto 

skutečnost pověřené osobě. 

Při bilanci všech příčin, které vedly k nežádoucí události, lze za hlavní příčinu 

považovat nefunkčnost bezpečnostního prvku, třecí spojky, která má zdvihadlo chránit právě 

před nedovoleným přetížením. Zde se ukázaly jako nefunkční další kontrolní mechanizmy 

jako je montážní a ověřovací zkouška, které nebyly prováděny pomocí správné metodiky. 

Sekundární příčinou pak byl odstavený jeřáb s neuzamčeným hlavním vypínačem a jeho 

nedovolené použití externím dodavatelem. Nesprávně dimenzovaný zásobník řetězu pak mohl 
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být dalším prvkem, který se podílel na souhře všech událostí, vedoucích ke skoronehodě. 

V neposlední řadě je nutné také zmínit nesprávný postup obsluhy, která po identifikaci závady 

okamžitě nepřerušila práci se zdvihadlem a neprodleně tuto skutečnost neoznámila 

vedoucímu či pověřené osobě. 

Jako kořenové příčiny lze tedy stručně shrnout následující nedostatky: 

 nesprávná metodika provedení montážní zkoušky, 

 nesprávná metodika provedení ověřovací zkoušky, 

 porušení postupu jeřábníkem při odstavování zdvihadla po ukončení činnosti, 

 nedodržení vnitřních směrnic externím dodavatelem, 

 špatně dimenzovaný zásobník řetězu, 

 nedostatečná preventivní údržba, 

 pravidelné kontroly technického stavu prováděny v nedostatečném rozsahu. 

 
Obrázek 9 Ishikawův diagram skoronehody 

9.1.5 Navržená opatření 

Nápravná opatření byla navržena a uplatněna na všechna zdvihadla provozovatele, 

která mají kladkostroj podobného typu a konstrukce a kde by mohl podobný případ také 

nastat. Jako technické opatření byla všechna zdvihadla osazena zásobníky řetězu o větší 

kapacitě. Provozovaná zdvihadla mají různé jmenovité nosnosti, proto je obtížné zajistit 

zkušební břemena o potřebných nosnostech. Z tohoto důvodu bylo navrženo zakoupení 

jeřábové váhy, která může zprostředkovat přesné simulování zátěže při montážní a ověřovací 

zkoušce a také při pravidelných inspekcích. Jako organizační opatření pak byly přijaty 

podrobněji zpracované metodiky montážních a ověřovacích zkoušek a rovněž pravidelné 
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inspekce byly rozšířeny o zkoušení a seřízení třecí spojky. Dále byly zpracovány nové 

metodiky pravidelné preventivní údržby (viz. příloha č. 4-6), které byly rozšířeny o demontáž 

vedení řetězu a kontrolu jeho opotřebení. Do povolení k práci pro externí dodavatele, které 

obsahuje především bezpečnostní instrukce, byl doplněn důrazný zákaz používání zdvihadel 

provozovatele bez předchozího povolení pověřenou osobou. Rovněž byla ustanovena 

povinnost provozovatele zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců dozor nad pracovníky 

externího dodavatele v průběhu jejich činnosti v prostorách provozovatele. Všichni jeřábníci 

se seznámili s touto skoronehodou, jejími příčinami a rovněž s nápravnými opatřeními. Obsah 

seznámení je uveden v příloze č. 8. Znovu byla důrazně připomenuta povinnost jeřábníků po 

ukončení činnosti zamykat hlavní vypínač zdvihadla. 

9.2 Vyjetí kladkostroje z ramene otočného jeřábu 

Obsluha prováděla manipulaci s materiálem pomocí otočného jeřábu. Po ukončení 

činnosti přemístil pracovník kladkostroj do místa vnějšího konce ramene, aby mu nepřekážel 

v další činnosti pod jeřábem. Kladkostroj vyjel částí pojezdového mechanizmu ven z nosníku 

a dostal se do šikmé polohy. Toho si všiml pracovník na protějším pracovišti, ihned upozornil 

ohroženého pracovníka na vzniklé nebezpečí. Ten okamžitě přerušil činnost, zabezpečil 

pracoviště proti vstupu dalších osob dozorem kolegy a oznámil tuto skutečnost odpovědné 

osobě. 

Při prvním ohledání zdvihadla byl zjištěn uvolněný koncový doraz ramene. Zdvihadlo 

bylo uvedeno do provozu po opravě, kdy došlo k výměně kladkostroje za jiný. V souvislosti 

s touto výměnou byl uvolněn koncový doraz, který se upevňoval na pojezdový nosník pomocí 

dvou šroubů. 

Scénář události nebylo možno zpětně vyšetřit, nabízely se dvě alternativy. První 

předpokládala špatně provedenou instalaci dorazu po opravě a současně nedostatečně 

provedenou ověřovací zkoušku, druhou možností pak bylo uvolnění šroubů zajišťujících 

doraz vlivem vibrací, přenášených obsluhovaným obráběcím strojem. Oběma scénářům pak 

odpovídala kořenová příčina spočívající v nedostatečném zajištění dorazu. Jako nápravné 

opatření byla zvolena konstrukční změna typu dorazu. Demontovatelný doraz byl nahrazen 

pevným dorazem, instalovaným přivařením k nosníku ramene. Toto opatření pak bylo 

aplikováno na všech otočných jeřábech provozovatele, které dosud neměly pevný přivařený 

doraz. 
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9.3 Pád břemene uvolněním z úvazu 

Nehoda se stala na pracovišti montáže. Břemena, osazená zvedacími oky, jsou vázána 

pomocí textilních nekonečných smyček s háčky se západkou, určenými pro ploché textilní 

smyčky. Břemeno je vázáno dvouramenným úvazem. Pracovník montáže neprovedl napnutí 

úvazu a jeho kontrolu před pozvednutím břemene. Hák se v oku při zvedání vzpříčil 

v nežádoucí poloze, kdy hmotnost přenášeného břemene spočívala v místě západky. 

K destrukci západky došlo v průběhu zdvihu, úvaz se na jedné straně uvolnil a došlo ke 

zhoupnutí a pádu břemene. Pracovník montáže stihnul uskočit, takže se jen díky šťastné 

náhodě a jeho rychlé reakci nic nestalo. 

 
Obrázek 10 Hák pro textilní vázací prostředky [20] 

 

Při analýze této skoronehody byly identifikovány následující nedostatky. Pracovník 

montáže nedodržel předepsaný pracovní postup pro zvedání břemene. Zásadní roli pak zde 

sehrál fakt, že háky pro nekonečné popruhy byly nově používány jako náhrada za tzv. 

otevřené S-háky. Toto opatření bylo prezentováno jako zlepšení bezpečnosti, byl zdůrazňován 

bezpečnostní prvek háku, to je pojistná západka, která má zabraňovat nechtěnému vyvléknutí 

z úvazu, které hrozilo u předešlého používání otevřených S-háků. Paradoxně tento pocit 

bezpečného vázacího prostředku u jeřábníků mohl mít za následek snížení koncentrace 

a pozornosti. Jako kořenová příčina pak byla zjištěna nedostatečná identifikace rizik 

spojených s používáním zmíněného vázacího prostředku a chyba lidského činitele. 

Organizačním opatřením pak bylo vypracování podrobného postupu s fotografiemi pro 

bezpečné vázání břemen pomocí nekonečných smyček osazených háčky se západkou 

(viz. příloha č. 7). Pracovníci byli s tímto postupem seznámeni, současně byli seznámeni se 

skoronehodou, jejími příčinami a opatřeními. 
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9.4 Nezadržitelný pojezd kladkostroje 

Při používání jeřábu a přepravování břemene pomocí pojezdu mostem došlo k selhání 

ovládání pojezdu. Pracovník pustil tlačítko pojezdu mostu, most se však nezastavil a jeho 

pojezd se stal nekontrolovatelným. Pracovník pohotově použil stop-tlačítko a jeřáb odstavil 

z provozu. Tuto skutečnost nahlásil neprodleně odpovědné osobě. 

Při zjišťování příčin byla přizvána firma, která byla výrobcem a současně 

i dodavatelem jeřábu. Z šetření na pracovišti vyplynulo, že se podobné poruchy již ojediněle 

na stejném typu jeřábu vyskytly. Po vypnutí hlavního vypínače a jeho opětovného zapnutí 

však byly spontánně odstraněny. Pracovníci dodavatele pak připustili možnost poruchového 

stykače v elektroinstalaci jeřábu. Podle jejich zkušeností tuto závadu vykazovaly stykače 

konkrétního výrobce i na jiných zdvihadlech dodávaných dodavatelem. Kořenovou příčinou 

byl poruchový typ stykače konkrétní značky. Jako technické opatření byla provedena kontrola 

typu stykačů osazených i na ostatních typech jeřábů. Všechny stykače zmíněné značky byly 

preventivně vyměněny za jiné, spolehlivější. 

9.5 Rozhoupání břemene 

Pracovník prováděl přemisťování objemného břemene o nosnosti jedné tuny pomocí 

mostového jeřábu. Činnost zahrnovala přesné najetí na místo uvnitř obráběcího stroje. Proto 

pracovník prováděl pojezd pomocí krátkodobého zapnutí pojezdu. Došlo k rázovitému 

zapínání a vypínání pojezdu a k následnému rozhoupání břemene. Při ustavování musel 

pracovník stát v blízkosti břemene, aby na místo jeho uložení dobře viděl. Před rozhoupaným 

břemenem stihl uskočit. Na základě analýzy skoronehody byla identifikována jako kořenová 

příčina nevýhodný typ jeřábu a nevyhovující rychlost pojezdu kladkostroje a mostu jeřábu, 

která neumožňovala variantu tzv. mikropojezdu. Jako technické opatření bylo provedeno 

osazení jeřábové elektroinstalace frekvenčním měničem. Stejné opatření bylo uplatněno i na 

dalších dvou mostových jeřábech stejného typu. 

10 FMEA - analýza zjištění způsobů a důsledků poruch 

Zjištěné poznatky vyplývající z identifikovaných poruchových stavů a tzv. skoronehod 

umožňují přesnější odhad pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí a tím napomáhají 

k získání relevantních výsledků další analýzy. Pro dosažení co nejvyšší úrovně bezpečnosti 

a spolehlivosti zdvihacích zařízení pak byla zvolena prediktivní analytická metoda zjištění 

způsobů a důsledků poruch a jejich příčin, včetně volby vhodných technických 
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a organizačních opatření. Tato metoda by pak měla poskytnout ucelený přehled všech rizik 

a přijatých opatření včetně zohlednění výsledků předešlých analýz. 

10.1 Stanovení cíle 

Cílem provedeného hodnocení je analyzovat veškerá zdvihací zařízení provozovatele 

včetně navržení nápravných opatření za účelem zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti jejich 

provozu. Tato analýza by měla být pravidelně opakována v časovém období jednoho roku. To 

umožní dosáhnout postupným zlepšováním co nejvyšší úrovně technické bezpečnosti 

a bezporuchovosti provozované jeřábové dopravy. 

10.2 Sestavení týmu 

Tým odborníků byl sestaven na základě jejich kompetencí, to znamená na základě 

jejich praktických zkušeností s provozem a obsluhou zdvihadel, především pak na základě 

jejich technických znalostí s konstrukcí a funkcemi zdvihadel. 

Členy týmu pak tvořili zástupci z řad jeřábníků, pracovník servisu, osoba pověřená 

vedením jeřábové dopravy, revizní technik ZZ a pracovníci renomovaného servisu ZZ. 

10.3 Kvalifikace jednotlivých kritérií a matice kritičnosti 

Klasifikace závažnosti je prováděna pomocí přiřazení jednoho ze čtyř stupňů úrovně 

závažnosti předpokládaného úrazu. Specifikace kritéria závažnosti je následující: 

1 – zanedbatelná (drobná zranění jako jsou oděrky, drobné řezné rány, škrábance, 

drobné zhmožděniny nevyžadující lékařské ošetření, jen běžnou první pomoc, jako je použití 

náplasti, natření hojivou mastí, běžná desinfekce apod., avšak nepředstavují žádné další 

omezení v práci) 

2 – mírná (poranění, která představují jisté omezení v práci, případně lékařské ošetření 

či krátkou pracovní neschopnost) 

3 – vážná (poranění vyžadující neprodleně lékařskou pomoc jako například zlomeniny, 

úrazy hlavy, zhmožděniny velkého rozsahu apod., s pracovní neschopností nebo dlouhodobou 

pracovní neschopností, s případným výskytem trvalých následků po úraze) 

4 – katastrofická (velice závažná poranění jako ztráta končetiny, poranění s následkem 

smrti a jiná vážná poranění vyžadující dlouhodobou pracovní neschopnost, s trvalými 

následky na zdraví) 
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Klasifikace pravděpodobnosti výskytu vychází ze subjektivního předpovídání na 

základě četností výskytu v minulosti. Specifikace kritéria pravděpodobnosti výskytu je 

následující: 

1 – nepravděpodobný, ale může se zcela výjimečně vyskytnout, 

2 – možný, ale výskyt bývá nezvyklý, 

3 – pravděpodobný, výskyt je normální, 

4 – vysoce pravděpodobný, výskyt je očekáván, 

5 – téměř jistý, výskyt téměř bez pochyby nastane. 

Výsledné riziko pak představuje kombinaci pravděpodobnosti a závažnosti vyjádřenou 

pomocí hodnoty kritičnosti. Ta je klasifikována podle následujících stupňů rizika: 

1 – bezvýznamné – riziko je zanedbatelné, není třeba přijímat žádná nápravná opatření, 

2 – přijatelné – akceptovatelné bez dalšího řízení, opatření nejsou nutná ale v rámci 

zlepšení úrovně bezpečnosti mohou být přijata, 

3 – mírné – snaha snížit riziko a přijmou potřebná opatření je žádoucí, nelze ponechat 

bez dalšího řešení, 

4 – vážné – další činnost by neměla pokračovat bez předchozích nápravných opatření 

vedoucích ke snížení rizika, 

5 – nepřijatelné – je nutné okamžité zastavení práce, v činnosti se nesmí pokračovat 

dokud nebudou provedena opatření ke snížení rizika na akceptovatelnou míru. Do té doby 

musí být riziková činnost zakázána. 

Jednotlivá kritéria a míra rizika jsou přehledně uvedeny v následující matici kritičnosti. 

 

 
Obrázek11 Matice kritičnosti 
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10.4 Rozložení hodnoceného systému na jednotlivé prvky 

Hodnoceny budou mostové a otočné jeřáby s elektrickými řetězovými kladkostroji. 

Použití shodných typů jeřábů i kladkostrojů a zaměření analýzy především na technický stav 

a poruchovost zdvihadel umožňuje provedení jedné komplexní analýzy, není třeba provádět 

analýzu zvlášť pro každé zvedací zařízení a kladkostroj. Naopak použití většího počtu typově 

shodných zdvihadel provozovatelem pak dává přesnější data týkající se četnosti specifických 

poruch a tím i objektivnější odhad pravděpodobnosti jejich výskytu. Aby byla analýza 

efektivně zaměřena na nejrizikovější části zdvihadel, bylo předem stanoveno jejich rozdělení 

na dílčí subsystémy, součásti nebo prvky. 

Zvlášť je analyzována jeřábová dráha, konstrukce a vybavení mostového jeřábu, 

konstrukce a vybavení otočného jeřábu a nejpodrobněji je analyzován elektrický řetězový 

kladkostroj. Při stanovení rozsahu a podrobnosti analýzy jednotlivých systémů byl brán zřetel 

na jejich rizikovost z hlediska pravděpodobnosti výskytu závažných nehod podložených 

zkušenostmi z historie jejich provozu. 

Základní části jeřábové dráhy je její nosná konstrukce, která je tvořena nosnými sloupy 

s patkami, podélnými nosníky a bočním zavětrováním. Mezi další vybavení pak patří samotný 

pojezdový profil, tzv. kolejnice, elektroinstalace a jistící prvky. 

 
Obrázek 12 Schéma rozdělení jeřábové dráhy na funkční části 
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Konstrukce otočných jeřábů je tvořena vlastním nosným sloupem a konzolou, neboli 

otočným ramenem. Zvedacím mechanismem je elektrický řetězový kladkostroj, který je 

u otočných jeřábů většinou v provedení s ručním pojezdem. Stejně tak otáčení ramene je 

prováděno ručně, pomocí ovládacího řetězu s madlem. Jeřáb je vybaven jistícími prvky 

a elektroinstalací. 

 

 
Obrázek 13 Schéma rozdělení otočného jeřábu na funkční části 

 

Mostový jeřáb tvoří především nosná konstrukce mostu po které pojíždí elektrický 

řetězový kladkostroj. K vybavení patří stejně jako u ostatních zařízení jistící prvky 

a elektroinstalace. 

 
Obrázek 14 Schéma rozdělení mostového jeřábu na funkční části 
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Vlastní most je tvořen hlavním nosníkem a dvěma příčníky pojezdu. Pojezdové 

soukolí je ovládáno prostřednictvím převodovky elektrickým motorem s brzdou. 

Elektroinstalace pak zahrnuje i jistící prvky. 

 
Obrázek 15 Schéma rozdělení mostu mostového jeřábu na funkční části 

 
 

Nejvíce zatěžovaným zařízením jeřábů je pak samotný řetězový kladkostroj. 

Z hlediska bezpečnosti se jeví jako nejvíce kritický prvek zdvihadla. Proto je mu při analýze 

věnována největší pozornost. Skládá se z vlastního tělesa kladkostroje, který obsahuje důležité 

funkční a jistící prvky jako je brzda zdvihu, kluzná spojka nebo mechanismus zdvihu 

s vedením řetězu. Mezi další funkční a jistící prvky pak patří i brzda pojezdu kladkostroje, 

kladnice s hákem a elektroinstalace. Podrobnější členění kladkostroje uvádí následující 

schéma. Funkce jednotlivých prvků je blíže popsána v kapitole 6.3. Kladkostroj. 
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Obrázek 16 Schéma rozdělení elektrického řetězového kladkostroje na funkční části 
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10.5 Analýza a hodnocení 

Vlastní hodnocení probíhalo v několika etapách, na základě předem připraveného 

rozdělení systému na jednotlivé části. Proběhlo několik dílčích hodnocení, zaměřených vždy 

na konkrétní typ subsystému nebo součásti. Také sestavení týmu bylo vždy různorodé, podle 

potřeby specializace hodnotitelů. Některé části byly hodnoceny vícekrát, různými týmy na 

různých schůzkách, aby bylo dosaženo relevantních výsledků u nejvíce rizikových částí 

zdvihadla. Vlastní hodnocení pak bylo zaznamenáváno do předem připraveného formuláře. 

Vzor formuláře znázorňuje následující obrázek. Celý formulář s kompletním záznamem 

provedené analýzy je pak k dispozici v přílohách č.10 – 15. 

 

Tabulka č. 3 Záznam analýzy rizik 
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SOUČÁST NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA 
PRAVDĚPODOBNÁ 

KOŘENOVÁ 
PŘÍČINA 

STÁVAJÍCÍ 
PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 
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n
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vd
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o
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n

o
st

 

K
ri

ti
č

n
o

st
 

NAVRŽEN
Á 

NÁPRAVN
Á 

OPATŘENÍ 

SLOUPY MALÁ STATICKÁ 
ÚNOSNOST SLOUPŮ 

PŘETÍŽENÍ 
KONSTRUKCE, 

DEFORMACE DRÁHY, 
BOČNÍ I PODÉLNÉ 

DEFORMACE 
POJEZDOVÉHO PROFILU 

NEFUNKČNÍ POJEZD 
MOSTU, ZASTAVENÍ 

PROVOZU Z DŮVODU 
DEFORMACE DRÁHY, V 

KRAJNÍM PŘÍPADĚ 
VYKOLEJENÍ A PÁD 

MOSTU 

NEPOVOLENÉ 
PŘETÍŽENÍ DRÁHY, 

NEDOSTATČNÉ 
KONTROLY 

PRAVIDELNÉ 
REVIZE, 

PROHLÍDKY, 
MĚŘENÍ 

GEOMETRICKÉ 
PŘESNOSTI, 
SLEDOVÁNÍ 
ŽIVOTNOSTI 

4 1 2   

PATKY SLOUPŮ 
NASTABILNÍ PODLOŽÍ, 

NEDOSTATEČNÁ 
NOSNOST PODLAHY 

PŘETÍŽENÍ 
KONSTRUKCE, 

DEFORMACE DRÁHY, 
BOČNÍ I PODÉLNÉ 

DEFORMACE 
POJEZDOVÉHO PROFILU 

NEFUNKČNÍ POJEZD 
MOSTU, ZASTAVENÍ 

PROVOZU Z DŮVODU 
DEFORMACE DRÁHY, V 

KRAJNÍM PŘÍPADĚ 
VYKOLEJENÍ A PÁD 

MOSTU 

NEDOSTATČNÉ 
KONTROLY 

PRAVIDELNÉ 
REVIZE, 

PROHLÍDKY, 
MĚŘENÍ 

GEOMETRICKÉ 
PŘESNOSTI 

4 1 2   

NOSNÁ 
KONSTRUKC
E 

ZAVĚTROVÁNÍ 
NEVYHOVUJÍCÍ NEBO 

CHYBĚJÍCÍ 
ZAVĚTROVÁNÍ 

NESTABILITA 
KONSTRUCE, PŘÍLIŠNÉ 

CHVĚNÍ, VIBRACE A 
DEFORMACE PŘI 

DOJEZDECH MOSTŮ, 
DEFORMACE DRÁHY 

NEFUNKČNÍ POJEZD 
MOSTU, ZSATAVENÍ 

PROVOZU 

ŠPATNÉ NAVRŽENÍ ČI 
INSTALACE DRÁHY 

PRAVIDELNÉ 
REVIZE, MĚŘENÍ 
GEOMETRICKÉ 

PŘESNOSTI 

3 1 2   

ZNEČIŠTĚNÁ NEBO 
MASTNÁ KOLEJ 

POJEZDU 

ŠPATNÁ FUNKCE 
POJEZDU MOSTU, 

PROKLUZ POJEZDU, 
ZKŘÍŽENÍ A 

ZABLOKOVÁNÍ MOSTU 

ROZHOUPÁNÍ BŽŘEMENE 
VLIVEM PRUKÉHO 

ZASTAVENÍ MOSTU, 
ÚRAZ OSOB, ŠKODY NA 

MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ 
KONTROLY 

PRAVIDELNÉ 
KONTROLY A 

INSPEKCE 
3 1 2   

POJEZDOVÝ 
PROFIL 

ZVLNĚÁ, DEFOROVANÁ 
NEBO OPTŘEBENÁ 

KOLEJ POJEZDU 

ŠPATNÁ FUNKCE 
POJEZDU MOSTU, 

ZKŘÍŽENÍ A 
ZABLOKOVÁNÍ MOSTU, 

VIBRACE 

ROZHOUPÁNÍ BŽŘEMENE 
VLIVEM PRUKÉHO 

ZASTAVENÍ MOSTU, 
ÚRAZ OSOB, ŠKODY NA 

MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ 
KONTROLY 

PRAVIDELNÉ 
KONTROLY A 

INSPEKCE 
3 1 2   

KONCOVÝ 
DORAZ 

CHYBĚJÍCÍ NEBO 
UVOLNĚNÝ DORAZ 

SJETÍ JEŘÁBU Z 
JEŘÁBOVÉ DRÁHY 

PÁD MOSTU, TĚŽKÁ 
ZRANĚNÍ OSOB, ŠKODY 

NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ 
KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
OVĚŘOVACÍCH 

ZKOUŠEK 
4 1 2   

PODÉLNÝ 
NOSNÍK 

KONCOVÝ 
SPINAČ 

NEVHODNĚ UMÍSTĚNÝ, 
CHYBĚJÍCÍ NEBO 

NEFUNKČNÍ KONCOVÝ 
SPINAČ 

PRUDKÝ NÁRAZ MOSTU 
JEŘÁBU DO KONCE 
JEŘÁBOVÉ DRÁHY 

ROZHOUPÁNÍ MŘEMENE 
DÍKY PRUDKÉMU 

NÁRAZU A ZASTAVENÍ 
MOSTU, TĚŽKÉ ÚRAZY 

OSOB, POŠKOZENÍ 
MEJETKU 

NEDOSTATEČNÉ 
KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
OVĚŘOVACÍCH 

ZKOUŠEK A 
PRAVIDELNÝCH 

INSPEKCÍ 

4 1 2   

PODÉLNÁ 
TROLEJ 

NEFUNKČNÍ NEBO 
DEFORMOVANÁ, 

ZVLNĚNÁ TROLEJ 

PŘERUŠENÍ PŘÍVODU 
EL. ENERGIE, 

NEOČEKÁVANÉ 
ZASTAVENÍ MOSTU 

PŘERUŠENÍ PROVOZU NEDOSTATEČNÉ 
KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
OVĚŘOVACÍCH 

ZKOUŠEK A 
PRAVIDELNÝCH 

INSPEKCÍ 

2 1 1   

ELEKTRICKÝ 
PŘÍVOD 

POŠKOZENÁ IZOLACE, 
NECHRÁNĚNÍ ŽIVÉ ČÁSTI 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ 

KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A 

REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2   

NEUZAMYKATELNÝ 
HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI 

OPRAVÁCH 
ÚRAZ EL. PROUDEM 

INSTALACE 
NEVHODNÉHO NEBO 
ZASTARALÉHO TYPU 

VYPÍNAČE 

PROVÁDĚNÍ 
PRAVIDLENÝCH 

KONTROL A 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEOZNAČENÝ, ŠPATNĚ 
PŘÍSTUPNÝ HLAVNÍ 

VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI 

OPRAVÁCH 
ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ 

KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
PRAVIDLENÝCH 

KONTROL A 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

JE
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Á
 D
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A

 

ELEKTRO 
INSTALACE 

HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

NEFUNKČNÍ HALVNÍ 
VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI 

OPRAVÁCH 
ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ 

KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ 
PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A 

REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2   
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10.6 Stanovení kritéria kritičnosti 

Hodnota kritičnosti stanovená na základě matice kritičnosti je vhodným kritériem 

stanovující prioritu jednotlivých rizik při jejich řešení. V prvé řadě je nutné se zabývat 

rizikem klasifikovaným jako nepřijatelné nebo vážné. Zde je nutné bezprostředně 

implementovat nápravná opatření, bez nichž není možné zařízení bezpečně provozovat. Dále 

je pak z hlediska zajištění bezpečnosti nutné následně se zabývat i rizikem mírným, které 

může být rovněž příčinou úrazů osob. Opomenout ale nelze ani riziko tzv. přijatelné, které je 

třeba v rámci dosažení co nejvyšší bezpečnosti eliminovat, i když zde bude do jisté míry brán 

zřetel na přiměřenost opatření a vynaložené náklady na jejich realizaci. 

10.7 Navržená nápravná opatření 

Protože většina závad je zapříčiněna nedostatečnou kontrolou, případně nesprávně 

provedenými montážními zkouškami a také nedostatečnou údržbou, budou navržená opatření 

většinou organizačního charakteru. Především je třeba se zaměřit na metodiku zkoušek 

a kontrol. V neposlední řadě pak bude třeba zavést systém preventivní plánované údržby, 

která doposud nebyla důsledně prováděna. 

10.7.1 Zkušební břemeno 

Problematika nepřesného zkoušení a seřizování kluzné spojky byla zdůvodňována 

nedostupností zkušebního břemene, které má být dle návodu k používání kladkostroje 

výrobce [19] o hmotnosti o 30% vyšší než jmenovitá nosnost zdvihadla. Vzhledem k tomu, že 

provozovaná zdvihadla jsou o různorodých nosnostech v rozmezí od 250 kg až do 3600 kg 

není možné zajistit tak širokou škálu zkušebních břemen. Proto bylo navrženo zakoupení 

jeřábové váhy, která umožní simulaci přesné zátěže. 

10.7.2 Metodika montážních, ověřovacích zkoušek a inspekcí 

Po jednání s dodavatelem zdvihadel, který zajišťuje i montážní zkoušky a s revizním 

technikem, který provádí ověřovací zkoušky, bude provozovatel zajišťovat zkušební břemeno 

o dostatečné hmotnosti, jeřábovou váhu a vázací prostředky, aby mohla být provedena 

zátěžová zkouška včetně seřízení kluzné spojky a brzdy zdvihu, podle předepsaných 

normativních požadavků. 
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Pravidelné inspekce zdvihadel pak budou rovněž zahrnovat zátěžovou zkoušku 

s kontrolou seřízení brzdy zdvihu a kluzné spojky. V případě nalezených závad bude 

bezprostředně zajištěn potřebný servis zdvihadla. 

10.7.3 Preventivní plánovaná údržba 

K zajištění předcházení rizikových stavů pak byl navržen systém preventivní 

plánované údržby. Jednotlivá zdvihadla budou kontrolována v rámci preventivní údržby a to 

dvakrát ročně, v meziobdobí pravidelných inspekcí. Preventivní údržba bude zahrnovat 

i demontáž vedení řetězu a kontrolu případného opotřebení. Podrobný rozsah preventivní 

údržby je specifikován v příloze č. 4 – 6. 

10.7.4 Uvedení zdvihadla do provozu 

Pro uvádění zdvihadla do provozu je vypracován kontrolní seznam. To zajistí 

eliminaci možných příčin budoucích závad, k jakým v minulosti už došlo, i když ojediněle. 

Provedená opatření totiž eliminovala opakující se závady u stávajících zdvihadel, což ale 

doposud neošetřovalo stejnou problematiku u nově dodaných zdvihadel. Kontrolní seznam by 

pak měl zajistit požadovaný standard bezpečnosti. 
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Závěr 

V souladu se zadáním byla provedena specifikace mimořádných událostí vzniklých 

v souvislosti s provozem jeřábové dopravy. Jedná se o poruchové stavy a závady jeřábů 

zaznamenané v knize závad zdvihadel a tzv. skoronehody, tj. mimořádné události bez 

následku úrazu či poškození zdraví osob. Nehody, při kterých by došlo ke zranění, nebyly 

dosud u provozovatele zaznamenány. 

Poruchové stavy a závady identifikované v průběhu provozu ZZ byly dříve řešeny až 

následně po svém projevu. To představovalo nejen omezení provozu z hlediska produktivity 

výroby ale především ohrožení bezpečnosti zaměstnanců. Provedení Paretovy analýzy 

umožnilo selekci těch typů závad, které největší měrou ovlivňují spolehlivost a technickou 

bezpečnost zařízení. Nalezením kořenových příčin vyskytujících se s největší četností dalo 

základ k přijmutí vhodných opatření k předcházení vzniku těchto poruchových stavů. 

Nejvýznamnějším rizikem pak byly poruchy zdvihu a pojezdu kladkostroje a závady na 

ovládacím panelu a kladnici háku. Zavedení systému plánované preventivní údržby by mělo 

přispět k identifikaci závad ještě před jejich projevem. Závady zdánlivě drobného charakteru 

jako je prasklé pero západky háku či poškozená prachovka tlačítka ovladače, jsou rovněž 

jedním z nejčastěji se vyskytujících poruchových stavů a svým možným dopadem představují 

významné riziko. Proto byly vytvořeny zásoby náhradních dílů, aby mohlo dojít k opravě 

pracovníkem údržby zaměstnavatele již při zjištění opotřebení těchto součástí, ještě před 

ztrátou jejich funkčnosti. 

Očekávaným přínosem by pak mělo být zvýšení technické spolehlivosti zdvihadel 

a jejich bezporuchového provozu. 

Značný přínos pro prevenci rizik představuje provedení deduktivní analýzy 

skoronehod pomocí Ishikawova diagramu. Skoronehody jako takové jsou velice cenným 

zdrojem informací o rizicích, která nemusí být ihned rozpoznatelná, avšak jejich důsledek 

může mít fatální dopad na zdraví a životy zaměstnanců. Podrobným zkoumáním jednotlivých 

skoronehod pak bylo možné identifikovat příčiny i těžko předvídatelných mimořádných 

událostí. Na základě toho mohla být přijata důležitá nápravná opatření. Podstatným přínosem 

analýzy těchto skoronehod pak je získání zpětné vazby ve formě přesnějšího odhadu možných 

výskytů konkrétních rizikových situací. To lze následně uplatnit v další metodě, ve které 

právě odhad pravděpodobnosti výskytu rizikové situace hraje zásadní roli. Analýza způsobů, 

příčin a důsledků poruch, tzv. FMEA, je ideálním nástrojem pro zajištění spolehlivosti 
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a bezporuchovosti zdvihadel. Rozdělení zdvihadla na základní prvky předcházelo jejich 

hodnocení z hlediska typu možných závad, jejich příčin a důsledků. Při hodnocení rizika pak 

byla odhadována míra závažnosti a pravděpodobnost výskytu jednotlivých druhů závad 

se zohledněním stávajících preventivních opatření. Hodnota tzv. kritičnosti umožnila 

jednotlivá potenciální rizika rozdělit dle priorit. 

Výsledné údaje vyplývající z analýzy FMEA potvrdily i poznatky o příčinách 

tzv. skoronehod. Jako kritická část se pak jeví především řetězový kladkostroj jehož části 

musí být pro bezpečný a spolehlivý provoz v bezvadném stavu. Z hlediska kořenových příčin 

pak byly identifikovány jako nevyhovující metodiky provádění zkoušek a kontrol a 

nedostatečná preventivní údržba. 

Jako technická opatření byla provedena výměna všech zásobníků řetězu za nové, 

s větší kapacitou. Dále byly do rozvodných skříní mostových jeřábů instalovány kvalitnější 

stykače. Osazení ramen otočných jeřábů pevnými, přivařenými dorazy a instalace 

frekvenčních měničů u jeřábů bez mikropojezdu byly dalšími technickými opatřeními. 

Jako organizační opatření byl vytvořen komplexní plán údržby, která zahrnuje přesně 

definovaný rozsah údržby včetně požadavků na kontroly, čištění, mazání a případnou výměnu 

opotřebených součástí. Také byl vytvořen kontrolní seznam pro uvedení zdvihadel do 

provozu. 

Přínosem navrhovaného řešení by pak mělo být zajištění bezporuchovosti 

a spolehlivosti zdvihacích zařízení. Detailně popsané analýzy pak mohou sloužit jako manuál 

pro jejich další provádění provozovatelem. Celkovým efektem procesu neustálého zlepšování 

by pak mělo být dosažení maximální úrovně bezpečnosti. 
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PRUDKÉMU NÁRAZU A 
ZASTAVENÍ MOSTU, TĚŽKÉ 
ÚRAZY OSOB, POŠKOZENÍ 
MEJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 
PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

PODÉLNÁ 
TROLEJ 

NEFUNKČNÍ NEBO 
DEFORMOVANÁ, ZVLNĚNÁ 
TROLEJ 

PŘERUŠENÍ PŘÍVODU EL. 
ENERGIE, NEOČEKÁVANÉ 
ZASTAVENÍ MOSTU 

PŘERUŠENÍ PROVOZU NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 
PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 1 1   

ELEKTRICKÝ 
PŘÍVOD 

POŠKOZENÁ IZOLACE, 
NECHRÁNĚNÉ ŽIVÉ ČÁSTI 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2   

NEUZAMYKATELNÝ HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM 
INSTALACE NEVHODNÉHO 
NEBO ZASTARALÉHO TYPU 
VYPÍNAČE 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEOZNAČENÝ, ŠPATNĚ 
PŘÍSTUPNÝ HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   

JE
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A

 

ELEKTRO -
INSTALACE 

HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEFUNKČNÍ HALVNÍ VYPÍNAČ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2   
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FUNKČNÍ ČÁST SOUČÁST NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA 
PRAVDĚPODOBNÁ 

KOŘENOVÁ PŘÍČINA 
STÁVAJÍCÍ PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 
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NAVRŽENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

NEVYVÁŽENÁ POLOHA STOJNY  
STÁČENÍ RAMENE SE 
ZAVĚŠENÝM BŘEMENEM NA 
STRANU 

KOLIZE BŘEMENE SE 
ZAŘÍZENÍM, PŘÍPADNĚ S 
OSOBAMI, ÚRAZ OSOB, 
ZHMOŽDĚNÍ, PŘÍMÁČKNUTÍ 
OSOB, ÚJMA NA ZDRAVÍ VLIVEM 
KYNETICKÉ ENERGIE BŘEMENE 

NEDOSTATČNÉ VYVÁŽENÍ 
JEŘÁBU PŘI JEHO INSTALACI, 
NEDOSTATČNÝ SYSTÉM 
KONTROL, FORMÁLNĚ 
PROVEDENÁ MONTÁŽNÍ 
ZKOUŠKA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK 

3 2 3 
PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, 
ZAHRNUTÍ KONTROLY VYVÁŽENOSTI 
RAMENE DO PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

NEDOSTATEČNÉ KOTVENÍ, 
MÁLÉ MNOŽTVÍ KOTEV NEBO 
JEJICH NEDOSTATEČNÁ DÉLKA, 
MÁLO PEVNÝ ZÁKLAD, MÁLO 
HLUBOKÝ ZÁKLAD 

VYTRŽENÍ JEŘÁBU Z 
PODKLADU, NAKLONĚNÍ ČI PÁD 
JEŘÁBU VLIVEM KLOPNÉHO 
MONETU A ZTRÁTY STABILITY 

TĚŽKÁ AŽ SMRTELNÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ZTRÁTY NA MAJETKU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE 
ZDVIHADLA 

PROVĚŘENÍ STATICKÉ 
ÚNOSNOSTI PODLAHY A 
ZPŮSOBU KOTVENÍ JEŘÁBU 
JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ 

4 1 2 
 KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU - KONTROLA 
KOTVENÍ JEŘÁBU 

STOJNA 

VELKÉ MNOŽSTVÍ KOTEV V 
MALÉ ROZTEČNÉ VDÁLENOSTI, 
PŘÍLIŠ HUSTĚ VEDLE SEBE 

VYTRŽENÍ JEŘÁBU Z 
PODKLADU, NAKLONĚNÍ ČI PÁD 
JEŘÁBU VLIVEM KLOPNÉHO 
MONETU A ZTRÁTY STABILITY 

TĚŽKÁ AŽ SNRTELNÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ZTRÁTY NA MAJETKU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE 
ZDVIHADLA 

PROVĚŘENÍ STATICKÉ 
ÚNOSNOSTI PODLAH A 
ZPŮSOBU KOTVENÍ JEŘÁBU 
JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ 

4 1 2 
 KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU - KONTROLA 
KOTVENÍ JEŘÁBU 

ZÁKLADNA MALÁ ZÁKLADNA 

MALÁ STABILITA JEŘÁBU, 
PŮSOBENÍM VELKÝCH SIL 
VLIVEM KLOPNÉHO MOMENTU 
NARUŠENÍ KOTVENÍ, VYTRŽENÍ 
KOTEV, NAKLOPENÍ ČI PÁD 
JEŘÁBU 

TĚŽKÁ AŽ SNRTELNÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ZTRÁTY NA MAJETKU 

NESPRÁVNÁ KONSTRUKCE ČI 
INSTALACE ZDVIHADLA 

PROVĚŘENÍ STATICKÉ 
ÚNOSNOSTI PODLAHY A 
ZPŮSOBU KOTVENÍ JEŘÁBU 
JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ 

4 1 2 
 KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU - KONTROLA 
KOTVENÍ JEŘÁBU 

SLOUPY 

DORAZY 
OTÁČENÍ 

ŠPATNĚ UMÍSTĚNÉ DORAZY 
OTOČE 

NEVYHOVUJÍCÍ ROZSAH 
OTÁČENÍ RAMENE 

ZASAŽENÍ PŘEDMĚTŮ V 
OBSLUŽNÉM PROSOTRU 
ZDVIHADLA, ÚRAZ OSOB, 
ŠKODY NA MAJETKU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE 
ZDVIHADLA, NEDOSTATČENÉ 
ZKOUŠKY PŘED UVEDENÍM DO 
PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 3 1 2 
 KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU – KONTROLA 
ROZSAHU OTÁČENÍ RAMENE 

NOSNÍK 
POJEZDU 

ZNEČIŠTĚNÝ NEBO 
POŠKOZENÝ POVRCH POJEZDU 

ŠPATNÁ FUNKCE POJEZDU 
KLADKOSTOJE 

ROZHOUPÁNÍ BŽŘEMENE 
VLIVEM PŘERUŠOVANÉHO 
POJEZDU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ KONTROLY A 
INSPEKCE 

3 1 2  PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLY, ČIŠTĚNÍ, MAZÁNÍ 

MECHANIZMUS 
OTÁČENÍ 

NEFUNKČNÍ, ZNEČIŠTĚNÝ, 
POŠKOZENÝ MECHNAISMUS 
OTOČE 

BLOKOVÁNÍ OTÁČENÍ RAMENE, 
ŠPATNÁ FUNKCE OTÁČENÍ 

ZNĚMOŽNĚNÍ MANIPULACE SE 
ZDVIHADLEM, ROZHOUPÁNÍ 
BŘEMENE VLIVEM PRUDKÉHO 
ZASTAVENÍ RAMENE, ÚRAZ 
OSOB 

NEDOSTATČNÁ ÚDRŽBA PRAVIDELNÉ KONTROLY A 
INSPEKCE 

3 1 2  PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLY, ČIŠTĚNÍ, MAZÁNÍ RAMENO 

KONCOVÝ 
DORAZ 

CHBĚJÍCÍ NEBO UVOLNĚNÝ 
DORAZ POJEZDU 
KLADKOSTROJE 

VYJETÍ KLADKOSTOJE Z 
POJEZDOVÉHO PROFILU 

PÁD KLADKOSTROJE, PÁD 
BŘEMENE, TEŽKÉ ÚRAZY OSOB, 
ŠKODY NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVEŘOVACÍ ZKOUŠKA, 
KONTROLA VŠECH DORAZŮ, 
PŘÍPADNÁ VÝMĚNA 
DEMONTOVATELNÝCH DORAZŮ 
ZA PEVNĚ PŘIVAŘENÉ DORAZY 

4 2 3 
KONTROLNÍ SEZNAM PRO UVEDENÍ 
NOVÉHO ZDVIHADLA DO PROVOZU – 
INSTALACE PEVNÉHO DORAZU 

PŘÍVOD 
POŠKOZENÁ IZOLACE, 
OBNAŽENÉ ŽIVÉ ČÁSTI, 
VYTRŽENÉ KABELY 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2   

NEUZAMYKATELNÝ HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM 
INSTALACE NEVHODNÉHO 
NEBO ZASTARALÉHO TYPU 
VYPÍNAČE 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEOZNAČENÝ, ŠPATNĚ 
PŘÍSTUPNÝ HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 

KONTROL A INSPEKCÍ 4 1 2  KONTROLNÍ SEZNAM – KONTROLA 
HLAVNÍHO VYPÍNAČE 

HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEFUNKČNÍ HALVNÍ VYPÍNAČ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
PROHLÍDEK A REVIZÍ ELEKTRO 

4 1 2  KONTROLNÍ SEZNAM – KONTROLA 
HLAVNÍHO VYPÍNAČE 
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ELEKTRO -
INSTALACE 

TROLEJ KABELU 
KLADKOSTROJE 

UVOLNĚNÁ TROLEJ, MALÉ 
MNOŽSTÍ ÚCHYTŮ KABELU, 
UVOLNĚNÉ ÚCHYTY KABELU 

VELKÝ PRŮVĚS KABELU 

ZACHYCENÍ KABELEM O 
PŘEDMĚTY V PRŮJEZDNÍM 
PROFILU JEŘÁBU, VYTRŽENÍ 
KABELU, PÁD ZACHYCENÉHO 
PŘEDMĚTU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE, 
NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 1 2   
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 NAVRŽENÁ NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ 

HLAVNÍ NOSNÍK 

ZKORODOVANÝ, PROHLÝ 
NEBO JINAK DEFORMOVANÝ 
NOSNÍK, NOSNÍK VE ŠPATNÉM 
TECHNICKÉM STAVU 

ZVÝŠENÍ PRŮHYBU NOSNÍKU, 
POŠKOZENÍ A DESTRUKCE 
NOSNÍKU, PÁD 
KLADKOSTROJE, MOSTU 

VÁŽNÉ PORANĚNÍ OSOB A 
ŠKODY NA MAJETLKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 
TECHNICKÉHO STAVU, 
PŘEKROČENÍ ŽIVOSTNOSTI 
ZDVIHADLA 

PRAVIDELNÉ PROPVÁDĚNÍ 
KONTROL, INSPEKCÍ, REVIZÍ A 
REVIZNÍCH ZKOUŠEK, 
SLEDOVÁNÍ STVAU 

4 1 2   

KONSTRUKCE 
MOSTU 

PŘÍČNÍK 
DEFOMOVANÝ, ZKORODOVANÝ 
PŘÍČNÍK VE ŠPATNÉM 
TECHNICKÉM STAVU 

POŠKOZENÍ POJEZDU, 
NEFUNKČNOST POJEZDU 

ZKŘÍŽENÍ MOSTU, 
ZABLOKOVÁNÍ POJEZDU 
ZDVIHADLA, ZHOUPNUTÍ 
BŘEMENE VLIVEM 
NEČEKENÉHO ZASTAVENÍ 
POJEZDU, ÚRAZ OSOB, 
POŠKOZENÍ MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 
TECHNICKÉHO STAVU, 
PŘEKROČENÍ ŽIVOSTNOSTI 
ZDVIHADLA 

PRAVIDELNÉ PROPVÁDĚNÍ 
KONTROL, INSPEKCÍ, REVIZÍ A 
REVIZNÍCH ZKOUŠEK, 
SLEDOVÁNÍ STVAU 

4 1 2   

POJEZDOVÉ 
SOUKOLÍ 

ZNEČIŠTĚNÉ, POŠKOZENÉ 
NEBO JINAK NEFUNKČNÍ 
SOUKOLÍ 

TRHAVÝ POHYB JEŘÁBU, 
ZKŘÍŽENÍ A BLOKOVÁNÍ MOSTU 

ROZHOUPÁNÍ BŘEMENE 
VLIVEM PŘERUŠOVANÉHO 
POJEZDU, ÚRAZ OSOB, 
HMOTNÉ ŠKODY 

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 1 2  PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLY, ČIŠTĚNÍ, MAZÁNÍ 

MOTOR 
POJEZDU 

ŠPATNÁ SYNCHRONIZACE 
JEDNOTLIVÝCH MOTORŮ 
POJEZDU 

TRHAVÝ POHYB JEŘÁBU, 
ZKŘÍŽENÍ A BLOKOVÁNÍ MOSTU 

ROZHOUPÁNÍ BŘEMENE 
VLIVEM PŘERUŠOVANÉHO 
POJEZDU, ÚRAZ OSOB, 
HMOTNÉ ŠKODY 

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 1 2   

NEDOSTETČNÉ MAZÁNÍ 
PŘEVODOVKY 

POŠKOZENÍ SOUKOLÍ, 
NARUŠENÍ FUNKCE 
PŘEVODOVKY, ŠPATNÝ 
POJEZD MOSTU 

NEDOSTATČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 1 2 
 PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLA HLADINY OLEJE, DOPLNĚNÍ 
OLEJOVÝCH NÁPLNÍ ÚNIK OLEJE Z PŘEVODOVKY 

NETĚSNOSTMI 

TVOŘENÍ MASTNÝCH SKVRN 
NA PODLAZE 

UKLOUZNUTÍ OSOB, ÚRAZY 
NARAŽENÍM, PÁDEM A POD. NEDOSTATČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 

KONTROL A INSPEKCÍ 3 1 2 
 PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLA HLADINY OLEJE, DOPLNĚNÍ 
OLEJOVÝCH NÁPLNÍ 

PŘEVODOVKA 
POJEZDU 

NEDOSTATEK OLEJE VE SKŘÍNI 
PŘEVODOVKY 

NEDOSTETČNÉ MAZÁNÍ 
PŘEVODOVKY 

POŠKOZENÍ SOUKOLÍ, 
NARUŠENÍ FUNKCE 
PŘEVODOVKY, ŠPATNÝ 
POJEZD MOSTU 

NEDOSTATČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 3 1 2 

 PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY – 
KONTROLA HLADINY OLEJE, DOPLNĚNÍ 
OLEJOVÝCH NÁPLNÍ 

BRZDA 
POJEZDU 

NEFUNKČNÍ BRZDA POJEZDU 
MOSTU 

NEOVLADATELNÁ ENERGIE 
POJEZDU MOSTU S 
BŘEMENEM, NÁRAZ DO 
KONCOVÝCH DORAZŮ MOSTU 

KOLIZE BŘEMEN S OSOBAMI ČI 
OKOLNÍM ZAŘÍZENÍM, 
ZHOUPNUTÍ BŘEMENE, 
ZRANĚNÍ OSOB, HMOTNÉ 
ŠKODY 

NEDOSTATČNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   

POJEZD 

GUMOVÝ 
DORAZ MOSTU 

CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÝ 
DORAZ MOSTU 

DOJEZD JEŘÁBU NATVRDO K 
DORAZU 

HOUPNUTÍ BŘEMENE, ÚRAZ 
OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 3 1 2   

ROZVODNÁ 
SKŘÍŇ 

ZÁVADA V ROZVODNÉ SKŘÍNI, 
ŠPATNÁ FUNKCE STYKAČŮ 

ŠPATNÁ FUNKCE TLAČÍTEK, 
NEKONTROLOVATELNÝ 
POJEZD MOSTU ČI 
KLADKOSTRIJE 

TĚŽKÉ ÚRAZY OSOB, HMOTNÉ 
ČKODY NA MAJETKU 

INSTALACE NEVHODNÝCH 
KOMPONENTŮ ELEKTRO 
(STYKAČŮ, RELÉ A POD.) 

DŮSLEDNÝ MONITORING 
ZÁVAD, PREVENTIVNÍ VÝMĚNA 
NEKVALITNÍCH STYKAČŮ 

4 2 3 
POŽDAVEK NA POUŽITÍ KVALITNÍCH 
STYKAČŮ PŘI INSTALACI NOVÉHO 
ZDVIHADLA – KONTROLNÍ SEZNAM 

NEUZAMYKATELNÝ HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM 
INSTALACE NEVHODNÉHO 
NEBO ZASTARALÉHO TYPU 
VYPÍNAČE 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2  KONTROLNÍ SEZNAM – KONTROLA 
HLAVNÍHO VYPÍNAČE 

NEOZNAČENÝ, ŠPATNĚ 
PŘÍSTUPNÝ HLAVNÍ VYPÍNAČ 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH 

ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   
HLAVNÍ 

VYPÍNAČ 

NEFUNKČNÍ HALVNÍ VYPÍNAČ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. 
PROUDEM PŘI OPRAVÁCH ÚRAZ EL. PROUDEM NEDOSTATEČNÉ KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 

PROHLÍDEK A REVIZÍ ELEKTRO 4 1 2   
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ELEKTRO -
INSTALACE 

SBĚRNICE DEFORMOVANÁ NEBO 
NEDOLÉHAJÍCÍ SBĚRNICE 

PŘERUŠENÍ PŘÍVODU EL. 
ENERGIE, NEOČEKÁVANÉ 
ZASTAVENÍ MOSTU 

PŘERUŠENÍ PROVOZU NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 
PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 1 1   
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FUNKČNÍ ČÁST SOUČÁST NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA 
PRAVDĚPODOBNÁ 

KOŘENOVÁ PŘÍČINA 
STÁVAJÍCÍ PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 
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 NAVRŽENÁ NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ 

PRASKLÉ ODLEHČOVACÍ 
LANKO 

NÁMÁHANÍ KABELU, VYTRŽENÍ 
KABELU ZE SVORKOVNICE 

PŘERUŠENÍ OVLÁDÁNÍ 
KLADKOSTROJE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 2 2   

UVOLNĚNÍ ZÁVĚSU KABELU VYTŽRŽENÍ KABELU ZE 
SVORKOVNICE 

PŘERUŠENÍ OVLÁDÁNÍ 
KLADKOSTROJE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 2 2   
KABELOVÝ 

ELEKTROPŘÍVOD 

PŘEKROUCENÍ KABELU PŘERUŠENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ŽIL KABELU 

PŘERUŠENÍ OVLÁDÁNÍ 
KLADKOSTROJE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 2 2   

POŠKOZENÉ NEBO 
NEFUNKČNÍ STOP-TLAČÍTKO 

NEZADRŽITELNÝ POHYB 
BŘEMENE PŘI RIZIKOVÉ 
SITUACI 

TĚŽKÁ ZRANĚNÍ OSOB, ŠKODY 
NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEFUNKČNÍ TLAČÍTKO 
POJEZDU MOSTU 

NAZDRŽITELNÝ POHYB 
BŘEMENE VLIVIEM 
ZASEKNUTÉHO TLAČÍTKA 

ZRANĚNÍ OSOB VLIVIEM 
KYNETICKÉ ENERGIE 
BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEFUNKČNÍ TLAČÍTKO 
POJEZDU KLADKOSTROJE 

NAZDRŽITELNÝ POHYB 
BŘEMENE VLIVIEM 
ZASEKNUTÉHO TLAČÍTKA 

ZRANĚNÍ OSOB VLIVIEM 
KYNETICKÉ ENERGIE 
BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEFUNKČNÍ TLAČÍTKO ZDVIHU 
NAZDRŽITELNÝ POHYB 
BŘEMENE VLIVIEM 
ZASEKNUTÉHO TLAČÍTKA 

ZRANĚNÍ OSOB VLIVIEM 
POTENCIÁLNÍ ENERGIE 
BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEČITELNÉ TERČÍKY SE 
ZNAČENÍM 

ZÁMĚNA TLAČÍTEK, ZÁMĚNA 
POHYBŮ BŘEMENE 

POJEZD BŘEMENE JINÝM NEŽ 
PŘEDPOKLÁDANÝM SMĚREM, 
ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

OVLÁDACÍ PANEL 

POŠKOZENÉ MANŽETY 

ZNEČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO 
PROSTORU TLAČÍTKA, 
POŠKOZENÍ SPÍNAČE, 
NEFUNKČNOST TLAČÍTKA 

ZRANĚNÍ OSOB VLIVEM 
NEKONTROLOVATELNÉHO 
POHYBU BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 2 3 

DŮSLEDNÉ PROVÁDĚNÍ DENNÍCH 
KONTROL, VYTVOŘENÍ SKALDOVÝCH 
ZÁSOB ND, PROVEDENÍ OPRAVY 
PRACOVNÍKEM ÚDRŽBY PROVOZOVATELE 
BEZPROSTŘEDNĚ PO ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY 

UVOLNĚNÉ ÚCHTY KABELU VZNIK VELKÉHO PRŮVĚSU 
KABELU 

ZACHYCENÍ KABELEM O 
PŘEDMĚTY V PRŮJEZDNÍM 
PROFILU JEŘÁBU, VYTRŽENÍ 
KABELU, PÁD ZACHYCENÉHO 
PŘEDMĚTU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE, 
NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 3 1 2   

TROLEJ PŘÍVODU 

MALÝ POČET ÚCHYTŮ 
VZHLEDEM K DÉLCE KABELU 

VELKÉ PRŮVĚSY KABELU 

ZACHYCENÍ KABELEM O 
PŘEDMĚTY V PRŮJEZDNÍM 
PROFILU JEŘÁBU, VYTRŽENÍ 
KABELU, PÁD ZACHYCENÉHO 
PŘEDMĚTU 

NESPRÁVNÁ INSTALACE, 
NEDOSTATEČNÉ KONTROLY 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 1 2  KONTROLNÍ SEZNAM – KONTROLA 
RŮVĚSU KABELU 
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ZÁVĚSNÝ 
OVLADAČ 

POJÍZDNÝ ZÁVĚS 
KABELU 

ZABLOKOVANÝ POJEZD 
ZÁVĚSU 

NECHTĚNÉ VYTRŽENÍ KABELU 
ZE SVORKOVNICE ZÁVĚSU 

PŘERUŠENÍ OVLÁDÁNÍ 
KLADKOSTROJE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

2 2 2   
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Příloha č. 14 Analýza FMEA – 5. část 
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FUNKČNÍ ČÁST SOUČÁST NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA 
PRAVDĚPODOBNÁ 

KOŘENOVÁ PŘÍČINA 
STÁVAJÍCÍ PREVENTIVNÍ 
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NAVRŽENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM NEDOSTATČNĚ ZAJIŠTĚNÝ ČEP 
ZÁVĚSU 

UVOLNĚNÍ KLADKOSTROJE ZE 
ZÁVĚSU 

PÁD KLADKOSTROJE ČI 
BŘEMENE, TEŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ŠKODY NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NATAŽENÝ ŘETĚZ 

NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 
VEDENÍ ŘETĚZU A 
ŘETĚZOVÉHO KOLA, 
DESTRUKCE ŘETĚZU 

PÁD KLADKOSTROJE ČI 
BŘEMENE, TEŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ŠKODY NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 2 3 PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ ŘETĚZU PŘI 
PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ 

ŘETĚZ S BOČNÍM OTĚREM 

NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 
VEDENÍ ŘETĚZU A 
ŘETĚZOVÉHO KOLA, 
DESTRUKCE ŘETĚZU 

PÁD KLADKOSTROJE ČI 
BŘEMENE, TEŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB, ŠKODY NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

PŘÍLIŠ DLOUHÝ ŘETĚZ 

PŘEPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU, 
NEDOSTATEČNÝ PROSTOR 
PRO SROVNÁNÍ ŘETĚZU PŘI 
NAVÍJENÍ DO VEDENÍ ŘETĚZU 

DEFORMACE OKA ŘETĚZU, 
DESTRUKCE ŘETĚZU, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE, 
TĚŽKÁ ZRANĚNÍ OSOB, ŠKODY 
NA MAJETKU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA, 
KONTROLA DÉLKY ŘETĚZU U 
VŠECH ZDVIHADEL 

4 2 3 
POŽDAVEK NA KONTROLU DÉLKY ŘETĚZU 
PŘI UVEDENÍ NOVÉHO ZDVIHADLA DO 
PROVOZU 

NESPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝ DORAZ 
PRŮVĚS ŘETĚZU V DOLNÍ 
POLOZE KLADNICE PŘI 
DLOUHÉM ŘETĚZU 

NESPRÁVNÉ NAVINUTÍ ŘETĚZU 
PŘI ZPĚTNÉM ZDVIHU, ŠPATNÉ 
SROVNÁNÍ KLADNICE A HÁKU, 
UVOLNĚNÍ BŘEMENE Z ÚVAZU, 
RÁZOVITÝ ZDVIH BŘEMENE, 
TĚŽKÁ ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 4 2 3 
POŽDAVEK NA KONTROLU POLOHY 
DORAZU ŘETĚZU PŘI UVEDENÍ NOVÉHO 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

ŘETĚZ S 
PŘÍSLUŠENSTVÍM 

UVOLNĚNÝ NEBO CHYBĚJÍCÍ 
DORAZ 

VYJETÍ ŘETĚZU Z VEDENÍ PÁD BŘEMENE, TĚŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 4 1 2   

DEFORMOVANÝ NEBO 
NATAŽENÝ HÁK 

DESTRUKCE HÁKU VLIVEM 
ÚNAVY MATERIÁLU, 
ROZEVŘENÍ HÁKU 

VYVLÉKNUTÍ BŘEMEN Z ÚVAZU, 
PÁD BŘEMENE, TĚŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 4 1 2   

PRASKLÁ NEBO UNAVENÁ 
PRUŽINA ZÁPADKY HÁKU NEFUNKČNÍ ZÁPADKA HÁKU 

VYVLÉKNUTÍ BŘEMEN Z ÚVAZU, 
PÁD BŘEMENE, TĚŽKÁ ZRANĚNÍ 
OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 4 2 3 

DŮSLEDNÉ PROVÁDĚNÍ DENNÍCH 
KONTROL, VYTVOŘENÍ SKALDOVÝCH 
ZÁSOB ND, PROVEDENÍ OPRAVY 
PRACOVNÍKEM ÚDRŽBY PROVOZOVATELE 
BEZPROSTŘEDNĚ PO ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY 

UVONĚNÁ NEBO ŠPATNĚ 
ZAJIŠTĚNÁ STŘEDOVÁ OSA 
ZÁPADKY HÁKU 

NEFUNKČNÍ ZÁPADKA HÁKU 
VYVLÉKNUTÍ BŘEMENE Z 
ÚVAZU, PÁD BŘEMENE, TĚŽKÁ 
ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 2 3 

DŮSLEDNÉ PROVÁDĚNÍ DENNÍCH 
KONTROL, VYTVOŘENÍ SKALDOVÝCH 
ZÁSOB ND, PROVEDENÍ OPRAVY 
PRACOVNÍKEM ÚDRŽBY PROVOZOVATELE 
BEZPROSTŘEDNĚ PO ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY 

ZASTARALÝ NEBO NEVHODNÝ 
TYP HÁKU 

CHYBĚJÍCÍ ZÁPADKA HÁKU 
VYVLÉKNUTÍ BŘEMENE Z 
ÚVAZU, PÁD BŘEMENE, TĚŽKÁ 
ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA, 
VÝMĚNA ZASTARALÝCH HÁKŮ 
ZA NOVÉ 

4 2 3 
POŽDAVEK NA KONTROLU INSTALACE 
HÁKU SE ZÁPADKOU PŘI UVEDENÍ 
NOVÉHO ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OPOTŘEBOVANÉ ŘETĚZOVÉ 
KOLO 

PŘESKAKOVÁNÍ ŘĚTĚZU PŘI 
ZDVIHU 

NARUŠENÍ PLYNULOSTI 
ZDVIHU, NADMĚRNÉ 
OPOTŘEBENÍ ŘETĚZU A JEHO 
NÁSLEDNÁ DESTRUKCE, PÁD 
BŘEMENE, ÚRAZ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEFUNKČNÍ LOŽISKO 
ŘETĚZOVÉHO KOLA 

ZABLOKOVÁNÍ ŘETĚZOVÉHO 
KOLA, NESOUMĚRNÝ ZDVIH 
BŘEMENE POMOCÍ JEDNOHO 
PRAMENU ŘETĚZU, PRŮVĚS 
DRUHÉHO PRAMENU 

 PŘI NÁHLÉM UVOLNĚNÍ 
ŘETĚZOVÉHO KOLA PRUDKÝ 
POKLES BŘEMENE, ZRANĚNÍ 
OSOB  

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   

NEFUNKČNÍ AXIÁLNÍ LOŽISKO 
HÁKU 

ZABLOKOVÁNÍ ROTAČNÍHO 
POHYBU HÁKU 

ROTACE BŘEMENE PŘI JEHO 
ZDVIHU, ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 1 2   
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TĚLESO 
KLADKOSTROJE 

KLADNICE S 
HÁKEM 

POŠKOZENÝ GUMOVÝ DORAZ 
KLANDICE 

ŠPATNÁ FUNKCE SPÍNAČE 
HORNÍ POLOHY KLADNICE 

NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 
ZVEDACÍHO MECHANISMU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

2 2 2   
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Příloha č. 15 Analýza FMEA – 6. část 
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FUNKČNÍ ČÁST SOUČÁST NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE DŮSLEDEK RIZIKA 
PRAVDĚPODOBNÁ 

KOŘENOVÁ PŘÍČINA 
STÁVAJÍCÍ PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 
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NAVRŽENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

BRZDA ZDVIHU 
NESPRÁVNĚ SEŘÍZENÁ 
VZDUCHOVÁ MEZERA BRZDY 
ZDVIHU 

POKLES ZAVĚŠENÉHO 
BŘEMENE 

ZRANĚNÍ OSOB VLIVEM TÍHOVÉ 
ENERGII BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

3 2 3 ZAJIŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO BŘEMENE, 
SESTAVENÍ PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

MOTOR ZDVIHU NEFUNKČNÍ NEBO POŠKOZENÝ 
MOTOR ZDVIHU 

NEFUNKČNÍ NEBO 
PŘERUŠOVANÝ ZDVIH 

PŘERUŠENÍ PROVOZU NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

2 2 2   

SPOJKA SEŘÍZENÁ NA MENŠÍ 
NEŽ PŘEDEPSANOU HODNOTU 

NEFUNKČNÍ ZDVIH PŘI ZVEDÁNÍ 
BŘEMEN U HORNÍ HRANICE 
NOSNOSTI 

PŘERUŠENÍ PROVOZU NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

2 2 2   

KLUZNÁ SPOJKA 

SPOJKA SEŘÍZENÁ NA VĚTŠÍ 
NEŽ PŘEDEPSANOU HODNOTU 

PŘETÍŽENÍ JEŘÁBU PŘI 
NEDOVOLÉM ZVEDÁNÍ 
BŘEMENE O HMOTNOSTI VĚTŠÍ 
NEŽ JE MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ 
NOSNOST 

POŠKOZENÍ ZVEDACÍHO 
MECHANISMU, PÁD 
KLADKOSTROJE I BŘEMENE, 
TEŽKÁ ZRANĚNÍ OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 2 3 ZAJIŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO BŘEMENE, 
SESTAVENÍ PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

HORNÍ DORAZ NEFUNKČNÍ SPÍNAČ HORNÍ 
POLOHY HÁKU 

PŘETĚŽOVÁNÍ JSTÍCÍH PRVKŮ 
KLADKOSTOJE 

NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 
ZVEDACÍHO MECHANISMU 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

2 2 2   

POŠKOZENÍ HORNÍ VEDENÍ 
ŘETĚZU 

NAVINUTÍ ŘETĚZU VE ŠPATNÉ 
POLOZE OK 

POŠKOZENÍ ŘETĚZU, 
DESTRUKCE, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 2 3 

SESTAVENÍ PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, 
ZAŘAZENÍ DEMONTÁŽE VEDENÍ ŘETĚZU A 
KONTROLY OPOTŘEBENÍ DO PLÁNU 
ÚDRŽBY 

POŠKOZENÉ DOLNÍ VEDENÍ 
ŘETĚZU 

NAVINUTÍ ŘETĚZU VE ŠPATNÉ 
POLOZE OK 

POŠKOZENÍ ŘETĚZU, 
DESTRUKCE, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ 

4 2 3 

SESTAVENÍ PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, 
ZAŘAZENÍ DEMONTÁŽE VEDENÍ ŘETĚZU A 
KONTROLY OPOTŘEBENÍ DO PLÁNU 
ÚDRŽBY 

OPTŘEBOVANÉ ŘETĚZOVÉ 
KOLO 

PŘESKAKOVÁNÍ ŘĚTĚZU PŘI 
ZDVIHU 

NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 
ŘETĚZU, DESTRUKC EŘETĚZU, 
PÁD BŘEMENE, TĚŽKÝ ÚRAZ 
OSOB 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK A PRAVIDELNÝCH 
INSPEKCÍ 

4 2 3 

SESTAVENÍ PLÁNU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, 
ZAŘAZENÍ DEMONTÁŽE VEDENÍ ŘETĚZU A 
KONTROLY OPOTŘEBENÍ DO PLÁNU 
ÚDRŽBY 

VNITŘNÍ VEDENÍ 
ŘETĚZU 

PŘETOČENÝ ŘETĚZ NAVINUTÍ ŘETĚZU VE ŠPATNÉ 
POLOZE OK 

POŠKOZENÍ ŘETĚZU, 
DESTRUKCE, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 4 2 3 

POŽDAVEK NA KONTROLU SPRÁVNÉ 
INSTALACE ŘETĚZU PŘI UVEDENÍ NOVÉHO 
NEBO OPRAVENÉHO ZDVIHADLA DO 
PROVOZU 

MALÝ ZÁSOBNÍK 

PŘEPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU, 
NEDOSTATEČNÝ PROSTOR 
PRO SROVNÁNÍ ŘETĚZU PŘI 
NAVÍJENÍ DO VEDENÍ ŘETĚZU 

POŠKOZENÍ ŘETĚZU, 
DESTRUKCE, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ, 
PREVENTIVNÍ VÝMĚNA 
ZÁSOBNÍKŮ ZA VĚTŠÍ 

4 2 3 

POŽDAVEK NA INSTALACI VĚTŠÍHO 
ZÁSOBNÍKU ŘETĚZU PŘI INSTALACI 
NOVÉHO ZDVIHADLA, KONTROLA PŘI 
UVEDENÍ DO PROVOZU 

ŘETĚZ NEÚMĚRNĚ DLOUHÝ 
SVĚTLÉ VÝŠCE JEŘÁBU 

PŘEPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU, 
NEDOSTATEČNÝ PROSTOR 
PRO SROVNÁNÍ ŘETĚZU PŘI 
NAVÍJENÍ DO VEDENÍ ŘETĚZU 

POŠKOZENÍ ŘETĚZU, 
DESTRUKCE, PÁD 
KLADKOSTROJE ČI BŘEMENE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ÚDRŽBA 

PROVÁDĚNÍ PRAVIDLENÝCH 
KONTROL A INSPEKCÍ, 
PREVENTIVNÍ KONTROLA 
DÉLEK ŘETĚZŮ 

4 2 3 
POŽDAVEK NA KONTROLU SPRÁVNÉ 
DÉLKY ŘETĚZU PŘI UVEDENÍ NOVÉHO 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

TĚLESO 
KLADKOSTROJE 

ZÁSOBNÍK 
ŘETĚZU 

PŘETÍŽNÝ ZÁSOBNÍK 
VYCHÝLENÍ KLADKOSTROJE 
VLIVEM VELKÉ HMOTNOSTI 
VAKU 

POŠKOZENÍ ZÁVĚSU 
KLADKOSTROJE, PÁD 
KALDKOSTROJE 

NEDOSTATEČNÉ KONTROLY A 
ZKUŠKY PŘI UVDENÍ 
ZDVIHADLA DO PROVOZU 

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA, 
INSTALACE PODPĚRNÉHO 
POPRUHU 

4 1 2   

POJEZDOVÉ 
SOUKOLÍ 

ZNEČIŠTĚNÉ, OPOTŘEBOVANÉ, 
NEFUNKČNÍ SOUKOLÍ 

NESOUVISLÝ, TRHAVÝ POJEZD, 
ZASTAVENÍ POJEZDU 

ROZHOUPÁNÍ BŘEMENE VLIVEM 
PRŮDKÉHO ZASTAVENÍ NEBO 
PŘERUŠOVANÉHO POJEZDU 

NEDOSTATEČNÁ PREVENTIVNÍ 
ÚDRŽBA 

PRAVIDELNÉ KONTROLY A 
INSEKCE 

3 2 3 PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, PLÁN 
PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

MOTOR 
POJEZDU 

POŠKOZENÝ NEBO NEFUNKČNÍ 
MOTOR POJEZDU 

ZASTAVENÍ POJEZDU 
KLADKOSTRIJE 

ZASTAVENÍ PROVOZU NEČEKANÁ PORUCHA PRAVIDLENÉ KONTROLY A 
INSPEKCE 

2 1 1   

K
L

A
D

K
O

S
T

R
O

J 

ELEKTRICKÝ 
POJEZD 

BRZDA POJEZDU ŠPATNĚ SEŘÍZENÁ NEBO 
NEFUNKČNÍ BRZDA POJEZDU 

PRUDKÝ NÁRAZ 
KLADKOSTROJE DO DORAZU 
POJEZDU VLIVEM VELKÉ 
DOJEZDOVÉ RYCHLOSTI 

ROZHOUPÁNÍ BŘEMENE VLIVEM 
NÁRAZU KLADKOSTROJE DO 
KONCE POJEZDU, ZRANĚNÍ 
OSOB, ŠKODY NA MAJETKU 

NEDOSTEČNÁ ÚDRŽBA PRAVIDELNÉ KONTROLY A 
INSPEKCE 

3 2 3 PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, PLÁN 
PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

 


