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Příloha A 

 

Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

 

Patrik Indra  

 

Seznam notifikovaných osob pro zkoušení prostředků používaných ve 

výšce v České republice 

Notifikovaná osoba: 1015 

Název: Strojírenský zkušební ústav, s. p., 

Adresa: Hudcova 56b, Brno 621 00 

Webové stránky: www.szutest.cz 

 

Notifikovaná osoba: 1019 

Název: VVUÚ a. s., 

Adresa: Pikartská 7, Ostrava - Radvanice 716 07 

Webové stránky: www.vvuu.cz 

 

Notifikovaná osoba: 2452 

Název: Vojenský technický ústav, s.p., 

Adresa: V. Nejedlého 691, Vyškov 682 01 

Webové stránky: www.vop.cz 
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Příloha B 

 

Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

 

Patrik Indra  

 

Seznam norem ČSN EN pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

platných na území České republiky 

ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení. 

ČSN EN 353 - 1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé   

                            zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení  

ČSN EN 353 - 2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé  

                            zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení 

ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky 

ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádů 

ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů  

                       z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací  

                       spojovací prostředky 

ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače  

                       pádu 

ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 

ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům - Spojky 

ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systém ochrany osob proti pádu 

ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody 

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky  

                       na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení  

                       a balení 

ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby 

ČSN EN 564 Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební 
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                       metody 

ČSN EN 565 Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                       metody 

ČSN EN 566 Horolezecký výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 567 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                       metody 

ČSN EN 568 Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky 

                      a zkušební metody 

ČSN EN 569 Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební  

                      metody 

ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící zařízení 

ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránicí při nárazu hlavou 

ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje 

ČSN EN 892 Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní  

                       požadavky a zkušební metody  

ČSN EN 893 Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a zkušební  

                       metody 

ČSN EN 958 Horolezecká výzbroj  - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách -  

                       Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 959 Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a 

                       zkušební metody 

ČSN EN 1496 Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné zdvíhací zařízení 

ČSN EN 1497 Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje 

ČSN EN 1498 Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky 

ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních 

                        termíny  

ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná 

                         lana s opláštěným jádrem 

ČSN EN 12270 Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                           metody 

ČSN EN 12275 Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                           metody 
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ČSN EN 12276 Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a 

                           zkušební metody 

ČSN EN 12277 Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a  

                          zkušební metody 

ČSN EN 12278 Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení 

ČSN EN 12492 Horolezecká výzbroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a  

                           zkušební metody 

ČSN EN 12572 - 1 Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební  

                                metody pro ULS s jistícími body 

ČSN EN 12572 - 2 Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                                metody pro bouldrové stěny 

ČSN EN 12572 - 3 Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební 

                                metody pro lezecké chyty 

ČSN EN 12841 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu -  

                           Nastavovací zařízení lana 

ČSN EN 13089 Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a  

                           metody zkoušení  

ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku -  

                           Zkušební metody  
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Příloha C 

 

Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

 

Patrik Indra  

 

Fotodokumentace prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

Seznam základního vybavení CAS, zabezpečující první organizovaný výjezd, věcnými 

prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

 

zachycovací postroj                2 ks 

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 

v podélném směru                10 ks 

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN  

typu HMS                                                                                                             2 ks 

slaňovací prostředek                2 ks 

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem          2 ks 

ocelová kotvící smyčka               2 ks 

textilní popruh plochý, pevnost minimálně 15 kN                                 4 ks 

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr  

minimálně 10 mm, délka 60 m              1ks 

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr  

minimálně 10 mm, délka 30 m     2 ks 
 

záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka           1  ks 

chránička na lano                1  ks 

transportní vak na přenos materiálu              2  ks 
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Obrázek 1 Zachycovací postroj 

 

Obrázek 2 Karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN typu HMS 

 

Obrázek 3 Slaňovací prostředek 
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Obrázek 4 Nůž s pevnou čepelí 

 

Obrázek 5 Karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném směru 

 

Obrázek 6 Ocelová kotvící smyčka 
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Obrázek 7 Chránička na lano 

 

Obrázek 8 Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr minimálně 10 mm, délka 

60 m a 30 m 

 

 Obrázek 9 Textilní smyčka neboli textilní popruh plochý (může být použita jako odsedací smyčka nebo 

jako smyčka k lanovým svěrám) 
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Obrázek 10 Záchranný postroj 

 

Obrázek 11 Transportní vak na přenos materiálu 
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Obrázek 12 Ochranná přilba určená pro lezeckou činnost 
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Příloha D 

 

Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

 

Patrik Indra  

 

Jednotlivé komponenty mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky 

statické pevnosti vybraných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou 

 

Obrázek 1 Spodní část 
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Obrázek 2 Vrchní část 

 

 

Obrázek 3 Tenzometrický snímač F033 a propojovací kabel 

 

 

Obrázek 4 Spodní ochranný prvek tenzometrického snímače F033 – návrh 
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Obrázek 5 Spodní ochranný prvek tenzometrického snímače F033 

 

Obrázek 6 Vrchní ochranný prvek tenzometrického snímače F033 – návrh 

 

Obrázek 7 Vrchní ochranný prvek tenzometrického snímače F033 
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Obrázek 8 Závitové kloubové oko k tenzometrickému snímači F033 

 

 

Obrázek 9 Hydraulický válec typ EPL50550ST 

 

 

 

Obrázek 10 Čep spojující spodní a vrchní část – návrh (řez) 
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Obrázek 11 Čep spojující spodní část a hydraulický válec EPL50550ST – návrh (řez) 

 

 

Obrázek 12 Čep spojující tenzometr s vrchní částí – návrh (řez) 

 

 

Obrázek 13 Čepy 
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Obrázek 14 Tenzometrické měřidlo TENZ2145BF 

 

Obrázek 15 Matice závěsná vysokopevnostní M20 

 

Obrázek 16 Podložka plochá 
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Obrázek 17 Šroub metrický s šestihrannou hlavou M20 

 

Obrázek 18 Držák na ruční pumpu – návrh (řez) 

 

Obrázek 19 Držák na ruční pumpu pohled ze předu – návrh 
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Obrázek 20 Ochranný štít pohled z boku – návrh 

 

Obrázek 21 Součást k uchycení karabin a podobných prostředků 

 

Obrázek 22 Lanová spojka 
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Příloha E 

 

Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

 

Patrik Indra  

 

Funkční zkoušky mobilního zkoušecího zařízení 

 

Obrázek 1 Funkční zkouška 



2 

 

 

Obrázek 2 Funkční zkouška - přetrhnutá odsedací smyčka 

 

Obrázek 3 Funkční zkouška – naměřená hodnota 
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Obrázek 4 Funkční zkouška – upevnění lana 

 

 

 

Obrázek 5 Funkční zkouška 2 
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Obrázek 6 Funkční zkouška 3 

 

Obrázek 7 Výsledný graf z funkční zkoušky 


