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Co pro Vás připravujeme
a s čím nám můžete
pomoci v nejbližší době?
Vážení kolegové,
v pozvánce s přihláškou na letošní konferenci jste se dočetli o plánu nových projektů
Asociace ZZ-ČR z.s., které by měly být v rámci plánu práce rozpracovány jako Doporučení správné praxe naší Asociací.
Jde nám především o kvalifikované interpretace některých obecných, nebo problematických ustanovení ČSN ISO 12480-1. Chtěli bychom se zaměřit na správnou metodiku tvorby technologických postupů pro vázání břemen. Podrobně popsat činnosti
a povinnosti pověřených osob. Stanovit minimální požadavky pro činnost vazače a
další.
Myslíme si, že po zavedení ISO 12482 do soustavy ČTN v originále bude důležité
zpracování odborného komentáře k problematice zvláštního posouzení jeřábů.
V rámci letošní konference Vám bude představena novelizovaná Metodika odborné
přípravy obsluh jeřábů. Každý z účastníků obdrží v ceně vložného jeden její výtisk a
bude jí věnovaná i jedna přednáška.
Na novelizaci Metodiky společně pracovali výhradně členové severomoravského regionálního sdružení Asociace. To není pro Asociaci příliš dobrá vizitka. Jsme přesvědčeni, že šikovné odborníky mezi námi najdeme po celé republice. Jen je neumíme
správně motivovat a jejich zkušenosti a znalosti využít ku prospěchu všech.
A zde je prostor pro Vás, všechny ostatní. Obracíme se tedy na Vás všechny, kdo
máte ve svém okolí šikovného kolegu, který se možná jen z ostychu bojí přihlásit a říct
svůj názor. Popostrčte ho prosím, případně nás na něj upozorněte.
Potřebujeme od Vás pomoci, abychom mohli Asociaci posunout vpřed a nepřešlapovali na místě. Chybí nám kolegové, kteří jsou ochotni a schopni nám pomoci dotáhnout zamýšlené projekty do úspěšného konce. Hledáme kolegy, kteří se nebudou bát
přijít s něčím novým. Kolegy, kteří se nebojí pracovat pro ostatní a podělit se s nimi o
své zkušenosti.
Vaší motivací by měla být spolupráce s kolegy v oboru, společný odborný růst a snad
i zajímavá finanční odměna za odvedenou práci, která bude ku prospěchu všech.
Potřebujeme pomoci i při vyhledávání a zpracovávání aktuálních informací nutných jak
pro tvorbu Zpravodaje tak i našich webových stránek. V tom úzkém kolektivu, který se
o chod Asociace stará nyní a který je rok od roku starší se dopředu moc rychle nedostaneme.
Nikdo z nás přece nechce ve Zpravodaji číst pořád dokola jedny a ty samé řeči a na
konferencích poslouchat jedny a ty samé přednášející.
Snad Vás naše výzva a pozvání přijít mezi nás osloví. Těšíme se na Vás.
Předsednictvo Asociace ZZ-ČR z.s.
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v hotelu Černigov v Hradci Králové
ve dnech 22. – 23. 10. 2019 vrcholí.
Vážení kolegové,
v červnovém Zpravodaji 2/2019 jste se dozvěděli poměrně hodně ze zákulisí příprav
blížící se říjnové konference, včetně některých našich doporučení a přání. V tomto
čísle již najdete pozvánku se závaznou přihláškou. Rovněž se zde dočtete více o jednotlivých přednáškách a našich přednášejících.
Při tvorbě programu letošní konference, jsme se snažili navázat jak na naše předchozí
konference, tak i na akce společností, se kterými Asociace dlouhodobě spolupracuje.
K tradičním tématům jsme zařadili několik problémů, které by měly být v rámci plánu
nových projektů Asociace ZZ-ČR z.s. rozpracovány jako Doporučení správné praxe.
Snad jsme se Vám trefili do noty a budete s programem konference spokojeni. Věříme,
že se při večerní diskuzi, nebo z Vámi vyplněných Dotazníků na zpětnou vazbu z konference dozvíme, která témata Vás zaujala a která Vám třeba naopak na letošní konferenci chyběla.
Dnes Vám připomeneme jen pár nejdůležitějších věcí.
Cenu vložného jsme zachovali ve výši 2500 Kč pro člena AZZ-ČR z.s. a 3100 Kč pro
nečlena AZZ-ČR z.s. Jednodenní vložné je stejné pro všechny a stojí 1600 Kč.
Jako variabilní symbol prosím napište datum narození a do poznámky napište
své jméno, abychom mohli snadno identifikovat, kdo má zaplaceno.
V ceně vložného je Asociací nově vydaná Metodika odborné přípravy obsluh jeřábů,
Sborník z konference v elektronické i tištěné podobě a taška s propagačními materiály.
Uzávěrka přihlášek je 15.10.2019.
Prezence účastníků konference je od 11.00 hodin do 12.30 hodin. Nejezděte prosím
všichni na poslední chvíli, abychom neměli problémy s ubytováním. Zahájení konference je v 12.30 hodin.
Dle provozních podmínek hotelu je přihlášení - check in v hotelu možné od 14.00 hodin
a odhlášení -check out pobytu je do 10.00 hodin.
Zvažte tedy naše doporučení, přijet již v pondělí 21. října, v klidu se ubytovat, povečeřet a třeba posedět s kolegy z oboru, případně se projít večerním Hradcem. Ráno
si chvilku déle pospat a po snídani se od 11.00 hodin zastavit nerušeně za vystavovateli a probrat s nimi beze spěchu, jaké novinky pro nás chystají. Zatímco ostatní
budou stát nervózně ve frontě u recepce, můžete si dát v klidu a pohodě oběd a potom
přejít do sálu na první přednášku.
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Ubytování je pro Vás zarezervováno pod heslem „ASOCIACEZZ“. Nezapomeňte se
jím přihlásit. Telefon na recepci hotelu je 495 814 266.
Ubytování v jednolůžkovém pokoji Vás přijde na 1000 Kč/noc. Dvoulůžkový pokoj stojí
celkem 1330 Kč/noc. To znamená, že za jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji zaplatíte pouze 665 Kč/noc, pokud se uskrovníte a nebude Vám vadit, že spíte na pokoji ve
dvou s některým z kolegů. Po obsazení všech jednolůžkových pokojů je možné spát
samostatně ve dvoulůžkovém pokoji, ale cena za ubytování je samozřejmě vyšší, přijde Vás na 1150 Kč/noc.
Více informací o hotelu, ubytování, příjezdových trasách k hotelu naleznete na webových stránkách hotelu: http://cernigov.hotel.cz.

Co všechno se můžete dovědět z jednotlivých přednášek na Konferenci
AZZ-ČR z.s. 22. a 23.10.2019 v Hradci Králové
Letos jsme se při sestavování odborného programu snažili jednotlivá témata zařadit
do tří skupin:
1. Témata z oblasti technické a normativní problematiky
2. Problematiku odborné kvalifikace obsluh jeřábů
3. Interpretace některých ustanovení ČSN ISO 12480-1 pro praxi RTZZ
Přitom témata 2 a 3 budou rozpracovány v rámci nových projektů připravovaných AZZČR z.s. jako Doporučení správné praxe pro potřeby RTZZ.
1. skupina témat:
▪ Pracovní systém pro pohyblivé pracovní plošiny podle ČSN ISO 18 893
Norma ČSN ISO 18 893 novelizovaná v roce 2016 zavedla v čl. 4.2 nový požadavek
na zaměstnavatele nebo použivatele pohyblivých pracovních plošin (MEWP) navržených v souladu s EN 280 – zpracování pracovního systému. Jde o obdobu SBP
pro jeřáby podle ČSN ISO 12480-1. V prezentaci bude proveden rozbor významu
pracovního systému pro zajištění bezpečného provozu pohyblivých pracovních plošin s rozdílnými požadavky na pracovní systém provozovatele plošin, který je současně jejich vlastníkem, pro subjekt, který pouze plošiny pronajímá nebo firma, která
si pouze půjčuje a používá plošiny pro vlastní stavební činnost. Přednáška bude doplněna o praktické zkušenosti při zajištění bezpečného provozu pohyblivých pracovních plošin.
▪ Analýza problematiky zvláštního posouzení jeřábů s ohledem na současný
vývoj norem
Problematika zvláštního posouzení je v poslední době velmi aktuálním tématem. Jednak došlo v loňském roce ke zrušení ČSN ISO 12482-1 bez náhrady, od letošního
října bude zavedena norma ISO 12482 do systému ČTN v originále a k problematice zvláštního posouzení výrazně přispělo zavedení novelizované ČSN ISO 99271 v roce 2014. V prezentované analýze bude jednak obecné posouzení současného
stavu z pohledu již neplatné ČSN SO 12482-1 a dosavadní praxe, nedostatečná úroveň protokolů, minimální přínos pro provozovatele apod. a především z pohledu nové
normy ISO 12482 a ČSN ISO 9927-1. To znamená možnost využití velké inspekce,
dílčích posouzení kritických komponent, závěrečné vyhodnocení dílčích kroků a také
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▪ Vývoj ve využití umělohmotných lan u věžových a mobilních jeřábů
Umělohmotná nosná lana nacházejí stále častější využití u věžových stavebních
nebo mobilních jeřábů. V přednášce budou prezentovány nejen technické parametry
a výhody ale především zkušenosti s jejich používáním z pohledu jednoho z největších výrobců těchto jeřábů, jaký je jejich vliv na bezpečnost provozu jeřábů, ovlivněni
životnost části lanových převodů i vlastních lan.
▪ Řešení koordinace jeřábů na velkých stavbách
Koordinaci jeřábů na stavbách přinesla ČSN ISO 12480-3 pro jeřáby věžové. U velkých staveb je však nutno tento problém řešit komplexně a nelze vystačit s tím, že
koordinátorem může být pověřen i vazač největší firmy, která provádí práce pod jeřábem. Je nutné tuto problematiku zapracovat do Systému bezpečné práce staveniště se zavedením nových funkcí v oblasti činnosti pověřených osob a současně
do plánu bezpečnosti stavby včetně realizace stavebních činností více subdodavatelů při současném použití věžových a mobilních jeřábů.
2. skupina témat:
▪ Představení novelizované Metodiky odborné přípravy obsluh jeřábů
Původní metodika odborné přípravy obsluh jeřábů vznikla z iniciativy Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení - ČR roce 2003 jako reakce na zavedení
ČSN ISO 12480-1 do soustavy českých norem náhradou za původní normu ČSN 27
0143. Novela metodiky vznikla jako jeden z plánovaných nových projektů, kterými
chce AZZ-ČR z.s. přispět k podpoře odborných informací pro revizní a odborné techniky pro zajištění bezpečnosti provozu jeřábů a zdvihadel. Při novelizaci byly zohledněny připomínky revizních a odborných techniků z praxe, a závěrečná verze
byla projednána se zástupci SÚIP, především s ohledem na nutný rozsah podkladů,
které musí mít zaměstnavatel k dispozici při dokladování příslušného oprávnění obsluh jeřábů a zdvihadel v rámci jejich kompetentnosti.
▪ Minimální požadavky pro bezpečnou činnost vazače
V souvislosti s postupným zapracováním Metodiky odborné přípravy obsluh jeřábů
do doporučení, které zahrnula do plánu svých aktivit AZZ-ČR z.s., bude soubor minimálních požadavků pro vazače břemen, jako „Rozum do kapsy“ v praktickém formátu, který obdrží každý vazač v rámci teoretické přípravy, a který bude ve
vícejazyčném provedení využitelný také pro odbornou přípravu zahraničních pracovníků. Minimální požadavky budou splňovat nezbytné informace v rozsahu čl. 5.4.2
písm. e) až j) ČSN ISO 12480-1.
3. skupina témat:
V ČSN ISO 12480-1 existuje cela řada článků, které jsou formulovány velmi obecně,
a proto umožňují často nejasný a nepřesný výklad. Proto se AZZ-ČR z.s. rozhodla postupně vybrané články nebo jejich části podrobit technické i legislativní analýze a na
základě ní zpracovat a projednat s orgány dozoru doporučení správné praxe, která
budou postupně vydávána v rámci plánovaných projektů AZZ-ČR z.s. jako podpora
odborné činnosti revizních a odborných techniků. Do těchto plánovaných projektů
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zohlednění míry využívání jeřábů při plánování provádění zvláštního posouzení
v rámci SBP. Součásti prezentace budou možnosti využití diagnostiky při posuzování
kritických částí jeřábů.
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budou postupně zařazeny také témata na základě následujících tří prezentací z naší
říjnové odborné konference.
V těchto přednáškách budou provedeny interpretace následujících požadavků ČSN
ISO 12480-1:
▪ rozsah činností a povinností pověřených osob podle čl. 4.2 a 5.2 a dalších dle ČSN
ISO 12480-1 se zaměření na specifičnost staveb se zaměřením na doporučení, jak
tuto problematiku zapracovat do SBP staveniště se zaměřením na problematiku spojenou s pronájmem a provozem věžových a mobilních jeřábů,
▪ čl. 5.3.2 písm. g) – co zahrnuje požadavek na kompetentnost jeřábníka pro vázání
břemen,
▪ čl. 11.3 – jak definovat požadavek na bezpečnou vzdálenost pro obsluhy jeřábu z hlediska jeřábníka i vazače, jaký je dostatečný odstup od břemene z ohledem na charakter břemene,
▪ čl. 12.1.3 – jak řešit nutnost použití bezpečnostní pojistky háku v praxi,
▪ v souvislosti s interpretaci čl. 4.1 písm. a) stanovit obecný postup pro tvorbu technologických postupů pro vázání břemen nad rámec vymezený v příručce VAZAČ, jako
opakující se rutinní činnosti, které lze považovat za součást základní kvalifikace vazače.

Věříme, že si v programu odborné konference každý z Vás najde témata, která
budou přínosem pro Vaši budoucí praxi, a že i v rámci tradiční diskuse získáte
důležité odborné i praktické informace.

Těšíme se na Vaši účast a také inspirativní podněty pro přípravu konference v příštím
roce.

Jménem celého organizačního týmu
Ing. Miroslav Chromečka – odborný garant konference
Jaroslav Záhora – organizační garant konference
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Informace z úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví Věstník ÚNMZ číslo 4, zveřejněno dne 8. dubna 2019
Oddíl 2 České technické normy
VYDANÉ ČSN, ZMĚNY ČSN, OPRAVY ČSN, EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K
PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN – neobsahují žádné normy pro oblast zdvihacích zařízení.

ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
27/0001/19
TNK: 107
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a
nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob
a osob a nákladů
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 81-28:2018+AC:2019
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-05
27/0002/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12397:2017
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-07
27/0003/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13796-3:2017
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-07
27/0004/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu
uchycení proti skluzu
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13796-2:2017
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-07
27/0005/19
TNK: 107
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro
dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 81-77:2018
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-07
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27/0006/19
TNK: 107
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 81-71:2018+AC:2019
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-05

Informace z úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Věstník ÚNMZ číslo 5, zveřejněno dne 7. května 2019
Oddíl 2 České technické normy
VYDANÉ ČSN, ZMĚNY ČSN, OPRAVY ČSN neobsahují žádné normy pro oblast
zdvihacích zařízení.
EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN EN 17064 (27 3022)
kat.č. 506874
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru;
EN 17064:2018; Platí od 2019-06-01
ČSN EN 81-77 (27 4003)
kat.č. 506875
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití ýtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým
podmínkám; EN 81-77:2018; Platí od 2019-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám;
Vydání: Květen 2014
ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
27/0007/19
TNK: 123
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13135:2013+A1:2018
Zahájení zpracování úkolu - 19-05, Ukončení úkolu - 19-08
27/0008/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné
závěsy
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13796-1:2017 (CAB, CAB2)
Zahájení zpracování úkolu - 19-04, Ukončení úkolu - 19-07

Informace z úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Věstník ÚNMZ číslo 6, zveřejněno dne 7. června 2019

Oddíl 2 České technické normy
VYDANÉ ČSN, ZMĚNY ČSN, OPRAVY ČSN, EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K

8

L E G I S L AT I VA A N O R M Y

číslo 3 / 2019
září 2019

Z p r a v o d a j Z Z 138

ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
27/0009/19
TNK: 147
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13001-3-4:2018
Zahájení zpracování úkolu - 19-06, Ukončení úkolu - 19-07
27/0010/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 17064:2018
Zahájení zpracování úkolu - 19-06, Ukončení úkolu - 19-09

Informace z úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví Věstník ÚNMZ číslo 7, zveřejněno dne 8. července 2019
Oddíl 2 České technické normy
VYDANÉ ČSN, ZMĚNY ČSN, OPRAVY ČSN, EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K
PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN, ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH
TECHNICKÝCH NOREM – neobsahují žádné normy pro oblast zdvihacích zařízení.

Informace z úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví Věstník ÚNMZ číslo 8, zveřejněno dne 8. srpna 2019
VYDANÉ ČSN
ČSN EN 81-28+AC (27 4003)
kat.č. 507132
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu
osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro
dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Únor 2019
ČSN EN 81-71+AC (27 4003)
kat.č. 507133
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje:
ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
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PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN – neobsahují žádné normy pro oblast zdvihacích zařízení.
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Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Březen 2019
S účinností od 2020-05-31 se zrušuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) Bezpečnostní
předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu
osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Červenec 2007
ZMĚNY ČSN
ČSN EN 81-71+A1 (27 4003)
kat.č. 508019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro
výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům;
Vydání: Červenec 2007
Změna Z2; Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Březen 2019
OPRAVY ČSN, EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO
ČSN – neobsahují žádné normy pro oblast zdvihacích zařízení.
ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
27/0012/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do
provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1709:2019
Zahájení zpracování úkolu - 19-08, Ukončení úkolu - 19-09
27/0013/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12927:2019
Zahájení zpracování úkolu - 19-08, Ukončení úkolu - 19-09
27/0014/19
TNK: 123
Jeřáby - Monitorování pracovní doby jeřábu
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 12482:2014
Zahájení zpracování úkolu - 19-07, Ukončení úkolu - 19-09
27/0015/19
TNK: 143
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do
provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1709:2019
Zahájení zpracování úkolu - 19-08, Ukončení úkolu - 19-11

Aktuální výběr z věstníků ÚNMZ provedl
Ing. Miroslav Chromečka
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Obsah a zaměření hlavního úkolu u zdvihacích zařízení
V oblasti bezpečnosti práce u zdvihacích zařízení byl Státním úřadem inspekce práce
pro rok 2019 stanoven hlavní úkol pod názvem: „Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení“.
Záměrem tohoto úkolu je ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby dodržují
povinnosti provozovatelů vyplývající z právních a ostatních předpisů pro tato technická zařízení, a dále rovněž vyjasnění odpovědnosti za jejich bezpečný provoz. Dále
také preventivní kontrolní činností přispět k větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně tak jako zaměstnanců a dalších osob na jeřábových manipulacích nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených. Hlavní
zřetel je zaměřen na bezpečný provoz mobilních jeřábů a všech druhů pracovních plošin. V rámci této kontrolní činnosti je také věnována pozornost jeřábovým zakladačům
případně dalším nově se vyskytujícím zdvihacím zařízením, ale také i zdvihacím zařízením dovážených do ČR. V zásadě je třeba říci, že se jedná o bezpečnost práce a
bezpečný provoz zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a způsobu použití včetně
prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. Předmět této kontrolní činnosti je zaměřen na:
prevenci rizik, dále na způsob vedení dokumentace o vyhledaných a vyhodnocených rizik a také, jak zaměstnavatelé přijímají opatření k jejich odstranění,
odbornou způsobilost tzn. na teoretickou a praktickou přípravu včetně ověření
zdravotní způsobilosti k výkonu konkrétní pracovní činnosti, a to u vyhrazených a tzv.
„nevyhrazených“ zdvihacích zařízení,
ověření, zda provozovatelé zdvihacích zařízení mají k dispozici provozní dokumentaci zařízení, dále zda používají zařízení k účelům a za podmínek pro které je
určeno, a to v souladu s provozní dokumentací (návodem výrobce),
místní provozní bezpečnostní předpis - rozsah systému bezpečné práce ve
vztahu k používání zdvihacích zařízení a k manipulaci s konkrétními břemeny,
provádění odborných úkonů k prověření technického stavu zdvihacích zařízení tzn. zda zdvihací zařízení jsou řádně revidována, kontrolovaná a udržována,
na volbu, označení, kontroly, uložení a vedení dokumentace u prostředků pro
vázání, zavěšení a uchopení břemene, které podléhají evidenci a pravidelným kontrolám technického stavu.
Průběžné vyhodnocení hlavního úkolu
Provedeme-li průběžné vyhodnocení kontrolní činnosti k datu 31.7.2019 pak lze konstatovat, že bylo provedeno celkem 298 kontrol a zjištěno 458 nedostatků, což je ve
srovnání za stejné období roku 2018 nárůst o 46 kontrol a 59 nedostatků.
Jaké jsou nejčastější zjištěné nedostatky
*
Oblast školení: Vážné nedostatky byly zjištěny v osnovách školení, kde nebyly uvedeny příslušné platné předpisy, podle kterých byl zaměstnanec seznámen se svými povinnostmi, tzn. osnovy jsou obecné a chybí záznamy o
praktickém zácviku na konkrétní typ zdvihacího zařízení. Při kontrolní činnosti bylo také v některých případech zjištěno, že zaměstnanci nebyli seznámeni s návody na obsluhu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a
uchopení břemen používaných v daném subjektu. Nejčastějším nedostatkem
bylo neuvedení v osnově školení jeřábníků, pro jaký konkrétní typ jeřábu byl
vyškolen. Dalším zjištěním byla skutečnost, že nebyla v kontrolovaném subjektu určena pověřená osoba odpovědná za provoz jeřábů.
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úkolu pro rok 2019 v oblasti
zdvihacích zařízení
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*

Problematika rizik: Zaměstnavatelé při kontrole předkládají ve většině případů seznamy vyhledaných rizik včetně stanovených opatření k provozu
zdvihacích zařízení. Bylo však také zjištěno, že vyhledávání rizik včetně stanovených opatření je prováděno formálně, tzn. pouze okopírována obecná rizika. Vyhledaná rizika tak nekorespondují se skutečným stavem na
pracovišti.

*

Zpracování systému bezpečné práce: Zpracování místního bezpečnostního předpisu, tzv. „Systému bezpečné práce“ (dále jen SBP) je dán požadavkem ČSN ISO 12480-1.
Zaměstnavatelé, aby splnili svoji povinnost, si většinou nechávají zpracovat
systém bezpečné práce externími odborníky (RT ZZ), ovšem i v těchto případech dochází k tomu, že SBP neměly požadovaný rozsah, dále byly obecné,
nekonkrétní, tzn. nekorespondují s konkrétním pracovištěm. V SBP například
nejsou uvedeny zakázané manipulace jeřábníků a vazačů a také není řešeno
i označení vazačů při skupinovém vázání, a to jak na staveništích, tak i ve
výrobních provozech.

Další zjištění v rámci kontrolní činnosti:
•
v dokumentech týkajících se revizí zařízení jsou uvedeny závady, není však
doloženo, zda a jak byly tyto závady odstraněny, zařízení tudíž bylo používáno i bez
prokazatelného odstranění závad,
•
u vyhrazených i tzv. „nevyhrazených“ zdvihacích zařízeních nejsou prováděny
pravidelné kontroly stanovené například návodem výrobce nebo normovými hodnotami, a také není vedena i provozní dokumentace,
•
ovládací prvky zařízení nejsou příslušně označeny nebo jsou špatně čitelné,
•
zaměstnanci nejsou proškoleni z předpisů, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce tzn. nejsou prokazatelně proškoleni a seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci konkrétního
obsluhovaného jeřábu, školení neobsahuje konkrétní návody na obsluhu a konkrétní
pracovní postupy,
•
nebyla ustanovena pověřená osoba odpovídající za provoz jeřábů a zdvihadel
dle čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1,
•
prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemene nebyly označeny tak,
aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití (např. nosností) a nebyly pravidelně kontrolovány dle provozní dokumentace. V rámci kontrolní
činnosti byly také zjištěny případy, kdy k vázacím prostředkům byla provozní dokumentace vyžádána, ale nedoložena. Výjimkou nejsou případy, kdy provozovatel používá velmi silně poškozené textilní pásy a popruhy, dále vázací prostředky
s poškozenými prameny ocelových lan a řetězové vázací prostředky s deformovanými
(ohnutými -přetíženými) háky.

Vývoj pracovní úrazovosti u jeřábů
Z informačního systému pracovních úrazů Státního úřadu inspekce práce uvádíme
statistiku vývoje pracovní úrazovosti u jeřábů za období roku 2018 a stejné období
roku 2019. Ačkoliv statistika může být optimistická, je třeba si uvědomit, že uvedené
počty se výrazně změní po období dovolených.
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Co lze očekávat v rámci kontrolní činnosti v dalším období
Jednoznačně plnění zadání, cíle a předmětu hlavního úkolu v oblasti zdvihacích zařízení.
Informace: Významnou událostí inspektorů specializace VTZ-zdvihací zařízení je odborný seminář inspektorů oblastních inspektorátů práce, který se uskuteční v první
polovině měsíce září 2019 ve Východočeském kraji. Cílem tohoto odborného semináře
je například výměna zkušeností, dále sjednocení názorů na problematiku zdvihacích
zařízení, poznatky z kontrolní činnosti, novinky v oblasti zdvihacích zařízení, ale také
i rozbor pracovních úrazů u zdvihacích zařízení a stanovení zadání hlavního úkolu u
zdvihacích zařízení pro rok 2020.

Zpracoval pro potřebu Zpravodaje Asociace ZZ-ČR z.s.
Ing Jiří Kysela, metodik pro manipulaci s materiálem
a skladování a vyhrazená zdvihací zařízení SÚIP
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Evidované charakteristické příčiny vzniku pracovního úrazu u zdvihacích zařízení:
- při sestupování z jeřábu po žebříku došlo k uklouznutí a pádu z výšky cca 3,5 m na
zem,
- při odepínání odlitku došlo ke zhoupnutí dvojháku,
- při demontáži příhrady jeřábu došlo ke skřípnutí 4 prstů mezi lano a kladku jeřábu,
- při manipulaci pomocí zdvihacího zařízení došlo k uvolnění šroubu s okem a pádu
kovového dílu na hlavu procházejícího zaměstnance,
- při uvolnění vázacích prostředků z prefabrikátu došlo k přimáčknutí zaměstnance ke druhému kusu,
- při otáčení kabiny jeřábníka mobilního jeřábu došlo k propadu patky jeřábu (rozmáčená zemina) a tím i k poklesu bádie do pracovního prostoru, následkem toho dochází
k přimáčknutí zaměstnance bádií (ztráta části těla).
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Patří mezi špičku v oboru jeřábů a zdvíhacích zařízení. Vlastní rozsáhlý výzkum, dlouholeté zkušenosti a důraz na vynikající kvalitu společnosti zajišťují přední místo na
trhu s jeřáby. Kvalitu svých služeb zlepšujeme také soustavnou kontrolou všech předvýrobních, výrobních a logistických procesů. Je tak zajištěna včasná realizace, tak
nejvyšší spolehlivost a bezpečnost všech našich jeřábů.
Firma Adamec Crane Systems je certifikovaným partnerem společnosti STAHL CraneSystems.
STAHL CraneSystems zaujímá silné postavení na trhu díky své schopnosti vytvářet
expertní systémová řešení. Pokud standardní výrobek nesplňuje požadavky zákazníka, projektové týmy inženýrů a techniků STAHL CraneSystems se vždy snaží najít
vhodné individuální řešení. Kladkostroje Stahl a jeřábové komponenty, jejichž výroba
probíhá v moderním výrobním závodě v Německu, jsou základem pro trvale vysokou
úroveň kvality a zárukou trvale silné pozice na trhu. STAHL CraneSystems čerpá ze
své více než 110 let dlouhé tradice a zkušeností a má na svém kontě nespočet průkopnických vynálezů, které citelně ovlivnily rozvoj technologií a průmyslu.
Adamec Crane Systems založil Ing. David Adamec, který
pracuje a získává zkušenosti
v oboru jeřábů a jeřábové techniky více než 29 let.
Ing. David Adamec je absolventem strojní fakulty ČVUT v
oboru jeřábů. Spolu se specialistou na statické výpočty společnosti
Adamec
Crane
Systems, Ing. Josefem Musílkem , Ph.D. průběžně pracují
na zdokonalování výpočetních
metod jeřábů včetně kontinuálního vývoje vlastního software k
provádění specializovaných výpočtů jeřábů a jeřábových drah.
Prostřednictvím široké sítě našich servisních středisek poskytujeme záruční i pozáruční servis našich jeřábů i produktů jiných dodavatelů. Provádíme servis kladkostrojů
našeho partnera STAHL CraneSystems.
Naši vyškolení technici jsou připraveni vyřešit Váš problém nebo provést profesionální
servis. Naši revizní technici Vám provedou revize, revizní zkoušky, kontroly a posudky
stavu.
Projekční oddělení, vedené Ing. Davidem Adamcem a Ing. Josefem Musílkem, Ph.D.,
se snaží být špičkou v teorii navrhování jeřábů, drah, pohonných ústrojí, koček a ocelových konstrukcí. Všechny projekty jsou samozřejmě provedeny v souladu s aktuálně platným Eurokódem, doplněné vlastními teoriemi, založenými na dlouholetém
výzkumu a zkušenostech, které Eurokód nepostihuje. Složitější ocelové konstrukce
navrhujeme pomocí MKP (metody konečných prvků).
Výpočty jeřábů ADAMEC CRANE SYSTEMS jsou prováděny vlastním výpočetním a
návrhovým systémem ACS CraneCalc, pomocí něhož je možné provést výpočet
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standardních jednonosníkových nebo dvounosníkových jeřábů, jeřábových
drah a sloupů v několika
minutách včetně vygenerování obchodní a technické nabídky.
Konstrukce jeřábů probíhá
ve 3D CAD Autodesk Inventor. Zakreslení můžeme
však
připravit
samozřejmě i ve 2D AutoCad v libovolné verzi.
Naše špičkové konstrukční oddělení je připraveno pružně reagovat na různorodé potřeby našich klientů.
MĚŘENÍ TUHOSTI NÁRAZNÍKŮ V LABORATOŘI ČVUT PRAHA
Nárazníky si necháváme vyrábět na zakázku dle námi stanovených rozměrových a tuhostních charakteristik.
Zkoušky byly prováděny na nově instalovaném měřicím zařízení Shimadzu v
laboratoři ČVUT. Vlastní měření prováděl doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Analýzu dat a implementaci do vlastního systému navrhování jeřábů Crane
4 provedl Ing. Josef Musílek, Ph.D. a
Ing. David Adamec.
Cílem naší firmy je navrhovat jeřábové
konstrukce, které budou hospodárné a
budou zároveň splňovat platné technické normy a předpisy. Snahou je
proto zpřesňovat statické výpočty, které
nejlépe vystihnou skutečné statické působení konstrukce v mezních stavech. Za tímto
účelem jsme provedli toto měření tuhostních charakteristik nárazníků, které společně
s dalším vývojem přispěje k optimalizaci statického návrhu našich konstrukcí.

Ing. David Adamec
ADAMEC KRANE SYSTEMS
E-mail.:david@adamec.cz
Mob.: 602 299 638
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Krupinski KR 90-5 je 5 tunový jeřáb s nosností
1,4 tuny při maximálním vyložení 50 metrů

Nový výrobce věžových jeřábů polská firma Krupinski Cranes navrhla, vyrobila a dodala své první nové jeřáby.
Dva jeřáby mají polské schválení TÜV a již byli předány zákazníkům. Další tři jeřáby
budou dodány později.
U našich jeřábů je kladen důraz na kvalitu, říká Daniel Gwózdz, generální ředitel společnosti. „Vyrábíme vysoce kvalitní vybavení s nejlepšími možnými komponenty a pohony, které lze získat na trhu.” Každý jeřáb je standardně dodáván s dvouletou
zárukou s možností rozšíření na tři roky. Standartní záruka od jiných výrobců bývá
pouze 12 měsíců.
Krupinski KR 90-5 je 5 tunový jeřáb s nosností 1,4 tuny při maximálním vyložení 50
metrů. Jedná se o nejmenší model výrobce.
Motory a převodovky jsou od výrobce SEW Eurodrive zařazené do třídy účinnosti IE3,
pohony jsou od ABB a Siemens dodal PLC a displeje. Hlavní zdvih má výkon 18,5 kW
a na bubnu je dostatek lana k překonání výšky 70 metrů s maximální rychlostí
60m/min. Lano má jmenovitý průmět 12mm.
Pro přemístění a stavbu je kabina spojena v jeden celek s otočí a váží 4,2 tuny, rozměry jsou 4x2.3x2.5m. Elektrické součásti jsou umístěny uvnitř kabiny pro ochranu
proti povětrnostním vlivům a také je to vlídnější prostředí pro případné údržbářské a
servisní prohlídky.
Brzy budou uvedeny na trh další modely a to KR 160-5 a KR 160-8.
Video s novými jeřáby můžete vidět zde:
www.youtube.com/watch?v=mSchN6CDl0k&t=1s.
Překlad z časopisu Cranes 6-2019
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Krupinski představuje
nový věžový jeřáb
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NOVINKY
V SEGMENTU
NAKLÁDACÍCH
JEŘÁBŮ

Sektor nakládacích jeřábů
je po veletrhu Bauma plný
novinek, píše
Christian Shelton

Hyva představuje řadu Edge Line
Výrobci nakládacích jeřábů představili své nejnovější technologie a produkty na mezinárodním veletrhu manipulační a zdvihací techniky Bauma 2019, který se letos konal
v Německu.
Někteří z výrobců využili konání veletrhu k představení celé nové řady nakládacích jeřábů, jako například Holandská společnost Hyva, která uvedla novou řadu pod názvem Edge Line. Tato řada obsahuje 40 modelů jeřábů s nosností od 9 do 66
tunometrů v pěti různých provedení výložníků. Klasický model s teleskopickým výložníkem je označen jako řada HT. Řada HB označuje kloubové modely. Řada HC má
dvojité přepákování. Modely HC-K mají krátký zatahovací sekundární výložník pro
zvedání těžkých břemen v blízkosti sloupu. Pátá konfigurace umožnuje plynulé otáčení
a lze rozšířit až o osm hydraulických výsuvů.
Jeřáby Hyva Edge Line, obsahují systémy kontroly stability a také zařízení omezující
zatížení, funkce Magic Touch dokáže automaticky sklopit a rozložit jeřáb.
Hyva nabízí prodlouženou záruku tři roky a na konstrukční prvky je to dokonce pět
let.
„Řada Edge Line představuje pro Hyvu velmi důležitý milník,” dodal David Catellani,
obchodní ředitel divize jeřábů.
„Zavázali jsme se dodávat prvotřídní produkty, které odpovídají potřebám našich
zákazníků a partnerů a pomáhají jim rozvíjet jejich podnikání. Řada Edge Line odráží základní hodnoty společnosti Hyva v
oblasti inovativního inženýrství, robustnosti, nízké hmotnosti, ergonomie a estetiky,
které
dokonale
odpovídají
nejnovějším trendům, a v konečném důsledku přidává hodnotu investicím do nákladních vozidel.“
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Udržitelná řešení
Sesterská značka Hyvy, společnost Kennis představila na veletrhu Bauma elektricky
poháněný nakládací jeřáb E-Power. Jeřáb dle výrobce nabízí lepší energetickou účinnost a žádné emise výfukových plynů nebo hluku. K dispozici budou lehké i těžké
verze buď se stacionárním připojením, nebo vestavěným mobilním nabíjením.
Kennis vyvinul tento jeřáb dle požadavků zákazníků a požadavků trhu na zvýšení udržitelnosti. Místo dieselového motoru pohání hydraulické čerpadlo elektromotor Kennis
E - Power s baterií, jeřáb je vybaven elektronickým řídicím systémem pro optimalizaci
napájení a samozřejmostí je displej zobrazující stav baterie. Řídicí systém MRT Powertrain byl vyvinut italskou společností IET. Provoz jeřábu je možný i s vypnutým motorem kamionu, takže je vhodný pro městské oblasti, noční práci a pro vnitřní použití.
Více modelů
Další společností s velkým počtem nových nakládacích jeřábů vystavených na veletrhu
Bauma 2019 byl rakouský výrobce hydraulických nakládacích jeřábů Palfinger, který pro rok
2019 představil deset nových modelů TEC a pět
nových modelů SLD.

Palfinger PK
37.002 TEC 7

Modely řady TEC jsou určeny spíše pro specifické manipulace, zatímco modely řady SLD
jsou spíše universální pro každodenní provoz.
Konstrukčně mají jeřáby řady TEC profil výložníku ve tvaru slzy, zatímco jeřáby řady SLD mají
systém výložníku s konvenčním šestihranným
profilem.

Nosnosti modelů řady TEC se pohybují v rozmezí 25 až 37 tunometrů a čtyři z deseti nových
modelů budou mít systém nepřetržitého otáčení. Modely PK 37 002 TEC 7 a PK 30 002
TEC 7 jsou vybaveny asistenčním systémem
Palfinger Mext a Tool a lze je ovládat pomocí rádiového dálkového ovládání Palfinger
PALcom P7. V sestavě TEC 5 mají modely PK 35.502 TEC 5 a PK 28.502 TEC 5 volitelný asistenční systém a jako standartní vybavení je dálkový ovládač.
Nové modely řady TEC mají dosah až 21,6 metrů a dále je lze rozšířit pomocí jibu. Palfinger vyvinul dva nové jiby PJ090 a PJ075, které lze použít se všemi novými modely
TEC 5 a TEC 7. Všechny řady jeřábů TEC 3, TEC 5 a TEC 7 mají operační rozsah
410°.
Pět nových modelů je i v řadě SLD o nosnosti 20-25 tunomentrů. Základním modelem
je PK 21.501 SLD 1, který je ovládaný pouze klasickým ovládáním a není vybaven
ochranou proti přetížení, nemá tudíž označení CE. Dalším jeřábem je PK 21.501 SLD
3 je totožný s SLD 1 je ale již vybaven elektronickým systémem Paltronic 40 a má i certifikaci CE. Model PK 24.001 SLD 5 má systém HPLS společnosti Palfinger, který v případě potřeby zvyšuje nosnost jeřábu. Standardně je také vybaven rádiovým dálkovým
ovládáním. Model PK 24.001 SLD 6 je špičkou v řadě a je prvním modelem SLD, který
bude k dispozici s nejmodernějším elektronickým řídicím systémem Paltronic 150. Palfinger také představil jeřáb PK 18502 SH, který je poháněn elektrickou energií a lze jej
připojit buď na přípojku, nebo může pracovat zcela nezávisle pomocí sady baterií.
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Kennis E-Power
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Fassi F345RB
Jeřáby střední třídy
Italský výrobce nakládacích jeřábů Fassi představil na
veletrhu Bauma 2019 svůj jeřáb F345RB. Jeřáb má nosnost
33tunometrů a šest výsuvů. Konstrukce výložník je ve tvaru desetistěnu,
stejně je řešen i Fassi XE-dynamic s možností nepřetržitého otáčení výložníku.
Společnosti Fassi přichází s celou řadou novinek a to v podobě elektrohydraulických ovládacích prvků, včetně automatického dynamického ovládání, digitálního hydraulického rozvaděče D850, rádiové
řídicí jednotky RCH / RCS, řídicí jednotky FX500, kontroly stability a
v neposlední řadě se sledováním polohy jeřábu.
Desetistěnná konstrukce výložníku dle Fassi snižuje tloušťku stěny výložníku a tím i celkovou hmotnost jeřábu. Tato konstrukce také umožňuje
lepší distribuci zatížení mezi sloupem a ramenem jeřábu. Další výhodou
je možnost provádět údržbu bez demontáže jednotlivých částí výložníku.
Italský výrobce Effer, který vlastní společnost HIAB oznámila, že uvede na trh nový
sortiment lehkých nakládacích jeřábů. První z nich bude model 105 a následovat bude
model 120 s nosností 6-11 tunometrů. Effer na veletrhu také propagoval systém
R.A.C.E (Remote Assistance Control Effer), který umožňuje zobrazování libovolných
dat a také umožňuje vzdálený přístup a vzdálenou pomoc pro servis.
Nové funkce
Dánská společnost HMF představila své nové modely
7020 a 9520, které nahrazují modely 6020 a 8520. Model
7020 má nosnost 50 tunometrů a model 9520 má nosnost 75 tunometrů.
S osmi výsuvy může 9520K8-RCS zvednout až 2 860 kg
při horizontálním dosahu 20,1 metrů. 7020K8-RCS s osmi
výsuvy zvedá 2 050 kg při maximálním horizontálním dosahu 20,4 m. U obou jeřábů jsou k dispozici přídavné jiby.
Mezi nové funkce patří: PowerHoist, který automaticky navíjí lano na buben jeřábu při jeho skládání. PowerSwing,
který proporcionálně distribuuje hydraulický olej, takže
podpěry mohou být vytahovány nebo zatahovány současně a také jsou jeřáby nově vybaveny barevnou obrazovku s názvem PowerDisplay.

HMF’s 9520K8-RCS

A konečně německý výrobce hydraulických nakládacích
jeřábů a bagrů Atlas uvedl na trh řadu N. Ty se však
budou prodávat jen mimo evropský trh. Jeřáby jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší, nemají skoro žádnou elektroniku, pouze základ nutný pro provoz dálkového
ovládání. Dostupné verze řady N jsou 57N, 88N, 116N, 152N, 186N a 292N.
Stávající modely kabinových nakládacích jeřábů společnosti Atlas byly přepracovány,
přičemž došlo k úspoře až 400kg na celkové hmotnosti. Úsporu hmotnosti způsobila
zejména změna materiálu a to použití oceli jakosti 900, méně svarů a konstrukce byla
také upravena pomocí metody konečných prvků. Výrazný posun nastal i v elektronických systémech a tím byla podstatně zvýšena bezpečnost jeřábů.
Překlad z časopisu Cranes 5-2019
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Společnost s názvem Pursuit Systems vyrábí speciální jeřáby pro montáž na auta,
čluny nebo jiná vozidla určená pro přenášení kamer při natáčení filmů. Standardní
model jeřábu dosahuje výšky 6 metrů a má nosnost 136 kg, otočí se o plných 360
stupňů za 4,5 sekundy. Rozšířená verze s vyšší točnou dosahuje výšky 7,9 metrů a
unese 68 kg.
Vozidla, která obvykle nesou tyto jeřáby prostřednictvím těžkých střešních nosičů, jsou
velká a výkonná SUV schopná jet vysokou rychlostí a prudce akcelerovat, aby dále
dramatizovala akci.

ZMĚNA
REALITY
Holografické
brýle Trimble

Autonomní jeřáby ovládané neurálním spojením mezi mozkem
a počítačem, o tom a dalších nejnovějších technologiích hovoří
Christian Shelton.
VR, AR, BIM, IoT, AI, UAV, ML, big data, autonomní stroje, telematika a hologramy…svět se rychle mění a s ním i jazyk, kterým jej popisujeme. Na nedávném veletrhu Bauma 2019 byli hojně k vidění nové technologie, počínaje největšími výrobci
zařízení představujících telematické řídící a výcvikové systémy až po nezávislé průkopníky potýkající se s hranicemi nemožného. I největší technofobové mezi námi musí
připustit, že technologická revoluce je skutečná. Co by tedy mohla budoucnost přinést
pro naše odvětví?
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Pohled zkrze Trible Hololens 2 (https://mixedreality.trimble.com)

Jednou z dlouho diskutovaných oblastí jsou autonomní jeřáby. Podle francouzského
odborníka na antikolizní systémy společnost SMIE, je tato možnost zase o krok blíže,
jelikož již provádí testování upravené verze svého systému ProSite sloužícímu k monitorování celého pracoviště jeřábu. Společnost SMIE uvádí, že v prvním čtvrtletí 2019
provedla řadu testů, které prokázali velký potenciál a přiblížili toto odvětví k automatizaci jeřábů.
Kromě přizpůsobení systému ProSite přidali technici ze SMIE také nové funkce, které
napomáhají autonomní funkčnosti. Pomocí programu ProSite si budou moci jeřábníci
jednoduše vybrat nejvhodnější místo a nařídit jeřábu, aby se automaticky přesunul na
toto místo, bez nutnosti ručního ovládání. Všechny ostatní antikolizní a omezující
funkce systému ProSite zůstanou zachovány. Tento systém lze také konfigurovat a
spravovat na dálku z jakéhokoli připojeného místa, což eliminuje potřebu přesunu
z jednoho jeřábu na druhý, aby bylo možné provést jednoduché změny parametrů.
Tato technologie ukazuje významný posun ve stavebnictví z manuálního procesu na
automatizaci. Digitální řešení jsou v dnešní době stále důležitější z pohledu bezpečnosti a efektivity na pracovišti. V budoucnu se očekává, že se celý sektor od základu
změní, dodává generální
ředitel
SMIE, Jean-CharZkušební verze
les Delplace.
autonomního jeřábu společnosti
Drony
SMIE
Nejnovější
součástí inspekcí zařízení je vzdušná
inspekce. Tento
obor se nejvíce
mění v závislosti
na nových technologiích. Klíčovými
nástroji jsou drony
a další bezpilotní
letouny.

22

T E C H N I C K É Z A J Í M AV O S T I

číslo 3 / 2019
září 2019

Z p r a v o d a j Z Z 374

Technologie se vyvíjí mílovými kroky. V posledních několika měsících Texo DSI uvedli
na trh kamery s rozlišením 100MPI. To umožňuje zaostřit objektiv i během letu a provádět inspekci v reálném čase.
Inspekce věžových jeřábů
Touto činností se zabývá společnost Terra Drone Europe. Společnost je jedním z největších specialistů na robotiku ve světě. Nyní zaměstná přibližně 250 lidí v 15 zemích
světa. Má rozsáhlé zkušenosti při inspekcích ocelových konstrukcí v petrochemickém
a plynárenském průmyslu. Jednou z jejich nedávných činností bylo posoudit zbytkovou životn o s t
Technologie
ocelových
dronů se stále
konstrukcí
vyvíjí
na pobřežní
ropné plošině,
ale
nyní se začínají specializovat na
konstrukce
věžových
jeřábů. Při
tom využívají vysoce
kvalitní fotografie, které
vyhodnocují
pomocí počítačové
analýzy.
Díky tomu
m o h o u
identifikovat i velmi malé vady materiálu. Drony nemusí být schopny nahradit všechny
tradiční prostředky kontroly a údržby věžových jeřábů, ale určitě mohou pomoci majitelům věžových jeřábů v jejich provozu.
Svět zítřka
Dalším příkladem nejnovější technologie jsou holografické brýle od společnosti
Trimble. Například brýle XR10 s čočkami HoloLens 2 se dají umístit pracovníkovi na
ochrannou přilbu a umožňují přístup k holografickým informacím na pracovišti.
Společnost Trimble jim věří, že poskytuje větší přístupnost 3D technologie pro běžné
pracovníky a pomáhá jim tak zvyšovat efektivitu, produktivitu a kvalitu práce.
Trimble dále vyvíjí cloudovou platformu Trimble Connect pro HoloLens 2 čímž by měli
dokázat změnit každodenní činnosti jako je montáž zařízení, opravy a inspekce.
Společnost mimo to spolupracuje s předním vývojářem softwaru pro rozhraní mozku
a počítače (BCI), společností Neurable. Snaží se vyvinout technologii, která by byla
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Společnost Texo DSI, která se specializuje na vyhodnocování dat, v současnosti pracuje na využití dronů při inspekčních a zeměměřičských pracích.
Jedná se především o 3D laserové skenování ve vysokém rozlišení. V kombinaci
s drony je poté možné detailně snímat a sledovat průběh stavby a zároveň tvořit 3D
dokumentaci pro každou fázi projektu.
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nápomocná v dopravě a stavebnictví. Podle Trimble tato technologie může poskytnout hands-free (bezdotyková) a voice-free (bezhlasá) interakci a také kognitivní analýzu chování. Neurable takto využívá bio signálů z mozkové aktivity kombinovanou
s technologií sledování očí, aby zlepšila účinnost školení, bezpečnost řidičů a práci lidí
ve vysoce rizikových zaměstnání.
I když mnoho technologií může znít jako ze stránek sci-fi časopisů, realitou je, že buď
již existují, nebo se vyvíjí. Které se ovšem ujmou, to ukáže jen čas.

Překlad z časopisu Cranes 5-2019
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KOORDINACE JEŘÁBŮ VE
STAVEBNICTVÍ A POZICE
KOORDINÁTORA JEŘÁBŮ
Jan Tatar, Koordinátor jeřábů s.r.o.
Společnost Koordinátor jeřábů s.r.o. je mladá progresivní firma, která reflektuje na
moderní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podílí se na vývoji
a zavádění nových bezpečnostně technických opatření v oblasti jeřábového provozu.
Byla založena na základě „vize o změně“ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
jeřábovém provozu – BOZP ZZ ve stavebnictví, a to z pohledu zainteresovaných osob
v jeřábovém provozu. Zkombinováním dvou úzce spjatých odvětví – jeřábový provoz
a BOZP dalo vzniknout specializované společnosti pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se zaměřením na jeřábový provoz ve stavebnictví.
Základ naší firmy je založen na praktických zkušenostech potřebných k zajištění
bezpečného jeřábového provozu, ať se to týká mnohaletých zkušeností v ovládání jeřábů,
koordinace složitých zdvihacích operací na stavbách, či vyhotovování a aktualizování
potřebné odborně-technické dokumentace. Před založením firmy jsme některé tyto
činnosti vykonávali jako zaměstnanci jeřábových společností, ale bez výrazné podpory
kontrolních subjektů – koordinátorů BOZP, OZO BOZP. A právě odborná neznalost
problematiky jeřábového provozu většiny bezpečnostních techniků nám dala dostatečně
silný impuls k založení specializované firmy na řízení provozu ZZ a BOZP ZZ. Bezpečné
řízení jeřábového provozu na staveništi má zajišťovat pověřená osoba (za celkové řízení
provozu jeřábů). V naší společnosti Koordinátor jeřábů s.r.o tyto povinnosti zajišťuje KOO
ZZ, který je odborný bezpečnostní technik zdvihacích zařízení.
Odborný bezpečnostní technik zdvihacích zařízení – OBT ZZ
Je to odborná způsobilost, která vzniká spojením funkce pověřené osoby ZZ (zvýšené
znalosti v oblasti provozování jeřábů) a bezpečnostního technika (znalosti v BOZP ve
stavebnictví v rozsahu OZO BOZP), je to i mimo normový požadavek na získání
certifikátu KOO ZZ.
A i když v české legislativě není pojem Odborný bezpečnostní technik zdvihacích
zařízení nikde zakotven, jde o termín, který nejlépe vyjadřuje odborně technickou
kvalifikaci naších pracovníků.
Jde o to, aby pozice KOO ZZ nebyla brána jen jako náhražka za antikolizní systém

25

ASOCIACE ZZ - ČR z.s.

Vážení kolegové, i v tomto čísle uvádíme další tři vybrané zajímavé přednášky prezentované na semináři JEŘÁBY 2019, který se konal ve dnech
21.-22.května 2019 v hotelu Santon v Brně, který pořádaly DTO CZ, s.r.o.
Ostrava a KAPKA PLUS s.r.o. za podpory AZZ-ČR z.s. Jako první představujeme přednášku Jana Tatara ze společnosti Koordinátor jeřábů s.r.o. na
téma Koordinace jeřábů ve stavebnictví a pozice koordinátora jeřábů. Jde o
novou společnost, která se specializuje na zavádění nových bezpečnostně
technických opatření v oblasti jeřábového provozu na staveništích. Přednáška byla první části k tématu o zajišťování bezpečnosti provozu jeřábu na
stavbách, pokračování proběhne na říjnové konferenci AZZ-ČR z.s. v hotelu
Černigov v Hradci Králové.
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a koordinace jeřábů nebyla spjata pouze s antikolizním systémem, ale jako zajištění
celkového jeřábového provozu.
KOORDINACE JEŘÁBŮ VE STAVEBNICTVÍ
ČÁST 1.

I. Pracoviště ve strojírenství vs. pracoviště ve stavebnictví
Pro sjednocení výkladu je nutné sjednotit základní rozdíly mezi strojírenstvím a stavebnictvím.
Pracoviště ve strojírenství je již ve zkolaudované budově – v minulosti většinou patřící
jedné společnosti několik let nebo desítky let, kde rozmístění jeřábů je takřka neměnné.
Pracoviště ve stavebnictví se nachází ve venkovním prostředí s neustále se měnící
situací ovlivněnou nejen postupem výstavby, ale i nepřízní počasí. Kdy realizaci výstavby na požadavek zadavatele provádí několik desítek různých zhotovitelů, kteří
během realizace přichází a odchází (realizace stavby trvá průměrně cca 10 měsíců).
Je potřeba si uvědomit, jak vypadá realizace stavby z pohledu jeřábníka.
Obr. č. 1 – takto je to
na začátku výstavby.

Obr. č. 2 – takto to jeřábník vidí během výstavby
– nic není na původním
místě, a to včetně přístupových či skladových
ploch.
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Obr. č. 3 – jak si představují vazači/signalisti, že je jeřábník vidí.

Obr. č. 4 – jak je jeřábník ve skutečnosti
vidí

II. ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE JEŘÁBŮ NA STAVENIŠTI
Z našeho pohledu jde o ucelený systém (K.A.K.O.B.A.) nastavený pro bezpečný provoz mezi jeřáby, jeřábníky a signalisty/vazači pomocí dozoru, který zavede HPO ZZ a
zajišťuje koordinátor jeřábů – KOO ZZ.
K zajištění koordinace jeřábů na staveništi je nutné nastavení odpovědností, pravomocí a pozice Hlavní pověřené osoby ZZ - HPO ZZ a Koordinátora jeřábů - KOO
ZZ v ,,hierarchii,, vedení stavby. Tato fáze, která zároveň musí zajišťovat eliminaci jakéhokoliv nátlaku na provozování nebezpečných jeřábových činností ze strany zadavatele, objednatele a ostatních zhotovitelů, je prvotním předpokladem pro bezpečnou
koordinaci jeřábů na staveništích.
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A pro pochopení potřeby nastavení jednotných pravidel komunikace Vám poslouží následující obrázky:
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Jaká je pozice KOORDINÁTORA JEŘÁBŮ dále jen KOO ZZ v zajištění koordinace jeřábů na staveništích?
KOO ZZ je určen jako zastupující subjekt pověřené osoby za celkové řízení provozu
jeřábů (dle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 12480-3) v plném rozsahu.
KOO ZZ je zároveň stanoven i pro dozor nad BOZP ZZ.

III. KOORDINACE a ŘÍZENÍ PROVOZU JEŘÁBŮ
Koordinace jeřábů se potýká s mnoha organizačními a technickými problémy.
Mezi základní patří:
n neurčení povinností a odpovědnosti – řešení v dohodě o užívání jeřábů
a dohodě se všemi uživateli.
n nedostatečná odborná znalost kompetentních osob – přezkoušení písemnými testy, kontrola plynulosti ovládání jeřábu.
n špatné komunikační návyky – nastavení jednotného systému ,,5PASS,,
předávání signálů a potřebných informací k zdvihacím operacím.
n nestanovení dozoru – dozor a řešení neshod řeší KOO ZZ v součinnosti s vedením stavby a OZO BOZP.
n neznalost potřebných dokumentů – HPO ZZ zajišťuje kompletní evidenci
dokumentů a nastavuje tzv. šanoniádu – konkrétní roztřídění potřebných dokumentů, tak aby se zamezilo chybám při provozních činností (chybějící podpisy, dokumentace, návody, revize atd.)
n nedostatečné seznamování s provozními dokumenty – během školení ale
hlavně během činnosti KOO ZZ je prováděno průběžné seznamování nejen
se SBP ZZ, ale i s návody či TP.
n časový rozvrh – v případě neplánovaných okolností – odstavení jeřábů z důvodu poruchy, nepříznivé počasí, nepřítomnost obsluhy, zastavení provozu jeřábů z důvodu porušování BOZP, vzniká vyšší tlak na provoz jeřábů z důvodu
nevhodně nastavených termínů. HPO ZZ a KOO ZZ se tento tlak snaží přinést
na sebe, aby nedocházelo negativnímu ovlivnění jeřábníků, vazačů signalistů.
n nepříznivé počasí – KOO ZZ zajišťuje omezení provozu či odstavování jeřábů z důvodu nepříznivého počasí – vítr, mráz, vysoké teploty, mlhy.
n jazyková bariéra – před samotným zahájení jeřábových činností musí každý
zainteresovaný kompetentní pracovník doložit způsobilost. Poté je během školení přezkoušen v komunikačních schopnostech – slovem, písmem a schopností přečíst a pochopit text. Vše završeno písemným testem.
Negativní zkušenosti z praxe:
Příklady možných kolizí jeřábů:
n Nižší

jeřáb najede do zdvihových lan vyššího jeřábu.
jeřáb při otáčení narazí výložníkem do výložníku mobilního jeřábu.
n Při otáčení jeřábem narazí protivýložníkem do ramene rozložené beton-pumpy.
n Nižší jeřáb se, vlivem větru, nekontrolovatelně otáčí do společného prostoru
vyššího jeřábu, kde způsobí kolizi se zdvihovými lany.
n Věžový

Příklady rizikových manipulací:
n Součinná
n Přeprava

přeprava břemen pomocí více jeřábů.
osob.
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atypických břemen – technologie, prefa dílců, ocelových konstrukcí
atd.
n Manipulace s břemeny ve stísněných prostorách vůči ZZ.
n Manipulace s břemeny mimo ohraničený zábor stavby.
Pro zajištění bezpečného řízení jeřábového provozu na staveništi a eliminaci
možných rizik, je potřeba zavedení jednotného systému, - jenž pomáhá nastavit
určité” mantinely, ve kterých jsme schopni zajistit řešení sjednocením bezpečného jeřábového provozu i ostatním uživatelům, využívající pro svou činnost zdvihací zařízení
na společném pracovišti:

Koordinace
Administrativa
Komunikace
Organizace
Bezpečnost
Analýza

K-A-K-O-B-A

K-A-K-O-B-A

Koordinace činností jeřábů a zásobování stavby při splnění podmínek bezpečnosti práce.
Zajištění vedení Administrativy pro provoz ZZ.
Zajištění způsobu Komunikace a předávání informací všem zhotovitelům.
Organizace prováděných činnosti v souladu s Bezpečností práce,
kontrola dodržování všech zúčastněných dodržování SBP ZZ a MPBP ZZ.
Analýza plánovaných činností a s tím související možný vznik rizik.

KOORDINACE I.
Jaká je pozice KOORDINÁTORA JEŘÁBŮ dále jen KOO ZZ v zajištění koordinace jeřábů na staveništích?
KOO ZZ je určen jako zastupující subjekt pověřené osoby za celkové řízení provozu
jeřábů (dle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 12480-3) v plném rozsahu a zároveň je stanoven i pro dozor nad BOZP ZZ.
POVINNOSTI KOORDINÁTORA JEŘÁBŮ dle ČSN ISO 12480-3:
Koordinovat činnosti věžových jeřábů na pracovištích, kde je více než jeden
jeřáb, aby se zabránilo kolizím jeřábů, částí jeřábů a/nebo břemen.
KOORDINÁTOR JEŘÁBŮ
Povinnosti dle spol. Koordinátor jeřábů s.r.o a ČSN ISO 12480-3.:
Koordinovat činnosti věžových jeřábů na pracovištích, kde je více než jeden
jeřáb, aby se zabránilo kolizím jeřábů, částí jeřábů a/nebo břemen.
n Seznamování se SBP ZZ všechny dotčené osoby, a to pomocí video prezentace zakončené testovými otázky v českém jazyce.
n
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n Usazování
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Evidence administrativy – kontroly kompletnosti revizí a jejich platností, návody, kontroly způsobilosti kompetentních osob, aktualizace dokumentů.
n Zajištění dostatečného počtu komunikačních prostředků.
n Zajištění a kontrola způsobu komunikace obsluh (věžových jeřábů, mobilních
jeřábů, čerpadel na beton atd.)
n Kontrola vhodnosti používaných “vázacích” prostředků a způsobu upnutí břemen.
n Zajištění vyřazení nevhodných, nebo poškozených vázacích prostředků.
n Zajištění řádných kontrol vázacích prostředků i ZZ.
n Kontrola kompetentnosti pracovníků zapojených do provozu ZZ.
n Vykázat pracovníky nekompetentní a/nebo opakovaně porušující SBP a MPBP
ZZ.
n Účastnění se kontrolních dnů KOO a koordinačních porad a KD BOZP.
n

KOORDINÁTOR JEŘÁBŮ
Požadavky spol. Koordinátor jeřábů s.r.o.:
n odborně

způsobilý při provozu ZZ
23 let
n zdravotně způsobilý
n s praxí minimálně 5 let při provozování a obsluhování věžových jeřábů
n znalý legislativních požadavků pro provoz ZZ – Zákony, NV., Vyhlášky, ČSN
pro provoz jeřábů
n znalý legislativních požadavků BOZP v rozsahu OZO BOZP pro práci na staveništi
n znalost vedení dokumentace potřebné k provozování ZZ
n schopen vyhodnotit rozsah poškození a možnost použití vázacích prostředků
n schopen komunikovat v českém jazyce slovem i písmem.
n starší

K získání odborné způsobilosti KOO ZZ musí pracovník složit závěrečné
zkoušky jak z odborné znalosti v oblasti ZZ, tak ve znalosti bezpečnosti
práce, a to v rozsahu OZO BOZP ve stavebnictví.

Jan Tatar, Koordinátor jeřábů s.r.o.
Mob.: 737 483 823,
E-mail.: tatar@koordinator-jerabu.cz
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ZÁSADY PRVNÍ POMOCI
PŘI ÚRAZECH OBSLUH
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
Vojtěch Burda, DiS.
PÁR SLOV NA ÚVOD
Zcela na úvod bych Vám s radostí přednesl jednu dobrou zprávu. První pomoc je
velmi, velmi jednoduchá.
Při pomyšlení na úraz, nebo náhlou poruchu zdraví, spoustu lidí jímá hrůza a pocit
bezradnosti. Nebojte, skutečně to může zvládnout každý. Odhodlání a „selský
rozum“ jsou často víc, než příručka první pomoci po ruce. Většina návodů pro poskytnutí laické první pomoci začíná kouzelnou formulkou: „zachovejte klid“. Máte naprostou pravdu, pokud nyní protestujete. Ono se to skutečně snadněji řekne, než
provede
DÁ SE TEDY NA TAKOVOU SITUACI PŘIPRAVIT?
To je složitá otázka. Jistě se můžete připravit teoreticky i praktickým nácvikem. Samozřejmě při konfrontaci s reálnou situací vstupuje do hry výrazný stres. Každopádně
určitý teoretický základ Vám pomůže.
CO BYCH SE MĚL NAUČIT?
Každý máme nějakou odbornost. Nikdo nemůže po laickém zachránci chtít, aby měl
takový teoretický základ, jako zdravotník. A tady je další dobrá zpráva tohoto textu. Pro
záchranu života v těch nejnaléhavějších situacích Vám bude stačit naprostý základ.
Potřebujete rozeznat stav bezvědomí, poznat zda pacient dýchá. Vědět, jakým způsobem provádět komprese hrudníku pro případ náhlé zástavy oběhu a dokázat zastavit život ohrožující krvácení. Vše ostatní již bude třešničkou na dortu Vašich
dovedností a znalostí. A především na tísňové lince 155 Vám kvalifikovaný zdravotnický pracovník poradí.
DÁVEJTE NA SEBE POZOR!
Než se budeme v dalším textu věnovat konkrétní problematice, rád bych ještě varoval před případnými riziky při poskytování první pomoci. Každá situace je jiná a odlišuje se i mírou rizikovosti. Vždy prosím myslete především na vlastní zdraví a
bezpečnost. Odpovězte si na následující otázku. Je pro mě tento prostor bezpečný?
Soustřeďte se na nezajištěná břemena, prostor nad volnou hloubkou, elekřinu a podobně.
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Druhou zajímavou přednáškou je problematika „Zásady první pomoci při
úrazech obsluh zdvihacích zařízení“, kterou připravil Vojtěch Burda, DiS.
Téma bylo zpracováno velmi citlivě se zaměřením na možná zranění
vznikající v souvislosti s provozem jeřábů. Jejich využití je především
v rámci odborných školení jeřábníků a vazačů.
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PŘIVOLEJTE POMOC!
V případě úrazu, nebo jiné náhlé poruchy zdraví, vždy doporučuji zvolit tísňovou linku
155. Dispečer Vám okamžitě poradí s dalším postupem. Pro majitele chytrých telefonů
bude výborným pomocníkem aplikace Záchranka. Ta umí na dispečink záchranné
služby odeslat i Vaše GPS souřadnice. Posádka tak získá přesnou polohu do navigace
ve voze. Pokud se nacházíte v uzavřeném areálu, nebo třeba na staveništi, vyšlete někoho k bráně, nebo třeba na hlavní cestu, aby navedl posádku přímo na místo. Telefon si ponechejte v dosahu.
Posádka Vás může zpětně kontaktovat. Například právě proto, že se nemůže dostat
na místo události.
LAICKÁ PRVNÍ POMOC V KONKRÉTNÍCH SITUACÍCH
Oblast problematiky poskytování laické první pomoci je velmi široká. Obecné informace jsou snadno k dostání na internetu, nebo v řadě tištěných publikací. Pouze u internetových zdrojů doporučuji velmi pozorně posoudit jejich solidnost. Zde bych
doporučil hledat přímo na webových stránkách jednotlivých Zdravotnických záchranných služeb. My se budeme věnovat pouze vybraným situacím, spojeným s problematikou této konference. Požadovaná témata jsem pro přehlednost rozdělil tří
kategorií.
PORUCHY VĚDOMÍ
Jako modelový příklad je zde ztráta vědomí jeřábníka v horní kabině. V tomto případě
se neobejdeme bez asistence Hasičského záchranného sboru. Pokud je to bezpečné,
vstupte do kabiny. Hlasitým oslovením a zatřesením se pokuste navázat kontakt.
Pokud nereaguje, musíte zprůchodnit dýchací cesty. V situacích, kdy nelze postiženého uložit do vodorovné polohy, posadíme jej do sedadla a zakloníme mu hlavu –
stejně jako bychom to prováděli u člověka ležícího na zádech. Přiblížíme svou tvář a
ucho k obličeji postiženého a snažíme se rozpoznat dechovou aktivitu. Pokud dýchá,
udržujeme průchodné dýchací cesty až do příjezdu pomoci.
Dechová aktivita musí být pravidelná a dobře slyšitelná. Pokud pacient nedýchá, nebo
nedýchá normálně, zahájíme základní neodkladnou resuscitaci. K tomu je ale potřeba
uložit osobu na tvrdou podložku. Opět zde ale zdůrazňuji, že nesmíme ohrozit svou
vlastní bezpečnost.
PÁDY S PODEZŘENÍM NA PORANĚNÍ PÁTEŘE
Při pádu jeřábníka z jeřábu, nebo žebříku při udržbě, platí dvě důležité zásady. Tou
první je minimalizace jakékoliv manipulace s postiženým. Pochopitelně každý podobný
pád může způsobit poranění páteře a potenciálně i trvalé následky pro pacienta. Druhá
zásada ovšem do značné míry tu první relativizuje. Přednost má vždy zajištění průchodnosti dýchacích cest a zajištění naší bezpečnosti. Tedy pokud nemohu v dané pozici u postiženého poznat zda dýchá, nebo pokud hrozí pád nezajištěného břemene,
musím s pacientem manipulovat!
Při pádu z výše hrozí celá řada poranění. Proveďte proto celkovou prohlídku postiženého. Můžeme tak odhalit třeba závažné krvácení. Dbáme i na tepelný komfort. Neocenitelným pomocníkem je v těchto případech izotermická fólie.
ÚRAZOVÉ STAVY
V obecné rovině bych zdůraznil důležitost zástavy krvácení. Okamžitě stlačte ránu,
ideálně přes jakoukoliv čistou textilii. Dobře poslouží složená mikina, tričko, nebo cokoliv podobného. Pak teprve budete mít čas na použití lékárničky. Na většinu krvácení
Vám postačí tlakový obvaz. Zaškrcení končetiny je až krajním řešením.
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POPÁLENINY
Termické poranění může vzniknout při kontaktu jeřábníka s motorem, nebo výfukovým
potrubím. Ideální je popálenou plochu co nejdříve chladit čistou vodou. Pokud se vytvoří puchýře, nebo se jedná o hlubší popáleninu, je nutné vyhledat odbornou pomoc.
Rozhodně puchýře nepropichujeme, nestrháváme a popálenou plochu nedezinfikujeme, ani neošetřujeme žádnými mastmi atd.
NĚKTERÉ DALŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ
To nejdůležitější již bylo napsáno výše. Nyní se ještě seznámíme s dalšími možnými
situacemi.
„VYRAŽENÝ DECH“ PO PÁDU Z JEŘÁBU
Hlavní je zachovat klid. To, čemu laická veřejnost přezdívá „vyražený dech“, je vlastně
chvilkovou indispozicí naší bránice. Je to způsobeno nárazem na hrudník. Tento stav
je skutečně jen dočasný a postiženému udušení nehrozí. Daného jedince uklidňujeme, věnujte se také celkové kontrole stavu pacienta. Viz.pády z výše.
ZASAŽENÍ TVÁŘE JEŘÁBNÍKA PROUDEM HYDRAULICKÉ KAPALINY V PŘÍPADĚ PRASKNUTÍ HADICE
Zde velmi záleží, zda a jak proud kapaliny zasáhl oči. Může dojít i k poranění oka a takový pacient bude nutně potřebovat odbornou pomoc. I pokud je poraněno jen jedno
oko, je nutné provést zakrytí obou očí. To z toho důvodu, že dochází k souhybu očních bulbů. Pokud budeme hýbat jedním okem, pohneme vždy samozřejmě i tím poraněným. Na místě je šetrné opláchnutí obličeje pitnou vodou. Osušení čistou
tkaninou. Šetrnost platí dvojnásobně právě u očí.
Důkladné opláchnutí platí i při zasažení tváře mazivem.
PÁD BŘEMENE ČI KLADNICE NA NOHU
Pokud je končetina zaklíněna pod břemenem, zvážíme, zda jej můžeme bezpečně
odstranit. Pokud to není možné a nevíme, zda postižený pod břemenem krvácí, provedeme zaškrcení končetiny. Když končetina zaklíněna není, provedeme ošetření
případných otevřených ran. Zde bych zmínil i problematiku zlomenin. Není potřeba
provádět jejich imobilizaci. Tedy nepřikládáme žádné improvizované dlahy! Pouze
bychom zbytečnou manipulací způsobili pacientovi další bolest. Otevřené zlomeniny
sterilně kryjeme materiálem z lékárničky. Případné závažné krvácení stavíme škrtidlem. Podobné je to i s vykloubením. U ramenního kloubu se jedná o velice bolestivé poranění. Ponechte pacienta v jím zvolené úlevové poloze. Improvizované
zavěšení horní končetiny do šátku provádíme pouze v případě, že postižený manipulaci toleruje.
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Škrtidlo vždy přikládáme na paži, či horní polovinu stehna. Nikam jinam nepatří!
Škrtidlo můžeme potřebovat v případě, že nelze krvácení zastavit stlačením rány. V zásadě se jedná o ztrátová poranění (například amputace části končetiny), otevřené zlomeniny, nebo třeba vtažení ruky mezi lano a vodící kladku. Samozřejmě vždy pouze
pokud pacient skutečně krvácí. Amputát – tedy oddělenou část těla, nikdy neponořujte do vody, nebo ledu!
Drobnější řezné rány postačí ošetřit tlakovým obvazem. Například při poranění ruky
od prasklých drátků lana pravděpodobně škrtidlo potřebovat nebudeme. Povrchové
rány můžeme i dezinfikovat. To ale neplatí u hlubokých ran, kdy potřebujeme stavět
krvácení.
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PÁD PŘEDMĚTU SKRZ NEORIGINÁLNÍ HORNÍ SKLO KABINY JEŘÁBNÍKA,
POŘEZÁNÍ
Asi nejdůležitější je nikdy nevyndávat cizí tělesa z rány! V tomto případě se může jednat o střepy. Nejen že způsobíme značnou bolest, ale můžeme touto manipulací vyvolat silné krvácení. Cizí tělesa vždy v ráně zafixujeme obvazovým materiálem. Řezné
rány kryjeme tlakový obvazem.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM V PŘÍPADĚ NAJETÍ VÝLOŽNÍKEM
DO VEDENÍ VN A OPUŠTĚNÍ KABINY JEŘÁBNÍKEM
Poranění vysokým napětím je vždy velmi závažným úrazem s vysokou úmrtností. O
postižení orgánů nebo rozsahu popálenin rozhoduje: vodivost oděvu, místo vstupu a
výstupu vysokého napětí atd. Roli ale hrají i mnohočetná poranění, které často zasažená osoba utrpí až sekundárně při pádu z výše. Pokuste se zastavit případné krvácení a udržovat průchodné dýchací cesty u pacienta v bezvědomí. Tepelný komfort
zajistíte nejlépe izotermickou fólií. Především znovu apeluji na Vaši osobní bezpečnost!
NADÝCHÁNÍ SE ZPLODIN Z VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ
Výfukové plyny obsahují celou řadu zdraví škodlivých látek. Například intoxikace CO
se projeví pocitem únavy, nevolností až zvracením. Intoxikovaná osoba postupně
upadá do bezvědomí a dochází k selhání základních životních funkcí. Jako první
pomoc připadá v úvahu ukončení expozice výfukovým plynům, vyvedení osoby na
čerstvý vzduch a okamžité volání na linku 155. Jen pro zajímavost: CO se váže na
krevní barvivo hemoglobin. Znemožní tak přenos kyslíku a pacient se udusí. U takového člověka ale budete marně hledat promodrání okrajových částí těla. Důležité tedy
je všímat si výše zmíněných příznaků.

Vojtěch Burda, DiS
Mob.:
E-mail.:
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Provádění kontrol nosných lan
jeřábů v rámci běžných inspekcí
prováděných pracovníky údržby.
Jiří Štefek PH poradce servis s.r.o
Legislativní podklady pro kontrolu nosných lan:
Nařízení vlády č. 378 /2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v
§4 odst. 2 požaduje:
„Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v
rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“
Dalším dokumentem mimo návod výrobce je ČSN ISO 4309 – Jeřáby -Ocelová
lana-Péče a údržba, inspekce a vyřazování, kde mimo jiné jsou důležité články:
• 4.7-údržba lana,
• 5. Inspekce s rozdělením:
- čl. 5.2 denní inspekce - provádí obsluha jeřábu.
Ve stanoveném dnu musí být prohlíženy nejméně určené pracovní úseky lana
za účelem zjišťování zjevných poškození a mechanických poruch. Při inspekci
se musí zahrnout místa připojení lana na jeřáb.
Lano má být kontrolováno pro zjištění správného dosednutí na bubnu a na kladkách, zda není odkloněno z normální pracovní polohy.
Významné změny stavu musí být oznámeny a lano musí být přezkoušeno kompetentní osobou podle 5.3.
Jestliže se někde mění uspořádání lan při přemístění jeřábu na nové pracoviště a
při novém vystrojení musí být lano podrobeno vizuální inspekci podle tohoto článku.
- čl.5.3 periodická inspekce kde jsou:
◦ v tabulce č.1 stanoveny způsoby poškození a metody posouzení,
◦ v čl 5.3.2 určená četnost inspekcí,
◦ v čl. 5.3.3. stanoveny rozsahy inspekcí a
◦ v čl. 5.3.4 požadavky na záznam z provedené inspekce.
Periodické inspekce
Periodické inspekce musí být prováděny kompetentní osobou. Informace
získané při periodické inspekci se použijí pro stanovení, zda lano jeřábu
a) může bezpečně zůstat v provozu a jaký je nejzazší termín, kdy musí být
provedena další periodická inspekce nebo
b) vyžaduje vyloučení bezprostředně nebo v určitém časovém odstupu.
Pomocí vhodných metod posouzení, tj. počítáním, vizuálními prostředky a/nebo
měřením musí být posouzena závažnost poškození a vyjádřená v procentech
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Třetí přednáškou, která zaujala účastníky semináře, byla analýza problematiky
provádění kontrol nosných lan jeřábů v rámci běžných inspekcí na základě platných norem a předpisů, kterou zpracoval Jiří Štefek PH poradce servis s.r.o.
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(například 20%, 40%, 60%, 80% nebo 100%) dílčího individuálního kritéria
vyřazení nebo slovy (například malé, střední vysoké, značně vysoké nebo
vyřadit)
Poškození, které by se mohlo vyskytnout na lanu před zprovozněním a uvedením do provozu musí být posouzeno kompetentní osobou a zjištění musí být
zaznamenána.
Seznam běžných způsobů poškození a zda každé z nich může být jasně kvalifikováno (tj. počítáním a měřením) nebo zda má být posouzeno subjektivně (tj.
vizuálním způsobem) kompetentní osobou je uvedeno v tabulce 1.

Četnost inspekcí
Četnost periodických musí být určená kompetentní osobou, která zohlední
nejméně :
a) zákonné požadavky týkající se daného zařízení v zemi použití,
b) typ jeřábu a podmínky prostředí v němž pracuje,
c) skupinu klasifikace jeřábu,
d) výsledky předchozí prohlídky (prohlídek),
e) zkušenosti získané z inspekcí lan na srovnatelných jeřábech,
f) dobu provozu lana,
g) četnost používání jeřábu.
Rozsah inspekce
Na každém lanu musí být provedena inspekce v jeho celé délce.
V případě velkých délek a po uvážení kompetentní osoby může však být
prováděná inspekce pracovní délky plus nejméně pět ovinutí na bubnu.
V takovém případě a tam, kde je zamýšlena větší pracovní délka následně po
předchozí inspekci a před následující, má být také prováděna inspekce před
další použivatelnou délkou lana.
Zvláštní pozornost se však musí věnovat těmto kritickým úsekům a místům:
a) ukotvení na bubnu,
b) úseky v blízkosti a v ukončení lana,
c) části které procházejí přes jednu nebo více kladek,
d) části které procházejí přes indikátor zatížení, který obsahuje kladky,
e) části které procházejí přes kladnici s hákem,
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K problematice provádění inspekci ocelových lan se vztahují také
ustanovení ČSN EN 12385-3+A1 Ocelová drátěná lana - Bezpečnost Část 3: Informace pro používání a údržbu
Kontrola - vizuální prohlídka stavu lana ke zjištění zjevného poškození
nebo porušení, které by mohlo ovlivnit jeho způsobilost pro použití - provádí
obsluha.
Důkladná prohlídka - provádí údržba, odborný/provozní technik a revizní technik. Zahrnuje vizuální prohlídku prováděnou odborně způsobilou (kvalifikovanou
a zkušenou) osobou, a kde je nezbytné, doplněnou jinými prostředky, jako jsou
měření nebo elektromagnetické nedestruktivní zkoušení, za účelem zjištění
poškození nebo porušení, které by mohlo mít vliv na způsobilost lana pro
používání.
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f) v případě jeřábů, které provádějí opakované činnosti, část lana, která
prochází přes kladky, když je jeřáb v poloze se zatížením,
g) část lana, která prochází přes vyrovnávací kladku,
h) části které procházejí přes vodící zařízení navíjení,
i) části které se navíjejí na buben, zvláště v oblasti přesmykování v souvislosti
s vícevrstvým navíjením,
j) části které se mohou otírat o vnější překážku (například lemování průchozích
otvorů),
k) části lana vystavené teplu.
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Systém inspekce nosných lan je nutno zakotvit do Systému bezpečné práce
nebo propojit Systém bezpečné práce s organizační směrnici pro údržbu
zdvihacích zařízení. V obou dokumentech by měla být stanovena četnost
inspekcí s ohledem na vytížení daného zařízení, dále by měl být součástí pracovní postup pro kontrolu lan včetně analýzy rizik a kritéria vyřazení lan.
V interním předpise je
nutno stanovit místa
kontoly lan
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V souvislosti s realizací provádění inspekcí nosných lan v rámci
prováděných pracovníky údržby je důležité zajištění jejich odborné kvalifikace.
V rámci instrukce inspekčních pracovníků je nutné mimo jiné seznámení s normami ČSN EN 12385-3 a ČSN ISO 4309 a se správným postupem provádění
inspekcí a vyhodnocováním zjištěných nedostatků.

Správný způsob
měření
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Špatný způsob
měření
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Správný
způsob
Š p a t n ý
způsob
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Jiří Š t e f e k
E-mail: phporadce@phporadce.cz
Tel.: 603 919 842
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