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VŠEOBECNÉ STROJNÍ ČÁSTI 
JEŘÁBŮ 

 1) LANA A ŘETĚZY  

 2) KLADKY A KLADNICE 

 3) BUBNY 

 4) BRZDY A ZDĚŘE 

 5) SPOJKY 

 6) PŘEVODY 

 7) POJÍŽDĚCÍ KOLA 

 8) PROSTŘEDKY K UCHOPENÍ BŘEMENA 

 9) NOSNÉ KONSTRUKCE 

 10) POHONY 

 11) NAPÁJECÍ SYSTÉMY 

 12) OVLÁDACÍ SYSTÉMY 

 13) DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 



1. LANA A ŘETĚZY 



2. KLADKY A KLADNICE 
PŘÍKLAD – DVOUKLADKOVÁ KLADNICE 



3. BUBNY 

 Slouží k navíjení resp. odvíjení 
lana při zdvihání a spouštění 
břemene. 

 Mohou být hladké nebo 
drážkované. 

 Jedna vrstva navinutí – větší 
životnost lana, než při více 
vrstvách 



4. BRZDY A ZDĚŘE 
 

 Druhy brzd 
1) Stavící – plynule zpomalují pohyb břemene ( nebo pojíždějících hmot ) až do 

úplného klidu. 
2) Spouštěcí – jsou trvale v poloze „zabrzděno“. K zahájení spouštění je třeba 

vyřadit brzdný moment. 
3) Regulační – snižují rychlost na požadovanou hodnotu. 

 
 Zdrže  
 jsou zařízení, která zajišťují břemeno v klidové poloze a zabraňují jeho 

nežádoucímu klesání.  
 Provedení může být zubové (rohatka se západkou ) nebo třecí. 

 



5. SPOJKY, 6. PŘEVODY 

 Spojky na jeřábech - nerozpojované pevné 

            - nerozpojované pružné 

           - ovládané třecí 

            - ovládané zubové  

 Převody - ozubenými koly 

                   - lanové ( kladkostroje )  

                   - hydraulické 



7. POJEZDOVÁ KOLA 

 Kola s jedním nákolkem – odvalovací 
plocha kuželová 

 Kola se dvěma nákolky – odvalovací 
plocha válcová 



8. PRVKY K UCHOPENÍ BŘEMENA 

 



9. NOSNÉ KONSTRUKCE,  
10. POHONY 

Součásti nosné konstrukce -nosníky, výložníky, sloupy, nosná lana atd.  
Nosné konstrukce jeřábů musí splňovat zejména požadavky na: 

pevnost a tuhost, stabilitu proti převrácení, nízkou hmotnost, 
snadnost dopravy a montáže. 

 
Pohony slouží k vyvození pohybu mechanismu jeřábu pro zvedání a 

spouštění břemene resp. pojezdům nosné konstrukce jeřábu, 
jeřábové kočky či kladkostroje. 



11. NAPÁJECÍ SYSTÉMY 
- napájecí trolejové vedení 

 



12. OVLÁDACÍ SYSTÉMY 

 



13. DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 

 měniče kmitočtu 

 monitorovací zařízení 
sledování stavu jeřábu 

 protikolizní zařízení 

 přetěžovací zařízení 

 pojezdové kolové bloky 

 koncové dorazy 

 ……….. 



Kontrolní otázka 
 Uveďte příklady nosných konstrukcí různých 

druhů jeřábů 
Mostový, portálový, věžový stavební, hydraulický automobilní …… 

 

 Charakterizujte zařízení pro uchopení břemena 
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