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1) Stavební vrátky - navíjedla 

    

Používají se ve stavebnictví, ve skladech, při montážích apod. Břemena zdvihají nebo táhnou 

nejčastěji ocelovým lanem, které se navíjí na buben. Zdvih bývá i několik metrů. Jsou ruční nebo 

motorové. 

 

Ruční navíjedla – jsou připevněná na sloupech lešení nebo na zdi. Skládají se z rámu, 

ocelového bubnu, navíjecího bubnu, kliky, převodu a brzdy. 
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Ruční stavební vrátek (rumpál) má litinový rám, který spočívá na pracovní plošině. Další části 

jsou obdobné jako u ručního navíjedla.  

 

http://media0.webgarden.name/images/media0:4c5d54c489456.jpg/DSCN2088.JPG 

Motorová navíjedla – jsou buď samostatné stroje, nebo tvoří součást stavebních výtahů, 

beranidel, rýpadel, jeřábů, lanovek atd. Navíjedla, která se používají jen na zvedání (jeřáby), 

mají elektromagnetické brzdy. Ty jsou stále zabrzděné, odbrzdí se zapojením elektrického 

proudu. 

 

http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1166/1166828-lesnicke-navijaky-sleva-10--2.jpg 

 

Všechny tyto stroje jsou opatřeny spodním a horním koncovým vypínačem. Vrátky jsou 

přenosné nebo na podvozku. 
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2) Skluzná potrubí a žlaby 

 

 
Používáme je při opravách střech nebo interiéru budov pro dopravu sutě do kontejneru nebo na 

hromadu u stavby. Bývají ocelové (plech 1 mm), hliníkové (2 mm), případně plastové. Jsou 

čtyřúhelníkového nebo kruhového tvaru. Maximální váha vhozeného odpadu do 5 kg. Plastové 

potrubí má jednotlivé díly délky 1200 mm, síla stěny 4 mm. Maximální délka na stavbě 40 m. 

Průměr potrubí 400 nebo 500 mm.  
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Pro práce ve vyšších polohách na střeše se používají skluzné žlaby, které ústí do skluzného 

potrubí. 
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3) BOZP při montážních pracích 

 
Práce s jeřábem – jeřábník je zodpovědný za bezpečnost dopravy. Za zavěšení a upevnění ručí 

výhradně vazač. Vazačem může být osoba starší 18 let, zdravá a způsobilá. Musí složit vazačské 

zkoušky a musí mít platný vazačský průkaz. Vazač ručí i za lana. Pohybovat se pod břemenem je 

zakázáno a přiblížit se k zavěšenému břemenu lze jen tehdy, když bezpečně dosedne na plochu.  
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Práce ve výškách – pracovníci, vykonávající práci ve výškách více než 3 m, musí být zajištěny 

proti pádu do hloubky ochranným zábradlím nebo hrazením. Tam, kde nelze použít těchto 

zařízení, používají se ochranné pásy s vázacími lany.   
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 4) Otázky k zopakování látky 

 

1.) Kde a jak se používají stavební vrátky - navíjedla? 

2.) K čemu se používá skluzné potrubí? 

3.) Jaké znáš BOZP při montážních pracích? 

 

 

 

5) Písemná část do sešitu 
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Používají se ve stavebnictví, ve skladech, při montážích apod. Břemena zdvihají nebo táhnou 

nejčastěji ocelovým lanem, které se navíjí na buben. Zdvih bývá i několik metrů. Jsou ruční nebo 

motorové. 

 

Ruční navíjedla – jsou připevněná na sloupech lešení nebo na zdi. Skládají se z rámu, 

ocelového bubnu, navíjecího bubnu, kliky, převodu a brzdy. 

Ruční stavební vrátek (rumpál) má litinový rám, který spočívá na pracovní plošině. Další části 

jsou obdobné jako u ručního navíjedla.  
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mají elektromagnetické brzdy. Ty jsou stále zabrzděné, odbrzdí se zapojením elektrického 
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přenosné nebo na podvozku. 
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2) Skluzná potrubí a žlaby 

 
Používáme je při opravách střech nebo interiéru budov pro dopravu sutě do kontejneru nebo na 

hromadu u stavby. Bývají ocelové (plech 1 mm), hliníkové (2 mm), případně plastové. Jsou 

čtyřúhelníkového nebo kruhového tvaru. Maximální váha vhozeného odpadu do 5 kg. Plastové 

potrubí má jednotlivé díly délky 1200 mm, síla stěny 4 mm. Maximální délka na stavbě 40 m. 

Průměr potrubí 400 nebo 500 mm.  

 

Pro práce ve vyšších polohách na střeše se používají skluzné žlaby, které ústí do skluzného 

potrubí. 

      

 

3) BOZP při montážních pracích 

 
Práce s jeřábem – jeřábník je zodpovědný za bezpečnost dopravy. Za zavěšení a upevnění ručí 

výhradně vazač. Vazačem může být osoba starší 18 let, zdravá a způsobilá. Musí složit vazačské 

zkoušky a musí mít platný vazačský průkaz. Vazač ručí i za lana. Pohybovat se pod břemenem je 

zakázáno a přiblížit se k zavěšenému břemenu lze jen tehdy, když bezpečně dosedne na plochu.  

 

Práce ve výškách – pracovníci, vykonávající práci ve výškách více než 3 m, musí být zajištěny 

proti pádu do hloubky ochranným zábradlím nebo hrazením. Tam, kde nelze použít těchto 

zařízení, používají se ochranné pásy s vázacími lany.   

 


