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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 ABSTRAKT 

Hlavním tématem bakalářské práce je návrh postupu při hodnocení provozního stavu 

skladových a dílenských jeřábů. Následně byla tato metodika prověřena v praxi. Práce 

také uvádí přehled hlavních bezpečnostních rizik plynoucích ze špatného stavu jeřábů 

a dále přehled míst, kde se nejčastěji vyskytují závady na jeřábech. V příloze jsou též 

uvedeny fotografie z praktické části. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bezpečnostní rizika, jeřáb, revize, provozní stav, závady jeřábu 

ABSTRACT 

The main theme of this bachelor's thesis is to design a procedure for the evaluation of the 

operating status of warehouse and workshop cranes. This methodology was tested 

in practice. This document also contains an overwiew of the main security risks arising 

form the poor condition of cranes, as well as an overwiew of places where defects 

on crane occur most frequently. The annex also contains photographs form the practical 

part. 
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 ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupu při hodnocení provozního stavu 

skladových a dílenských jeřábů. Jeřáby jsou většinou používány pro manipulaci s těžkými 

břemeny, se kterými je jiná manipulace téměř vyloučena. Velmi často ovšem dochází 

k nehodám vlivem špatného stavu jeřábů. Není ohrožen jen materiál, ale v mnohých 

případech i zdraví a životy obsluhujícího personálu. Proto je potřeba navrhnout postup, jak 

jednoduše zjistit stav jeřábu a zamezit tak případným nehodám. 

Dle upřesnění vedoucího se tato práce zabývá pouze dílenskými a skladovými mostovými 

jeřáby, kde prostředek pro zdvihání je hák. Tato bakalářská práce je rozdělena do sedmi 

částí. V první části je stručné rozdělení jeřábů. Druhá část je zaměřena na přehled hlavních 

bezpečnostních rizik, které vznikají při používání jeřábů, které nejsou ve stoprocentním 

stavu. Ve třetí části je přehled typických závad, které se u mostových jeřábů často vyskytují.  

Čtvrtá kapitola se zabývá zkoušením provozovaných jeřábů podle platné legislativy. Pátá 

část je zaměřena na konkrétní druhy zkoušek, které jsou při posuzování stavu jeřábu 

používány. V šesté části je popsán konkrétní návrh postupu při posuzování provozního 

stavu dílenských a skladových jeřábů. V  neposlední řadě je tato metodika prověřena 

při posuzování stavu školního jeřábu. V sedmé kapitole je tedy uvedeno vyhodnocení stavu 

kontrolovaného jeřábu. 
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  ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ 
Jak již bylo zmíněno, tato práce je zaměřena na jeřáby mostového typu, i přesto je zde 

uveden alespoň stručný přehled rozdělení jeřábů podle konstrukce. 

1.1 JEŘÁBY MOSTOVÉHO TYPU 

1.1.1 MOSTOVÝ JEŘÁB 

Jeřáb mostového typu, kde se most opírá podvozky o jeřábovou dráhu. Mostové jeřáby jsou 

nejčastěji využívané zdvihací zařízení ve výrobních halách. Jsou umisťovány ke stropům, 

proto nepřekáží další výrobě v hale. Mostový jeřáb se skládá ze tří základních částí 

a to z pojezdového mostu, jeřábové dráhy a kočky. Na tento konkrétní typ jeřábu 

je bakalářská práce zaměřena. [3] 

 

Obr.č.1. - Podstropní mostový jeřáb [12] 

1.1.2 PORTÁLOVÝ MOSTOVÝ JEŘÁB 

Jeřáb mostového typu, kde se most opírá o jeřábovou dráhu pomocí podpor tzv. noh. [3] 

 

Obr.č.2. - Portálový mostový jeřáb [12] 
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 1.1.3 POLOPORTÁLOVÝ MOSTOVÝ JEŘÁB 

Jeřáb mostového typu, který kombinuje na jedné straně mostový jeřáb a na straně druhé 

portálový mostový jeřáb. [3] 

 

Obr.č.3. - Poloportálový mostový jeřáb [12] 

 

1.2 JEŘÁBY VÝLOŽNÍKOVÉHO TYPU   

VĚŽOVÝ JEŘÁB     PLOVOUCÍ JEŘÁB „NŮŽKOVÝ“ 

PORTÁLOVÝ JEŘÁB VÝLOŽNÍKOVÝ OTOČNÝ  JEŘÁB NA PÁSOVÉM PODVOZKU 

SLOUPOVÝ JEŘÁB     ŽELEZNIČNÍ JEŘÁB 

KONZOLOVÝ JEŘÁB     SILNIČNÍ JEŘÁB 

ŠPLHACÍ JEŘÁB     JEŘÁB DERIK STOŽÁROVÝ 

 

1.3 JEŘÁBY S NOSNÝMI LANY 

LANOVÝ JEŘÁB S KOČKOU NA NOSNÉM LANĚ    

JEŘÁB S NOSNÝMI LANY 
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  PŘEHLED HLAVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK  

2.1 PROVÁDĚNÍ ZAKÁZANÝCH MANIPULACÍ 

Nejčastější příčinou vzniku bezpečnostního rizika je nedodržení předepsaných 

bezpečnostních pokynů a provádění zakázaných manipulací s břemeny. Následkem 

takovéhoto jednání může dojít k poškození jeřábu, přetržení nosných lan, 

nebo k nebezpečnému rozhoupání břemene.  

2.2 CHYBĚJÍCÍ PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Neinformovanost osob provádějících opravy a výměnu dílů může vést k selhání 

zařízení  a jeho poškození a také k ohrožení obsluhy. 

2.3 NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÓN 

Pokud není zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci pod jeřábem, může dojít 

k přimáčknutí pracovníka provádějícího vázání břemene. 

2.4 CHYBĚJÍCÍ NEBO NEČITELNÉ BEZPEČNOSTÍ TABULKY 

Může dojít k ohrožení osob, které vinou nepřítomnosti, nebo špatné čitelnosti 

bezpečnostních tabulek vstoupí do pracovního prostoru jeřábu, nebo se dostanou do jiné 

nebezpečné situace. 

2.5 ÚNAVA MATERIÁLU KONSTRUKCE JEŘÁBU 

Při únavě materiálu konstrukce jeřábu dochází k ohrožení osob pracujících pod ním. 

Nejčastěji dochází k deformaci jeřábového mostu, která se projevuje prasklinami či 

trhlinami na konstrukci. Pokud dojde k únavě materiálu konstrukce jeřábové dráhy, 

nejčastěji se projevuje vyjetím jeřábu z dráhy a následným pádem. K únavovému porušení 

dochází nejčastěji při přetěžování dráhy. 

2.6 SCHÁZEJÍCÍ, NEBO POŠKOZENÁ ZÁBRADLÍ 

Pokud se na jeřábu vyskytují nechráněné přístupové cesty, hrozí nebezpečí pádu z výšky.  

2.7 ŠPATNĚ SEŘÍZENÉ, NEBO NEFUNKČNÍ BRZDY 

Dochází k nekontrolovanému ovládání jeřábu a nepřesné manipulaci. Může dojít k pádu 

břemene a ohrožením osob nacházejících se v pracovním prostoru jeřábu. 

2.8 ŠPATNĚ SEŘÍZENÉ, NEBO NEFUNKČNÍ KONCOVÉ VYPÍNAČE MECHANISMU 

POJEZDU MOSTU ČI KOČKY 

Může způsobit nájezd na narážky plnou rychlostí a tím poškodit jeřáb nebo také může dojít 

k pádu břemene. 

2.9 ŠPATNĚ SEŘÍZENÉ, NEBO NEFUNKČNÍ KONCOVÉ VYPÍNÁNÍ ZDVIHU 

JEŘÁBU 

V horní poloze může způsobit najetí kladnice do ocelové konstrukce jeřábu. V dolní poloze 

nedovolené uvolnění lan od váhy kladnice a vypadnutí nosných lan z vedení. 
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 2.10  VADNÉ NOSNÉ LANO 

Může dojít k přetržení nosného lana a ohrožení osob vinou pádu břemene. 

2.11  VADNÝ HÁK JEŘÁBU 

Může dojít k ulomení háku jeřábu a následnému pádu břemene, což vede k ohrožení osob. 

2.12  NEVYBAVENÍ STANOVIŠTĚ VHODNÝM HASICÍM PŘÍSTROJEM 

Vede k neschopnosti obsluhy okamžitě reagovat na případný požár na pracovišti. 

2.13 TOČIVÉ ČÁSTI BEZ KRYTU 

Volný přístup k točivým částem může vést k zachycení a vtažení osob do nebezpečného 

prostoru. 
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  TYPICKÉ A NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY NA MOSTOVÝCH A 

DÍLENSKÝCH JEŘÁBECH 
U jeřábů se nachází velké množství komponent. Téměř u všech se při nesprávné manipulaci 

nebo údržbě může vyskytnout vada, která vede buďto k závadě jeřábu, nebo k ohrožení 

zdraví, či dokonce životů obsluhy. Nejčastější místa, kde dochází k závadám, jsou uvedeny 

v podkapitolách níže. 

3.1 OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Ocelová konstrukce je základním nosným prvkem celého jeřábu, proto je potřeba dbát 

zvýšené opatrnosti při posuzování stavu. Místa, kde se vyskytují vady, jsou: 

STAV OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Nejprve je nutno zjistit celkový stav ocelové konstrukce, jako jsou trhliny, deformace, tvar 

nosných částí a chvění. Pokud je zjištěna závada, je nutné zjistit příčinu. Pokud 

je deformace způsobena přetěžováním, příp. únavou materiálu, vzniká riziko ztráty 

stability s následným zborcením konstrukce. [25] 

SVAROVÉ SPOJE 

U svarových spojů je kontrolován výskyt prasklin a trhlin. Dále je nutné zkontrolovat, zda 

došlo ke správnému provaření, a také provedení housenky. [25] 

POVRCHOVÁ OCHRANA A KOROZE 

Je kontrolován stav povrchového nátěru a rozsah jeho případného poškození. Dále je velmi 

nutné zkontrolovat korozní úbytek v kritických místech. [25] 

3.2 JEŘÁBOVÉ DRÁHY 

Základní konstrukční částí jeřábů je také jeřábová dráha. Nedílnou součástí každé jeřábové 

dráhy je její nutné příslušenství, jako jsou narážky, průchozí a revizní lávky atd. 

Mezi nejčastější závady jeřábových drah patří sjeté hlavy kolejnic. Tato závada se objevuje 

poměrně často a je způsobena příčením jeřábů. K příčení jeřábů může dojít hned z několika 

příčin jako například:  

A) Rozdíly v průměrech hnacích kol 

B) Rozdíly v otáčkách hnacích motorů, pokud má každá strana jeřábu jiný motor 

C) Nepřesné kolmé uložení osy kola vzhledem k jeřábové dráze s nestejnou výškovou 

polohou os kol ve vodorovné rovině 

D) Rozdílný stav povrchu hlav kolejnic jeřábové dráhy, jako jsou např. nestejná 

hladkost či znečištění olejem, nebo rzí 

E) Nesprávná poloha jeřábové dráhy [25] 

3.3 POJÍŽDĚCÍ KOLA 

Slouží k pojíždění koček i jeřábů po vlastní dráze, opatřené kolejnicemi. Jsou rozeznávány 

3 základní druhy provedení.  
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 SE DVĚMA NÁKOLKY 

Nákolky jsou určeny pro zachycování bočních sil, které jsou kolmé k jízdní dráze, vedou 

tedy kočku nebo most po kolejnicích. [3] 

S JEDNÍM NÁKOLKEM 

Pokud nelze použít dvou nákolků, jsou používána kola s jedním nákolkem a to buď 

na vnější, nebo vnitřní straně. Tyto kola jsou používány, pokud dochází ke křížení kolejnic. 

[3] 

BEZ NÁKOLKŮ 

Lze použít pouze v případě, kde není nutno zachycovat boční síly. Používají se v těžkých 

hutních provozech, aby bylo zamezeno příčení mostů. [3] 

Mezi nejtypičtější závady pojezdových kol patří deformace, oslabení nebo odštípnutí 

nákolků. Nadměrné opotřebení pojezdové plochy, které slouží jako podpůrná informace 

k doporučení zaměření jeřábové dráhy. V případě pochybností, jestli se na pojezdové ploše 

vyskytují praskliny, lze použít speciální penetrační metody k jejich zvýraznění. Pokud 

se na kole vyskytují praskliny, je nutné kolo vyměnit. Další vadou bývá značná vůle 

v ložiscích. [25] 

3.4 OCELOVÁ LANA 

Ocelová lana jsou používána jak ke zvedání břemen, tak i k jejich vázání. Největší výhody 

ocelových lan jsou značná pružnost, nízká cena a tichý chod. Jedná se o element, který 

může být namáhán pouze tahem. Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby byla opotřebená 

a poškozená lana co nejdříve vyřazena z provozu. [3] 

3.4.1 OŠETŘOVÁNÍ LAN BĚHEM PROVOZU 

Pro dosažení vyšší životnosti a bezpečnosti provozu je nejdůležitější správné mazání lana. 

Správné mazání způsobuje zlepšení nosnosti a pevnosti drátu. Před mazáním je nutné lano 

zbavit všech nečistot. Po očištění je lano natřeno olejem o nízké viskozitě, který se vsákne 

do lana. [3] 

3.4.2 PŘÍČINY POŠKOZOVÁNÍ LAN 

ÚNAVA 

Únava je hlavní příčinou poškození lan, bývá způsobena opakovaným ohýbáním lan 

při tahovém zatížení. Je ovlivněna především zatížením lana, poměrem průměru kladky 

ku průměru lana, ohebností lana a počtem pracovních cyklů. [5] 

KOROZE 

Koroze v kombinaci s únavou je hlavní příčinou poškozování lan. Odolnost proti 

korozi - malý počet tlustých lan, odolnost proti únavě - velký počet malých lan. Výběr lana 

je kompromis. Tam kde je velké nebezpečí vzniku koroze se doporučuje použít lana 

s galvanizovanými dráty. [5] 

OPOTŘEBENÍ 

Opotřebení se vyskytuje především na vnějších drátech, proto lana s menším počtem 

tlustých vnějších drátů, jako například 6x19 Seal, vykazují delší životnost, než lana, která 
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 mají hodně tenkých drátů ve vnější vrstvě, například 6x36 Warrington—Seal. Lana 

s uzavřenými vnějšími prameny mají delší životnost, než lana bez uzavřených vnějších 

pramenů. [5] 

RELATIVNÍ ÚNAVOVÁ ODOLNOST A ODOLNOST OPOTŘEBENÍ 

Únavová odolnost se zvyšuje s vyšším počtem vnějších drátů, zatímco odolnost opotřebení 

se snižuje. [5] 

STISKNUTÍ 

Pokud je hlavní příčinou poškození lana stisknutí, doporučuje se použít souběžně vinuté 

lano s ocelovou duší a s vnějšími uzavřenými prameny. [5] 

PROTAŽENÍ 

Protažení může vzniknout usazením komponent, pružným protažením od tahu v laně, 

změnou teploty nebo točením lana. Lano s textilní duší bude mít větší protažení, než lano 

s ocelovou duší. [5] 

3.4.3 KRITÉRIA VYŘAZENÍ LAN Z PROVOZU 

Na ocelových lanech se může vyskytnout celá řada závad, které často vedou k porušení 

soudržnosti a následnému pádu břemene. Níže jsou uvedeny závady, které se na lanech 

vyskytují.  

VIDITELNĚ ZLOMENÉ DRÁTY 

Jsou kontrolovány viditelně přerušené dráty na určité délce lana, které se řídí jeho 

konstrukcí. Lana protisměrná jsou výhodnější, protože jsou dráty pevněji spleteny, takže 

přetržený drát je schopen plně nést již v krátké vzdálenosti od místa lomu. U lan 

protisměrných se také lépe zjišťuje počet přetržených drátů, jelikož vychází vícekrát 

napovrch. Proto také u lan protisměrných je povoleno více přetržených drátů na stejné 

vzdálenosti, jako u lan stejnosměrných. V laně se nachází přetržené dráty i uvnitř lana, musí 

se proto počítat s tím, že počtu vnějších zlomů odpovídá poměrný počet zlomů vnitřních. 

Ohnutí lana může často pomoci objevit skryté zlomené dráty uvnitř lana. Počet zlomených 

drátů na určité vzdálenosti, který už není přípustný, a tudíž vede k vyřazení lana z provozu 

je uveden v přílohách D a E. [5] 
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Obr.č.4. - Zlomené dráty [5] 

ROVNOMĚRNÉ ZMENŠENÍ PRŮMĚRU LANA 

Je nutné zjistit skutečné rovnoměrné zmenšení průměru a toto zmenšení vyjádřit 

v procentech jmenovitého průměru lana. 

[(dr ˗ dm)/dj] * 100 (%) 

Kde dr je referenční průměr 

dm je naměřený průměr 

dj je jmenovitý průměr  

Poté vyhodnotit podle tabulky 1, zda lano vyhovuje, či nikoli. Také je nutné brát v úvahu, 

v jakém prostředí lano pracuje a zda případnou nehodou dojde k ohrožení osob. [5] 
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 Tabulka1: Rovnoměrné zmenšení průměru lana [5] 

 

MÍSTNÍ ZMENŠENÍ PRŮMĚRU 

Pokud nastane místní zmenšení průměru lana, například v důsledku poškození duše, stává 

se lano dále nepoužitelným. [5] 

 

Obr.č.5. - Místní zmenšení průměru [5] 

PŘETRŽENÍ PRAMENŮ 

Pokud dojde k úplnému porušení pramenů, musí být lano bezprostředně vyřazeno 

z provozu. [5] 

KOROZE 

Při určování rozsahu koroze je nejdůležitější rozlišit korozi drátů a povrchovou korozí, 

která bývá často spojena s oxidací cizích částic. Proto je nutné před vyhodnocováním lano 

vyčistit kartáčováním. Je nutné vyhnout se použití rozpouštědel. [5] 
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Obr.č.6. - Ocelové lano s vnější korozí [5] 

ZVLNĚNÍ 

Kritérium zvlnění při posuzování vyřazení lana z provozu se dělí na dva případy: 

A) Pokud na přímém úseku lana, které neprochází přes kladku, nebo se nenavíjí 

na buben, je prohlubeň, která se nachází mezi spodní stranou šroubovice 

a povrchovou přímkou je 1/3 x d nebo větší. 

B) Pokud na lanu, které prochází přes kladku, nebo je navíjeno na buben, je prohlubeň, 

která se nachází mezi spodní stranou šroubovice a povrchovou přímkou je 1/10 x d 

nebo větší. [5] 

  

Obr.č.7. - Zvlnění lana [5] 

KOŠÍKOVÁ DEFORMACE 

Pokud je na laně objevena košíková deformace, musí dojít k bezprostřednímu vyřazení lana 

z provozu, nebo jen části, na které se tato deformace vyskytuje, pokud je zbylá část lana 

v provozuschopném stavu. [5] 

 

Obr.č.8. - Košíková deformace [5] 
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 VYTLAČENÍ, NEBO VYBOČENÍ PRAMENU NEBO DUŠE LANA 

Lana s vytlačenou duší, nebo pramenem musí být ihned vyřazena z provozu. To buď celé 

lano, nebo jen část, na které se toto porušení vyskytuje, pokud je zbylá část lana 

v provozuschopném stavu. [5] 

 

Obr.č.9. - Vytlačení nebo vybočení pramenu [5] 

VYČNÍVÁNÍ DRÁTŮ VE SMYČCE 

Lana s vyčnívajícími dráty, které se obvykle vyskytují ve skupině na opačné straně lana, 

než kde nastává dotyk s drážkou kladky, musí být ihned vyřazena z provozu. Pokud 

se vyskytuje v laně jednotlivé vybočení drátu z duše, který vyčnívá mezi vnější prameny, 

nemusí být lano nutně vyměněno, pokud může být odstraněno, nebo není na překážku 

ostatním částem lana při provozu. [5] 

 

Obr.č.10. - Vytlačení drátu [5] 

MÍSTNÍ ZVĚTŠENÍ PRŮMĚRU LANA 

Pokud dojde při provozu ke zvětšení průměru lana s ocelovou duší o 5%, nebo více a u lana 

s duší z vláken o 10%, nebo více, musí být zjištěna příčina a lano musí být vyřazeno 

z provozu.  [5] 
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Obr.č.11. - Místní zvětšení průměru [5] 

ZPLOŠTĚNÝ ÚSEK 

Zploštěný úsek lana je náchylný k rychlejšímu poškození, zejména pokud prochází přes 

kladku. V závislosti na rozsahu zploštění může být rozhodnuto o vyřazení lana z provozu. 

Zploštěné úseky jsou více náchylné na korozi, neboť jsou vnější prameny odkryty 

a dovolují vniknout vlhkosti. Proto pokud zůstane lano v provozu, musí být prováděny 

častější inspekce. [5] 

 

Obr.č.12. - Zploštělý úsek [5] 

ZAUZLENÍ, NEBO UTAŽENÁ SMYČKA 

Pokud se na lanu objeví zauzlení, nebo utažená smyčka, je nutné lano vyřadit z provozu. 

[5] 
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Obr.č.13. - Smyčka [5] 

OHYB LANA 

Úseky lana s velkým ohybem, kdy lano prochází přes kladku, jsou více náchylné 

k rychlému poškození a může dojít k poruše drátů. V takovém případě musí být lano ihned 

vyřazeno z provozu. [5] 

POŠKOZENÍ TEPLEM NEBO ELEKTRICKÝM OBLOUKEM 

Lana vystavená nežádoucímu tepelnému působení jsou z vnějšku rozpoznatelná podle 

způsobeného zabarvení ocelových drátů, nebo zřetelnou ztrátou maziva z lana a lano musí 

být okamžitě vyřazeno z provozu. [5] 

3.4.4 VNITŘNÍ PROHLÍDKA LAN 

Na lano jsou upevněny dvě svorky a zaznamenána jejich poloha. Poté je svorkami otočeno 

proti směru vinutí lana, až se vnější prameny oddálí a oddělí od duše, nebo od středu a tak 

se rozevře lano. Musí být zajištěno, aby prameny nebyly nadměrně zdeformovány. 

Je prohlížen stupeň koroze, otlačení drátů, přítomnost zlomených drátů ve vnitřních 

pramenech a v duši, nebo ve středu lana, stav vnitřního mazání. Po prohlídce musí být 

zavedeno provozní mazivo do otevřené části lana. Čelistmi je po uzavření lana nutno otáčet 

a zajistit tak správné opětné umístění vnějších pramenů okolo duše, nebo středu lana. 

Po odstranění čelistí je lano namazáno v okolí, kde byla prohlídka prováděna. [5] 
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Obr.č.14. - Vnitřní prohlídka lana [5] 

 

3.5 KLADKY 

Existují dva základní druhy kladek: 

A) Vodicí kladka je určena pro vedení lana za pohybu.  

B) Vyrovnávací kladky jsou určeny jen k vyrovnávání tahu v jednotlivých větvích 

lana vedeného přes kladku. 

Jsou rozlišovány kladky pro lana a pro řetězy, podle toho co jimi prochází. U kladek 

pro ocelová lana musí být povrch drážek hladce obroben, protože jakékoli nerovnosti 

povrchu působí nepříznivě na životnost lan. Je nutné, aby kladka podpírala lano ve více jak 

30% obvodu lana. [8] 

Příklady kontaktů lana a kladky uvedené na obrázku 15. 

A- Nevyhovující 

B- Nevyhovující 

C- Vyhovující        
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Obr.č.15. - Příklady kontaktu lana a kladky [8] 

3.6 ŘETĚZY  

Jsou rozlišovány dva druhy řetězů. 

3.6.1 KLOUBOVÉ ŘETĚZY 

Kloubové řetězy jsou vytvořeny z pásů a jsou vzájemně spojeny čepy. U jeřábů jsou 

používány buď jako nosných orgánů, nebo jako orgánů hnacích k ovládání koncových 

vypínačů. Jejich největší výhodou je velká ohebnost, nevýhodou je jejich značná hmotnost 

a prodlužování. [10] 

3.6.2 SVAŘOVANÉ ČLÁNKOVÉ ŘETĚZY 

Svařované článkové řetězy jsou používány k vázání a zavěšování břemen, tam, kde nelze 

výhodně použít lan. Podle velikostí článků se dělí na krátkočlánkové a dlouhočlánkové. 

Vázací řetězy jsou klasické a nejčastěji používané vázací prostředky. Mají nejrůznější 

použití v oblasti zdvihací techniky. Jejich největší předností je extrémní odolnost 

a flexibilita. Protože mají relativně vysokou vlastní hmotnost, jsou používány velmi 

kvalitní materiály s maximální pevností. [10] 

3.6.3 ŘETĚZ MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z PROVOZU PŘI NALEZENÍ NĚKTERÉ Z TĚCHTO ZÁVAD 

a)   porušení štítku s označením nosnosti 

b)   deformace kterékoli části řetězu 

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

Používané řetězy musí být podrobeny zatěžovací zkoušce po každém tepelném zpracování, 

po nahrazení vadných článků novými a také v pravidelných časových intervalech 

uvedených v tabulce 2. Tepelné zpracování řetězů musí být provedeno při zjevné 

deformaci, i pokud jde jen o jediný článek, po výměně vadných článků a také 

v pravidelných časových intervalech, uvedených v tabulce 2. [10] [11] 
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 Tabulka2: Časové intervaly provádění kontrol, zkoušek a tepleného zpracování [10] 

 

3.7 HÁKY 

K zavěšování břemen jsou používány různá zařízení. Nejrozšířenějšími jsou jednoduché, 

nebo dvojité háky. Podle způsobu výroby jsou rozděleny na kované a skládané lamelové.  

Správná funkce a stav háku je zásadní pro bezpečný provoz jeřábu. K poruše háku může 

dojít v důsledku přetížení nebo nesprávného mechanického používání háku nebo kumulací 

únavy. V případě únavového lomu většinou není jeřábníkovi signalizováno žádné 

předchozí varování. Únavový lom závisí na úrovni zatížení a počtu zvedacích cyklů. [25] 

3.8 BRZDY 

Brzdy jsou určeny k zastavování nebo zpomalování různých druhů pohybu jeřábu nebo 

jejich částí. Pokud dojde k poruše brzd, může dojít k velmi vážným nehodám.  

Automatická brzda pojezdu mostu může být uvolněna a dochází k velmi pomalému 

zastavení, což vytváří riziko nehody při vlastním provozu jeřábu. Jelikož mechanismus 

brzdy není seřízen tak, aby plynule a spolehlivě zastavil jeřáb. Také je nutné kontrolovat 

zvlnění nebo nadměrné opotřebení brzdových destiček. [25] 

3.9 NARÁŽKY A NÁRAZNÍKY 

Nárazníky jsou určeny k tlumení kinetické energie a jsou umístěny na pohybujících 

se částech, jako jsou kočky, mosty apod. Narážky jsou umístěny na nepohybujících 

se součástech tj. na jeřábové dráze, aby omezily krajní polohu pojezdu. U těchto součástí 

se kontroluje stav pružných částí, nejčastěji pryžové. Nefunkčnost těchto prvků způsobuje 

při nárazu značné otřesy, proto je nutná důsledná kontrola. [3] [25] 

3.10 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A OPATŘENÍ 

Nejčastěji se jedná o prvky pro podporu bezpečného pohybu povolaných osob. 

3.10.1 ZÁBRADLÍ 

Je nutné zkontrolovat stav zábradlí a to zejména stabilitu, výšku, a zajištění.  Také musí být 

zamezeno vstupu nepovolaným osobám. [25] 

3.10.2 OCHRANNÉ LIŠTY 

Ochranné lišty zamezují poranění obsluhy o ostré hrany.[25] 

 



 

29 
 

MARTINA KOSTÍKOVÁ 

 3.10.3 OCHRANNÉ KRYTY 

Rotující součásti musí být zajištěny kryty, aby nemohlo dojít k zachycení obsluhy. [25] 

3.10.4 ČISTOTA 

Vlivem nečistot nesmí dojít k poranění obsluhy. Například stav lávek na jeřábu musí být 

z hlediska bezpečnosti pohybu vyhovující, aby nedošlo vlivem znečistění olejem 

k uklouznutí a následnému pádu z výšky. [25] 

3.10.5 VÝSTRAŽNÉ CEDULE A ZNAČENÍ 

Musí být umístěny na dobře viditelných místech. Nesmí být zanesené nečistotami a musí 

být vhodně zvoleny. Také je nutné kontrolovat, jestli je dodržováno správné barevné 

provedení cedulí.  

červená -zákaz 

modrá -příkaz 

žlutá -výstraha 

zelená -nebezpečí 

K těmto barvám přísluší barvy kontrastní. K červené, modré a zelené jde o barvu bílou 

a ke žluté je to barva černá. 

Žluto-černou kombinací je upozorňováno na nebezpečí, zpravidla střetu s překážkou, 

nebo pádu.  

Červeno-bílou kombinací je vymezen prostor, kam je vstup zakázán. [26] 

ŠRAFOVÁNÍ  

Pokud je výstražné šrafování na jeřábu ve formě střídavých pruhů žluté a černé 

bezpečnostní barvy silně zaneseno nečistotami. Šrafování se stává nevýrazným, což vytváří 

riziko úrazu nebo nehody vlivem přehlédnutí překážky. [25] 

                 

Obr.č.16. - Bezpečnostní páska [24] 

 

 



 

30 
 

MARTINA KOSTÍKOVÁ 

 3.10.6 BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI 

Pro bezpečné minimální vzdálenosti neexistuje platná norma, proto jsou zde uvedeny pouze 

doporučené vzdálenosti. Nejmenší svislá doporučená vzdálenost mezi nejnižším bodem 

jeřábu (hlavní nosník jeřábu, jeřábová kabina, nebo prostředek pro uchopení břemene, 

který je v nejvyšší úrovni) a úrovní země, nebo povrchem technologické plošiny 

je 2100mm. Nejmenší doporučená vodorovná vzdálenost mezi nejbližšími body pohybující 

se částí a pevnou konstrukcí je 100mm. Nejmenší doporučená vodorovná mezera mezi 

krajním bodem pohybující se část jeřábu a prostorem, kde se mohou vyskytovat lidi, 

je 600mm. [9]  
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  ZKOUŠENÍ PROVOZOVANÝCH JEŘÁBŮ 
Zkoušení zdvihacích zařízení slouží k ověření jejich funkce a spolehlivosti v provozu 

a zejména bezpečnosti tak, aby riziko ohrožení osob a majetku bylo v důsledku špatného 

technického stavu co nejmenší. Norma ČSN 27 0142 platí pro zkoušení všech 

provozovaných jeřábů a zdvihadel, která mají ruční, nebo motorizovaný pohon, 

pokud ovšem výrobce neurčí jiné podmínky.[1] 

4.1 ZKOUŠENÍ JEŘÁBŮ SE MUSÍ PROVÁDĚT 

A) v pravidelných intervalech u jeřábů, které jsou v provozu 

B) Po přemístění na jiné pracoviště, výjimku ovšem tvoří jeřáby mobilní a nakládací 

C) Po rekonstrukcích a opravách 

D) Po opravách [1] 

Před prvním uvedením jeřábu do provozu je nutno provést ověřovací zkoušku. Jeřáby jsou 

zkoušeny na prověření funkce, bezpečnosti a provozní způsobilosti.  Při všech metodách 

zkoušení je nutno dodržovat pokyny výrobce. [1] 

4.2 TECHNICKÝ STAV JEŘÁBŮ BĚHEM PROVOZU SE OVĚŘUJE 

A) Revizí 

B) Revizní zkouškou 

C) Zkouškou po opravách 

D) Zkouškou po přemístění [1] 

4.3 PŘED REVIZNÍ ZKOUŠKOU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY 

A) Potřebné doklady a technická dokumentace 

B) Podmínky pro vykonání určených úkonů 

U jeřábů, které jsou trvale vybaveny prostředky pro uchopení, zavěšení břemene, 

nebo u jeřábů, které mají specifické použití, musí být v technické dokumentaci uveden 

postup zkoušení, včetně zkušebních břemen a metodiky zkoušení.[1] 

4.4 TATO NORMA NEPLATÍ PRO 

- zdvihadla, která jsou určena pro speciální použití 

- vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, kromě zdvižných vozíků, které jsou určeny 

pro manipulaci s kontejnery, nebo které obsahují jeřábovou nástavbu 

- vrátky [1] 

4.5 LHŮTY PROVÁDĚNÍ REVIZÍ 

Revize jsou prováděny ve lhůtách stanovených v tabulce 3. 
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 Tabulka3: Časové intervaly provádění revizí [1] 

Skupina jeřábů 

podle dříve 

platné ČSN 0143 

Lhůty * 

             revize                    revizní zkouška 

Jmenovitý součinitel 

zatížení jeřábů  

I 4 roky 8 roků 0,125 

II 3 roky 6 roků 0,25 

III 2 roky 4 roky 0,50 

IV 1 rok 2 roky 1,00 

 

4.6 KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Zkoušení elektroinstalace zdvihacího zařízení provádí revizní technik elektrických 

zařízení, který má kvalifikaci a oprávnění podle normy ČSN 33 1500. Revizní technik 

zdvihacích zařízení musí mít ovšem přehled o předepsaném rozsahu zkoušky. [27] 

4.6.1 ROZSAH REVIZÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Výstupem je zpráva, která obsahuje údaje o způsobu ochrany před nebezpečným 

dotykovým napětím. Dále obsahuje údaje o volbě a nastavení ochranných prvků. Také 

je nutné provést kontrolu vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost. Je nutné 

zkontrolovat vybavenost bezpečnostními štítky. Dále musí být změřeny proudy 

při nejvyšších otáčkách. Musí být provedena kontrola jištění, ovladačů, svorek 

a bezpečnostních vypínačů. Také musí být zkontrolována funkčnost tlačítka „ STOP“ 

a koncových vypínačů. Dále jsou uvedeny naměřené hodnoty izolačních odporů vodičů. 

Posuzování některých částí elektrického zařízení se může prolínat s kontrolou 

bezpečnostních systémů. [27] 
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  DRUHY ZKOUŠEK 
Při určování stavu jeřábu je nutno provést velké množství zkoušek, aby bylo možné odhalit 

všechna možná rizika, které mohou vzniknout vinou špatného technického stavu jeřábu. 

Není nutné jen jejich provedení, ale i správné vyhodnocení výsledků. Přehled zkoušek, 

kterými lze odhalit zhoršený stav je uveden níže. 

5.1 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY 

Hlavním cílem nedestruktivních metod zkoušení je určení stavu materiálu, nebo celé 

konstrukce, aniž by došlo k jeho zničení či poškození.  

5.1.1 VIZUÁLNÍ ZKOUŠKY 

Vizuální zkoušky jsou rozděleny do dvou kategorií a to na přímé a nepřímé. Přímá vizuální 

kontrola je nejlevnější a nejstarší metoda zkoušení. Tato zkouška je prováděna jako první 

a předchází ostatním zkouškám. Je prováděna pouhým okem nebo za pomoci lupy. 

Nepřímá kontrola je prováděna pomocí endoskopů a systémů, které využívají miniaturní 

kamery a osvětlení. V závislosti na výsledcích vizuální zkoušky je rozhodnuto, zda je nutno 

provést i další nedestruktivní zkoušky. [13] [17] 

5.1.2 ULTRAZVUKOVÁ DEFEKTOSKOPIE 

Princip této metody je založen na rozdílu propustnosti a odrazivosti ultrazvukové vlny 

vlivem necelistvosti materiálu. Ultrazvuk je mechanické kmitání částic kolem rovnovážné 

polohy, podobně jako zvuk. Ultrazvuk je mimo slyšitelnou frekvenci, pohybuje 

se od 20kHz výše. K defektoskopii je používán rozsah od 100 kHz až do 50 MHz. [14] [21] 

 

Obr.č.17. - Schéma zkoušky ultrazvukem [23] 

5.1.3 MAGNETICKÁ DEFEKTOSKOPIE 

Tato metoda jde uplatnit pouze u feromagnetických materiálů Principem této metody 

je zmagnetování celého objektu a pozorování rozptylu magnetického toku v okolí defektu. 

Fyzikálním principem je zmenšení průřezu feromagnetického materiálu, tím dojde 

k navýšení magnetického odporu v místě povrchové nebo také podpovrchové necelistvosti. 
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 V místě magneticky nevodivé vady dochází ke změně směru indukčních čar. Důsledkem 

tohoto jevu je vnik magnetického toku do okolního povrchu. [13][19] 

 

Obr.č.18. - Magnetické pole [19] 

5.1.4 VÍŘIVÉ PROUDY 

Tato metoda lze požít pouze pro vodivé materiály. Základním principem této metody 

je cívka buzená střídavým proudem, ten způsobuje, že ve zkoušené části jsou indukovány 

vířivé proudy a vady se projevují ve změně impedance cívky. [20] 

5.1.5 KAPILÁRNÍ DEFEKTOSKOPIE 

Touto metodou lze odhalit pouze necelistvosti, které jsou na povrchu, jako jsou např. 

trhliny. Metodu kapilární defektoskopie lze použít pro nepórovité kovové materiály, 

ale i pro nekovové materiály, jako je např. hliník, sklo, keramika a plasty. Fyzikálním 

principem této metody je kapilární elevace. Nejprve je nutno součást očistit. Potom je 

na povrch nanesena indikační kapalina, která vnikne do vad a povrch kapaliny je setřen. 

Na povrch je poté nanesena vhodná detekční látka, která může být buď kapalná, 

nebo ve formě prášku. Tato látka do sebe nasaje indikační kapalinu z vady a dojede 

k jejímu zabarvení. [18][23] 

 

Obr.č.19. - Postup kapilární defektoskopie [23] 

5.1.6 PRŮMYSLOVÁ RADIOLOGIE 

Tato metoda využívá ionizujícího záření. Průmyslová radiologie využívá rentgenové záření 

X v rozmezí vlnových délek od 10-14 m do 10-9 m a gama záření v rozmezí vlnových délek 

5×  10-13 m do 10-10 m a také toku neutronů, elektronů a protonů. Princip je založen 

na prozařování materiálu ionizačním zářením a následným vyhodnocením zeslabení záření 

při průchodu materiálem. [14] [16] 
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Obr.č.20. - Princip průmyslové radiologie [16] 

5.1.7 AKUSTICKÉ EMISE 

Již dlouho je používáno k orientačnímu posouzení změny tělesa poklepání. Na základě 

odezvy tělesa je slyšitelná případná změna vlastní frekvence, která poukazuje na skrytou 

vadu. Nynější akustické metody jsou založeny na přesnějších měřících postupech. Tato 

metoda detekuje akusticky aktivní defekty. Je možné objevit nejen přítomnost defektu, 

ale i přítomnost podmínek pro jeho rozvoj. Metoda akustické emise je metoda integrální. 

Sítí snímačů je monitorována konstrukce v reálném čase zatěžování a to i za provozu. 

[15][22] 

5.2 FUNKČNÍ ZKOUŠKA  

Funkční zkoušky jsou prováděny bez břemene. Začíná se pomalou jízdou, při které je 

kontrolováno správné dodržování průjezdného profilu. Je nutné vyzkoušet všechny 

pohybové a hnací ústrojí jeřábů při všech rychlostních stupních a také správné označení 

na ovládacím zařízení. Dále jsou kontrolovány bezpečnostní zařízení jako koncové 

vypínače, signalizační zařízení, případně dalších bezpečnostních zařízení. Funkci 

koncových vypínačů je nutné provádět nejdříve velmi opatrně, při nejnižší rychlosti, poté 

je možné zvyšovat rychlost a kontrolovat, jestli vypínač funguje i při vyšších rychlostech. 

Během těchto zkoušek musí být jeřáb monitorován, aby bylo možné ověřit, zda pracuje 

plynule a jestli jsou brzdící systémy činné. [6][9] 

5.3 ZKOUŠKY SE ZATÍŽENÍM  

Hmotnost břemene, se kterým je prováděna zkouška, je uvedena v tabulce 4. 

Tabulka4: Hmotnosti břemen [1] 

 

Druhy jeřábů 

 

Revizní zkouška 

Dynamická zkouška Zkouška stability 

Mostové a portálové jeřáby 1,1P 1,25P 

výložníkové jeřáby 1,1P 1,25P 

mobilní jeřáby 1,1P 1,25P +0,1A 

nakládací jeřáby 1,1P 1,25P 
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 železniční jeřáby 1,1P 1,25P 

plovoucí jeřáby 1,1P 1,25P 

zdvihací a ruční jeřáby 1,1P - 

P – nosnost jeřábu 

A - hmotnost hlavního nebo pomocného výložníku redukovaná do osy kladek v hlavě 

výložníku, pokud je stanovena výrobcem v návodech  

Zkouška stability se u mostových jeřábů neprovádí. [1] 

5.3.1 ZKOUŠKA STATICKÁ 

Jeřáby poháněné strojním zdvihovým mechanismem jsou zkoušeny břemenem umístěným 

100 mm až 200 mm nad zemí v hmotnosti větší než 125% velikosti nosnosti. Zkouška je 

pro vyhodnocení požadavků přetížení a stability provedena v kritických polohách kočky, 

jako je střed rozpětí, extrémní polohy příčného pojezdu, včetně dojezdu na převislých 

koncích. Pokud jsou během zkoušky prováděny pohyby, jsou prováděny bez břemene. 

Zkoušky jsou vyhodnoceny jako vyhovující, pokud nevzniknou trhliny, trvalé deformace 

nebo poškození, která by viditelně ovlivňovala funkci nebo bezpečnost jeřábu a jestliže 

se spoje neuvolní nebo nevykazují známky poškození. [6][9] 

5.3.2 ZKOUŠKA DYNAMICKÁ 

Doporučená hmotnost zkušebního břemene uvedena v tabulce 4. 

Tato zkouška zahrnuje spouštění a zastavení každého pohybu, včetně všech 

kombinovaných pohybů. 

Při dynamické zkoušce jsou zjišťovány: 

 - plynulá činnost jeřábu 

 - všechny rychlosti pohyblivých součástí 

 - funkce brzd jednotlivých mechanismů a pohonů 

 - funkce zařízení proti přejezdu 

Zkoušení je prováděno od nejmenších po největší rychlosti. Postup zkoušení zařízení 

a velikost zkušebního břemene je uveden v předpisech vydaných výrobcem.  Předpisy 

vydané výrobcem nemohou být v rozporu s normou ČSN 27 0142, mohou však být přísnější.  

Na zdvihacích zařízeních s hydraulickým nebo pneumatickým obvodem je při zatěžovací 

zkoušce kontrolováno: 

 - provozní tlak a těsnost 

 - funkce ovládacích prvků 

 - funkce bezpečnostních zařízení 
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 Pokles břemene zavěšeného na zdvihacím zařízení nesmí být větší jak 5 mm/min. Velikost 

provozního tlaku musí být uvedena v technické dokumentaci zdvihacího zařízení. [6] [9] 

5.3.3 ZKOUŠKA OMEZOVAČE NOSNOSTI 

Zařízení, které je schopné zabránit manipulaci s břemeny překračující nosnost, 

při zohlednění dynamických účinků během normálního používání se nazývají omezovače 

nosnosti. Omezovačem nosnosti musí být vybaveny všechny jeřáby o nosnosti 1000kg 

nebo více, nebo s klopícím momentem 40 000 Nm, nebo více od váhy břemena velikosti 

nosnosti. Zařízení proti přetížení je zkoušeno před uvedením do provozu v rámci zatěžovací 

dynamické zkoušky. Omezovače nosnosti jsou zkoušeny pomocí statického působení 

břemene o hmotnosti do 115% jmenovité nosnosti, pokud výrobce neurčí jinak. Během 

provozu je funkčnost zařízení proti přetížení ověřována pouze při revizních zkouškách, 

nebo pokud zařízení nefunguje, nebo funguje špatně. [1][9] 

Omezovače nosnosti jsou děleny na přímo a nepřímo působící omezovače.  

PŘÍMO PŮSOBÍCÍ OMEZOVAČE 

Přenášená síla je omezena přímo působícím omezovačem, který působí v řetězu hnacích 

elementů. Tyto omezovače nemají prodlevu odezvy. Jeřáb s přímo působícím omezovačem 

nosnosti je navržen na maximální sílu FMAX, která působí na jeřáb při aktivaci omezovače 

zdvihací síly a která může být větší, než břemeno zdvihu, násobené příslušným 

součinitelem. 

Maximální síla FMAX, působící na jeřáb při aktivaci přímo působícího omezovače zdvihací 

síly, je počítána podle: 

FMAX=ɸ .  m . g 

kde FMAX je maximální síla v N 

 ɸD  je součinitel omezení síly pro přímo působící omezovače zdvihací síly 

m je hmotnost břemena zdvihu v kg 

g je gravitační konstanta 9,81 m/s2    [9] 

NEPŘÍMO PŮSOBÍCÍ OMEZOVAČE 

Nepřímo působící omezovač nosnosti určuje přenášenou sílu měřením signálu a vypíná 

dodávanou provozní energii. Nastavení musí být takové, aby se omezovač aktivoval 

při zdvihání břemena překračujícího břemeno zdvihu, vynásobené součinitelem vypnutí. 

Maximální výsledná síla FMAX působící na jeřáb při aktivaci nepřímo působícího 

omezovače zdvihací síly, je vypočítána podle: 

FMAX=ɸ .  m . g 

kde  FMAX je maximální síla v N 

 ɸL  je součinitel břemena pro maximální sílu 

m je hmotnost břemena zdvihu v kg 
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 g je tíhové zrychlení 9,81 m/s2  [9] 

5.4 OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 

Je provedena před uvedením jeřábu do provozu. Slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, 

zjištěnému při posuzování shody. Současně je při zkoušce prověřeno zajištění bezpečného 

provozu jeřábu. [1] 

5.5 MĚŘENÍ PRŮHYBU 

Dále je nutné provést měření průhybu. 

5.5.1 POSTUP PŘI MĚŘENÍ 

1. Most jeřábu je umístěn nad podpory jeřábové dráhy, nebo co nejblíže k nim, 

aby se vyloučilo sečtení průhybu jeřábové dráhy a mostu jeřábu. 

2. Kočka bez břemene je uvedena do krajní polohy a zaměří se. (hodnota A) 

3. Kočka se zavěšeným zkušebním břemenem je dána do polohy, při které je 

nejúčinněji zatížený most jeřábu. Je zaměřen průhyb a pozorováno, jestli se 

soustavně zvětšuje. Po 10 minutách je odečtena hodnota. (hodnota B) 

4. Zkušební břemeno je odděláno a kočka bez břemene je opět umístěna do krajní 

polohy, poté je opět zaměřena hodnota průhybu. (hodnota C) [6] 

5.5.2 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

1. Rozdíl mezi hodnotami B a A je celkový průhyb  

2. Rozdíl mezi hodnotami B a C je pružný průhyb 

3. Rozdíl mezi hodnotami C a A je trvalý průhyb 

Jestliže se hodnoty A a C shodují, je trvalý průhyb roven nule a celkový průhyb se rovná 

pružnému průhybu. [6] 

5.5.3 VYHODNOCENÍ 

- vypočítaný průhyb nesmí překročit kritickou hodnotu uvedenou výrobcem 

- pružný průhyb zjištěný při praktickém měření nesmí překročit vypočítaný průhyb 

- trvalý průhyb nesmí být větší jak 20% pružného průhybu, pokud norma nestanovuje jiné 

podmínky. [6] 
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  NÁVRH DOPORUČENÉHO POSTUPU PŘI HODNOCENÍ 

PROVOZNÍHO STAVU JEŘÁBŮ PODLE PLATNÉ 

LEGISLATIVY 
Doporučený postup hodnocení provozního stavu jeřábů je rozdělen do tří základních částí. 

První částí je kontrola dokumentace, na ni navazuje podrobná vizuální kontrola jeřábu 

a jako poslední jsou provedeny zkoušky zařízení. 

Při provádění tohoto postupu je nutné současně vyplňovat tabulky, které jsou uvedeny 

v příloze A.  

6.1 KONTROLA ROZSAHU A ÚPLNOSTI DOKUMENTACE 

Nejprve je nutno si u pověřené osoby vyžádat kompletní technickou dokumentaci jeřábu tj. 

deník jeřábu, předchozí revizní zprávy a doklady o údržbě. Poté je nutné provést kontrolu 

předložené dokumentace. Dokumenty musí obsahovat základní specifikace a jmenovité 

hodnoty zařízení tak, jak je dodáváno výrobcem a musí uvádět základní parametry 

a provozní podmínky odpovídající danému použití zařízení.  

6.1.1 POROVNÁNÍ DOKUMENTACE S KONKRÉTNÍM ZAŘÍZENÍM 

Je nutné provést porovnání parametrů uvedených v dokumentaci s parametry daného 

jeřábu, které jsou uvedeny na štítku. Následně je třeba přejí ke kontrole deníku ZZ. 

6.1.2 KONTROLA DENÍKU ZZ 

V deníku ZZ je třeba zkontrolovat úplnost zápisu, především počet odpracovaných hodin, 

počet cyklů, stavů zatěžování apod. Je tedy třeba získat informace o pracovních 

podmínkách jeřábů a z nich následně vycházet při dalším posuzování. Pokud nejsou údaje 

v deníku kompletní, nebo deník chybí, je třeba pozorováním jeřábu po dobu několika 

pracovních dní, zjišťovat jeho stav provozování a následně ze zjištěných hodnot 

aproximovat předpokládaný stav ZZ. Je v zájmu provozovatele jeřábu, aby byl deník ZZ 

co nejpodrobnější a obsahoval úplné informace z důvodu určení intervalu provedení další 

zkoušky. 

6.2 VIZUÁLNÍ A FUNKČNÍ KONTROLA ČÁSTÍ JEŘÁBU 

Vizuální kontrola jeřábu se skládá z několika hlavních částí, které jsou uvedeny 

v následujícím textu.  

6.2.1 INFORMAČNÍ TABULE A BEZPEČNOSTNÍ ŠRAFOVÁNÍ 

Nejprve je nutné zkontrolovat výstražné a informační tabule a bezpečnostní šrafování. 

Jedná se zejména o čistotu, čitelnost a vhodnost umístění.  

6.2.2 PŘÍSTUP NA ZAŘÍZENÍ 

Poté je třeba zkontrolovat přístup na zařízení tj. žebříky a přístupové lávky, zábradlí, madla, 

ochranné lišty, schodiště, vstupní otvory, poklopy a kryty. Kontroluje se jejich čistota, 

rozměry, funkčnost, provedení, uchycení a jiné. Neméně důležité je zkontrolovat průchozí 

profil na jeřábu. Zejména se jedná o dodržování minimálních rozměrů, které bývají často 

narušeny sníženými osvětlovacími tělesy, nebo potrubím.  
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 6.2.3 JEŘÁBOVÁ DRÁHA 

Dále je nutno zaměřit se na jeřábovou dráhu. Zkontrolovat stav kolejnic jako jsou závady 

v uchycení, výtluky, podepření kolejnic, nečistoty a cizí předměty v dráze nebo nadměrně 

sjeté kolejnice, které signalizují křížení drah. Značné svislé přesahy nebo výtluky mohou 

způsobit poškození pojezdových mechanismů. Tuto kontrolu je nutné provést jak 

u pojezdové dráhy kočky, tak jeřábu. Další kontrolovanou oblastí jsou pojezdová kola, 

zde je nutné zaměřit se na stav kol a nákolků a také na nadměrné opotřebení kol, které také 

signalizuje křížení drah. Při pochybnosti o výskytu prasklin je možné navrhnout prověření 

dalšími nedestruktivními zkouškami. Toto pravidlo platí téměř u všech částí ZZ. Poté je 

třeba se zaměřit na stav pružných částí, uchycení a funkčnost narážek a nárazníků.  

6.2.4 OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Dalším velkým celkem, kterému je nutno se věnovat je OK zařízení. Na OK jsou 

kontrolovány tvary jednotlivých nosných částí, jejich deformace, existence trhlin 

či prasklin a také rozměrové nepřesnosti. Dále je nutné zkontrolovat povrchovou ochranu 

ZZ a výskyt koroze. Zda došlo k porušení ochranného nátěru a také zjistit korozní úbytky 

v kritických místech a jejich porovnání s výkresovou dokumentací nebo tabulkami. Dále 

musí být zkontrolovány svarové spoje, jejich provedení, přítomnost prasklin nebo trhlin 

a neprovaření. V případě pochybností je možné navrhnout další nedestruktivní kontroly. 

Poté je nutné provést kontrolu šroubových a nýtových spojů, kde je třeba se zaměřit 

na uvolněné šrouby nebo nýty, střihnuté šrouby a nýty, nebo také deformované spoje. 

Dále jsou kontrolovány koncové vypínače, u kterých je nutné především zkontrolovat 

jejich funkčnost, mechanické poškození, kompletnost, kabeláž a hlavně seřízení. U jeřábu 

mohou být 3 druhy koncových vypínačů. Koncový vypínač zdvihu musí být obsažen vždy. 

Další jsou koncové vypínače pojezdu kočky a mostu, tyto vypínače na jeřábu nemusí být 

obsaženy, ale pokud na jeřábu jsou, je nutné, aby jejich funkčnost byla správná.  

6.2.5 NOSNÉ ČÁSTI 

Poté je důležité zkontrolovat nosné části, jako jsou lana, kladky, háky a řetězy. Lana je 

nutné prohlédnout a zjistit, jestli se na nich nevyskytují vady z kapitoly 3.4.3. Dále 

se kontroluje lanový buben, u kterého je nutné dbát na správné ukládání lana. U kladek 

se kontroluje styk kladky a lana. Lano musí být podepřeno kladkou ve více jak 30% obvodu 

lana. Dále je u kladek nutné kontrolovat opotřebení drážek. Poté jsou zkontrolovány vůle 

v ložiscích a to radiální vůle u kladek a axiální vůle u háků. Dále je nutné zkontrolovat 

otlačení závitů háku a matice a rozměry háku. Je provedena demontáž háku, aby bylo 

možné zjištění stavu závitů ve spoji. Také je nutné zkontrolovat funkčnost pojistky háku. 

Závady, které se mohou vyskytovat na řetězech jsou uvedeny v kapitole 3.6.3.  

6.2.6 POHYBOVÉ MECHANISMY 

U pohybových mechanismů je v první řadě nutné zkontrolovat motor, stav a uchycení jeho 

krytu a také stav a uchycení ventilátoru motoru. Ventilátor s ulomenými lopatkami není 

schopen dostatečného chlazení motoru. Další částí pohybového mechanismu jsou 

převodovky, kde je třeba kontrolovat stav a množství oleje a těsnost systému. Poté je nutné 

zkontrolovat brzdy. Kontroluje se zvlnění nebo oslabení kotouče, trhliny, seřízení 

mechanismu, opotřebení brzdového obložení, stav uchycení a hlavně funkčnost. Dále 

je nutné zkontrolovat vůle a hlučnost ložisek, trhliny a deformace hřídele a jejich celkový 

stav. U spojky je nutné kontrolovat uložení a vůle.  
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 6.2.7 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 

Jednou z nejdůležitějších částí kontroly jsou bezpečnostní systémy. Jako první je 

kontrolováno zařízení proti přetížení, u kterého je kontrolována především funkčnost, 

celkový stav a mechanické poškození. Velmi častou závadou je, že je přetěžovací zařízení 

nainstalováno, ale není funkční. Dále je kontrolován celkový stav, mechanické poškození 

a funkčnost zařízení proti samovolnému pohybu. Dalším velmi důležitým systémem je 

antikolizní zařízení. Zde je kontrolována funkčnost. Je nutné, aby bylo zabráněno kolizi 

se sousedícími jeřáby. Také je nutné zkontrolovat funkčnost tlačítka „STOP“. I zde je 

kontrolována hlavně funkčnost a celkový stav. Jako poslední je zkontrolována funkčnost 

signalizace a také jeho slyšitelnost. 

6.2.8 ZKOUŠKY ZZ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 

Po provedení vizuálních a funkčních kontrol je ještě nutné provést zkoušky se zatížením, 

které jsou popsány v kapitole 5.3. Dále je změřen průhyb. Postup měření průhybu je uveden 

v kapitole 5.5.  
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  VYHODNOCENÍ PROVEDENÉHO POSOUZENÍ STAVU 

JEŘÁBU 
V rámci této bakalářské práce bylo provedeno otestování navržené metodiky. V příloze B 

jsou přiložené tabulky, které byly vyplněny při posuzování stavu jeřábu. 

7.1 KONTROLA TECHNICKÉ DOKUMENTACE 

Byla provedena kontrola deníku jeřábu, který je vedený velmi pečlivě. Další dokumenty 

nebyly provozovatelem jeřábu dodány. Dále byl kontrolován štítek, který je čitelný.  

7.2 VIZUÁLNÍ A FUNKČNÍ KONTROLA 

Dále byla provedena vizuální kontrola jeřábu. Nejprve byly zkontrolovány bezpečnostní 

cedule a výstražné šrafování. Cedule i šrafování byly celkem v pořádku, jen u schodiště 

bych doporučila značení v nebezpečné výšce provést v kombinaci žluté a černé barvy, 

která je více výrazná.  

Poté byla provedena kontrola přístupu na zařízení, jako jsou žebříky, přístupové lávky, 

zábradlí atd. Zde nebyly zjištěny žádné závady.  

Jako další byla zkontrolována jeřábová dráha, zde byl kladen největší důraz na stav 

kolejnic, pojezdových kol, narážek a nárazníků. Podle stavu kolejnice mostu bych 

doporučila zaměření dráhy, jestli nedochází k příčení jeřábu. 

Dále byl zkontrolován stav ocelové konstrukce. Zejména byla zjišťována přítomnost 

koroze, stav svarových a šroubových spojů.  

Poté byly kontrolovány nosné části jako je lano, stav kladek, lanového bubnu a háku. Lano 

na první pohled vypadá jako rezavé, ale jedná se pouze o nečistoty. 

Dále byla provedena kontrola pohybových mechanismů, jako jsou motor, brzdy 

a převodovky. Celkový stav motoru a jeho krytu vypadal v pořádku. Brzdy jsou také 

v dobrém stavu. V převodovkách je více oleje, než by bylo potřeba, to může být příčinou 

ukapávání oleje. Doporučuji používat správné množství oleje. Pokud by toto opatření 

nepomohlo, doporučuji přetěsnění systémů. Byla také zkontrolována funkce koncových 

vypínačů.  Na jeřábu je přítomen pouze koncový vypínač zdvihu, který je ovšem funkční 

pouze v horní poloze. 

Nakonec byla provedena kontrola bezpečnostních systémů, jako např. zařízení 

proti samovolnému pohybu a signalizace. Antikolizní systém není přítomen, vzhledem 

k tomu, že v hale je pouze jeden jeřáb.  

7.3 PROVEDENÉ ZKOUŠKY 

Vzhledem k tomu, že provozovatel nedodal vhodná břemena k provedení zkoušek, bylo 

provedeno pouze formální odzkoušení jeřábu s břemenem o hmotnosti 629 kg. 

7.4 ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY 

Špatné barevné značení na schodišti. 

Nefunkční koncový vypínač zdvihu v dolní poloze. 
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 Nadměrné opotřebení kolejnice pojezdu mostu. 

Odkapávání oleje z převodovky. 

Chybějící bezpečnostní pojistka háku. 

7.5 ROZHODNUTÍ O POUŽITELNOSTI  

Jeřáb je dále vhodný k provozování, ale je nutné v nejbližší možné době odstranit zjištěné 

závady. 
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 ZÁVĚR 
V bakalářské práci se podařilo splnit zadání, návrh metodiky hodnocení provozního stavu 

skladových a dílenských jeřábů.  

Přehled hlavních bezpečnostních rizik uvedený v první části byl realizován podle 

praktických zkušeností revizního technika. Také seznam míst, který je uveden ve druhé 

části, kde se nejčastěji vyskytují závady jeřábů, byl konzultován s revizním technikem 

zdvihacích zařízení. Z důvodů nedostupnosti těchto informací v literatuře byla zvolena 

možnost konzultace s technikem, jako nejlepší možné řešení. Tato část může být 

nápomocna k lepší diagnostice závad a to zaměřením se na tato místa. Dále jsou uvedeny 

různé druhy zkoušek. Některé tyto zkoušky jsou dány normami a další, jako například 

nedestruktivní zkoušky jsou prováděny na základě podezření na závadu na daném místě, 

což záleží na zkušenostech revizního technika.  

V práci navržený postup hodnocení provozního stavu skladových a dílenských jeřábů byl 

navržen a optimalizován s ohledem na malou časovou náročnost zkoušky, dále 

pak s ohledem na nízkou náchylnost na chyby a v neposlední řadě na systematičnost. Celý 

tento postup byl konzultován s vedoucím práce a také s revizním technikem. Nakonec byl 

celý postup prověřen v praxi.  

Ověření probíhalo ve zkušebně letadel, dne 30.4.2015 na mostovém jeřábu v areálu Fakulty 

strojního inženýrství při VUT v Brně. Na základě této zkoušky postupu v praxi byl návrh 

ještě upraven. Při úpravě postupu byl například dodán další vyhodnocovací symbol 

a to pro případ, kdy pro daný jeřáb nebylo možno dané kritérium posoudit. Opravy 

v postupu byly pouze kosmetické a již při první zkoušce se prokázal navržený postup, 

stejně jako vyhodnocovací archy, jako vyhovující a vhodný pro praxi. 

Při vypracovávání této bakalářské práce jsem se dozvěděla velké množství nových 

informací. Například jsem si nemyslela, že je na jeřábu nutné kontrolovat tak velké 

množství detailů, které ovšem mohou způsobit při přehlédnutí fatální selhání.
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 A. TABULKY PRO VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO POSTUPU 

 

- vyhovuje ×- nevyhovuje   /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Výstražné cedule čitelnost   

umístění   

čistota   

Bezpečnostní šrafování čistota   

umístění   

Jiné    

 

- vyhovuje ×- nevyhovuje   /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ: 

Firma:  

Umístění: 

Zdvihadlo: 

Nosnost:  

Datum: 

KONTROLOVANÁ 

OBLAST 

 

KRITÉRIUM VYHOD-
NOCENÍ 

(/ ×) 

POZNÁMKA 

TECHNICKÁ 

DOKUMENTACE 

Deník jeřábu úplnost   

Poslední revizní zpráva úplnost   

Opravení závad provedení   

Štítek čitelnost   

souhlasné údaje   

Jiné 
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 PŘÍSTUP NA ZAŘÍZENÍ 

Žebříky provedení   

uchycení   

stabilita   

čistota   

Přístupové lávky provedení   

uchycení   

stabilita   

čistota   

Zábradlí rozměry   

provedení   

uchycení   

stabilita   

čistota   

Madla 

 

provedení   

uchycení   

čistota   

Ochranné lišty rozměry   

provedení   

uchycení   

umístění   

Schodiště rozměry   

provedení   

čistota   

Vstupní otvory rozměry   

provedení   
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 ostré hrany   

Poklopy 

 

rozměry   

provedení   

zajištění poklopů 

ve zvednuté 

poloze 

  

Kryty rozměry   

provedení   

uchycení   

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje    /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

JEŘÁBOVÁ DRÁHA 

Kolejnice uchycení   

výtluky   

podepření   

nečistoty a cizí 

tělesa 

  

nadměrné sjetí 

kolejnic 

  

svislé přesahy   

Pojezdová kola nadměrné 

opotřebení 

  

stav nákolků   

stav kol   

Narážky a nárazníky stav pružných 

částí 

  

uchycení   

funkčnost   
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 Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje   /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

 

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Tvar jednotlivých nosných 

částí 

deformace 

jednotlivých 

prvků 

  

existence trhlin 

nebo prasklin  

  

rozměrové 

nepřesnosti 

  

Povrchová ochrana a koroze poškození 

ochranného nátěru 

  

korozní úbytky 

v kritických 

místech 

  

Svarové spoje provedení   

provaření   

Šroubové a nýtové spoje uvolněné 

šrouby/nýty 

  

střihnuté 

šrouby/nýty 

  

deformované 

spoje 

  

Koncové vypínače zdvihu seřízení   

funkčnost   

stav   

mechanické 

poškození 

  

kabeláž   
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 Koncové vypínače pojezdu 

kočky 

seřízení   

funkčnost   

stav   

mechanické 

poškození 

  

kabeláž   

Koncové vypínače pojezdu 

mostu 

seřízení   

funkčnost   

stav   

mechanické 

poškození 

  

kabeláž   

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje   /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

NOSNÉ ČÁSTI 

Lano uchycení na bubnu   

stav   

poškození   

mazání   

zlomené dráty   

koroze   

zvlnění   

opotřebení   

průměr   

vytlačení 

pramenu/duše  

  

smyčka   
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 Kladky styk lana a bubnu   

opotřebení drážek   

vůle v ložiscích   

Lanový buben uchycení   

vůle v ložiscích   

ukládání lana   

Hák závity   

rozměry    

pojistka   

Řetězy štítek   

deformace   

opotřebení   

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje    /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

POHYBOVÉ MECHANISMY 

 

Motor stav krytu   

uchycení krytu   

stav ventilátoru   

uchycení 

ventilátoru 

  

Převodovky množství oleje   

těsnost potrubí   

Brzdy brzdový kotouč   

stav obložení   

seřízení   



 

56 
 

MARTINA KOSTÍKOVÁ 

 funkčnost   

Ložiska vůle   

hlučnost   

Hřídele trhliny   

deformace   

stav   

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje    /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 

 

Zařízení proti přetížení funkčnost   

stav   

mechanické 

poškození 

  

Zařízení proti samovolnému 

pohybu 

stav   

funkčnost   

mechanické 

poškození 

  

Antikolizní zařízení funkčnost   

Tlačítko „STOP“ stav   

funkčnost   

Signalizace funkčnost   

slyšitelnost   

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje   /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 
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 ZKOUŠKY PODLE ČSN 

 

Zkoušky se zatížením zkouška statická  hmotnost břemene: 

 

 

zkouška 

dynamická 

 hmotnost břemene: 

 

 

zkouška 

omezovače 

nosnosti 

 hmotnost břemene: 

 

 

Měření průhybu velikost 

 

  

Jiné 

 

   

- vyhovuje ×- nevyhovuje  /- pro konkrétní jeřáb nelze posoudit 
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 B. VYPLNĚNÉ TABULKY 
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 C. FOTODOKUMENTACE 

 

Obr.č.21. - Schodiště 

 

Obr.č.22. - Deník jeřábu 
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Obr.č.23. -  Výstražná cedule 

 

Obr.č.24. - Brzda pojezdu mostu 
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Obr.č.25. - Množství oleje v převodovce 

  

Obr.č.26. -  Kolo pojezdu mostu 
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Obr.č.27. - Kolo pojezdu kočky 

 

Obr.č.28. - Kladnice 
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Obr.č.29. - Vážení zkušebního břemene 

 

Obr.č.30. - Spoj kolejnice pojezdu mostu 
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 D. JEDNOVRSTVÁ A SOUBĚŽNÁ LANA [5] 

Dosažený nebo překročený počet zlomených viditelných drátů v jednovrstvých a 

souběžných lanech, signalizující vyřazení lana. 
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 E. NEKROUTIVÁ LANA [5] 

Dosažený nebo překročený počet zlomených viditelných drátů v nekroutivých lanech, 

signalizující vyřazení lana. 

 


