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Abstrakt 

KISSIKOVÁ, Lenka. Komplexní bezpečnost technických prostředků při průmyslovém lezení. 

[Disertační práce]. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2017, 123 s.  

Kompetentní orgány v oblasti dozoru nad bezpečností práce, zveřejňují, že smrtelné pracovní úrazy 

z důvodu pádu z výše, obsazují každým rokem horní příčky statistik. Tato dizertační práce se zabývá 

kromě jiného problematikou práce ve výškách v průmyslu a hodnotí některé faktory, které při práci ve 

výškách vznikají a mohou ovlivnit vznik smrtelných pracovních úrazů, jejichž zdrojem je pád z výše.  

Jednotliví činitelé, kteří mohou ovlivnit vznik těchto úrazů v odvětví stavebnictví, kde pracovní úrazy 

z důvodu pádu z výše vznikají nejčastěji, byly porovnávány metodou regresní korelační analýzy.  

V dizertační práci je hodnocen stav používaných osobních ochranných pracovních prostředků, (dále 

jen OOPP), případně jejich nesprávné a nebezpečné používání na pracovišti. Hodnocené ochranné 

prostředky byly získány, od jednotlivých firem přímo z pracovišť, čili ve stavu používání. Jednalo se o 

jistící prostředky s příslušenstvím, znečistěné průmyslovým prachem, fasádními barvami, louhy, 

kyselinami, či minerálními oleji, aj. škodlivými látkami. Stav hodnocených, používaných OOPP byl 

posuzován ve zkušebně na zkušebních strojích, kde se za určitých podmínek ověřovala jejich 

bezpečnost.  

V dizertační práci je rovněž zmíněna problematika horizontálních a vertikálních systémů, je 

poukázáno na nedostatečné školení a výcvik pracovníků ve výšce, na nedostatek podpůrných 

materiálů pro školitele, včetně fyzikálních vlivů, např. volný pád a kyvadlový pohyb. Cílem práce je 

návrh Metodiky pro bezpečné používání OOPP při pracovní činnosti ve výškách s využíváním lanové 

techniky a bezpečné postupy, které musí být dodrženy, aby byla pracovní činnost ve výškách 

prováděna bezpečně.  

1 Klíčová slova:  

Práce ve výškách, osobní ochranné pracovní prostředky pro práce ve výškách, školení a výcvik, 

bezpečné pracovní postupy, bezpečná pravidla. 
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Abstract 

KISSIKOVÁ, LENKA. Comprehensive evaluation of the work at height. 

 [Dissertation Thesis]. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2017, 115 p.   

Data published by bodies competent in the field of occupational safety oversight show that fatal 

accidents caused by fall from height occupy for several years now the highest ranking of statistics. 

This dissertation deals with, among other things, the problem of working in heights in industry and 

assesses some of the factors that arise when working at heights and can affect the occurrence of fatal 

work injuries, caused by a fall from height. 

It compares through the regression correlation analysis individual factors that can influence the 

occurrence of these injuries in the construction sector, where accidents at work due to falling from 

height occur most often. The doctoral thesis evaluates the state of the used personal protective 

equipment, or their improper and hazardous use in the workplace, and for the occupational activities 

in which they are used. Appraised protective devices were obtained from individual companies and 

self-employed persons directly from workplaces, that means, they have already been used in various 

work activities. These include, for example, protecting and working ropes, positioning devices and 

other accessories contaminated by industrial dust, facade paints, lyes, acids or mineral oils, i.e. 

harmful substances that workers may encounter in the workplace, which they may not know and 

which may affect the state of protective means when they are used. The state of the assessed, used 

personal protective equipment was evaluated in a test facility at test facilities, where their safety was 

verified under certain conditions. 

The dissertation also mentions the problems and deficiencies of horizontal and vertical securing 

systems, which are used at work at height. This work also highlights the inadequate training and 

practical training of high-level workers, the lack of support material for trainers, and other 

shortcomings that can be encountered by workers in this activity including physical effects such as 

free fall and pendulum movement. The aim of the thesis is to propose a Methodology for training 

centers, or for employers where it will be described the safe use of personal protective equipment 

using the rope techniques and safe practices that must be followed to ensure that work activities at 

height will be carried out safely. 

Keywords: Working at heights, PPE for working at heights, safe working practices, safety 
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Úvod 

Práce ve výškách je jednou z nejnebezpečnějších pracovních činností. Nedostatečné zajištění 

pracovníků ve výšce může vést k fatálním následkům na zdraví, ve většině případů s následkem smrti.  

V roce 2016 došlo v České republice k 15 smrtelným pracovním úrazům v důsledku pádu z výše a 

z hlediska statistického vyhodnocení zdrojů obsazují tyto úrazy i nadále druhé místo, hned za 

dopravními nehodami. [10] 

Závažná situace je hlavně v resortu stavebnictví, kdy pády z výšek se týkaly 13 smrtelných pracovních 

úrazů, což je 69 % ze všech smrtelných úrazů v tomto odvětví, ale nevyhýbá se ani ostatním odvětvím 

průmyslu, kde se pracovní činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou provádějí.  

Disertační práce se zabývá komplexně problematikou prací ve výškách s hodnocením jednotlivých 

způsobů práce a zajištěním pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou, které jsou v současné době 

v průmyslu prováděny. Problematika je hodnocena i z pohledu přípravy a výcviku pracovníků, 

odborně způsobilými osobami pro tyto práce, způsob použití, skladování a kontroly OOPP, využívané 

pro zajištění pracovníka ve výšce, až po podporu  této problematiky v legislativě, či jiných 

podpůrných materiálech určených pro tyto práce, jako jsou pravidla, publikace a metodiky, vydané 

pro zvýšení úrovně bezpečnosti při této činnosti v průmyslu v ČR.  
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Cíle disertační práce 

Cílem práce, byl návrh metodiky pro školicí střediska, připravující pracovníky ve výškách na jejich 

pracovní činnost, jako podpůrný materiál pro jejich teoretickou a praktickou přípravu.  

Důvodem zpracování metodiky je vytvoření jednotných postupů a bezpečných pravidel pro pracovní 

činnosti ve výškách, podporované lanovou technikou, rozděleny podle náročnosti a profesionální 

úrovně rozdílné požadavky na typ školení a náročnost praktického výcviku pro jednotlivé profese. 

V metodice byla rovněž vyjmenována rizika, která se v souvislosti s konkrétní pracovní činností 

v průmyslu vyskytují a uvedena opatření, jak riziko odstranit či eliminovat na únosnou mez. Součástí 

metodiky jsou rovněž prezentovány postupy prováděných činností s využitím jednotlivých osobních 

pracovních prostředků a návodem, jak tyto bezpečně používat. Bylo zde upozorněno na nejčastěji se 

vyskytující chyby, které by mohly vést ke vzniku pracovního úrazu – pádu z výše. V metodice byly 

rovněž uvedeny požadavky na lezeckého instruktora, jako osoby odborně způsobilé včetně návrhu na 

zařazení do skupiny osob se zvýšeným požadavkem na školení a výcvik. 

1.1 Dílčí cíle disertační práce 

Za dílčí dosažené cíle dizertační práce lze považovat: 

 analýzu a vyhodnocení statistiky smrtelných pracovních úrazů dle zdrojů - pádu z výše a do 

hloubky a analýza příčin pádu z výšky za posledních 10 let  

 rešerši legislativních požadavků, metodik, pravidel a publikací, vztahující se k problematice 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou v průmyslu v ČR a jejich vyhodnocení ve srovnání 

s vybranými státy EU. 

 zjištění, analýzu a vyhodnocení úrovně školení a praktických výcviků pro práce ve výškách, 

prováděných zaměstnavateli a školícími specialisty pro práce ve výškách  

 ve spolupráci se zkušebnou v a.s. Lanex v Bolaticích, která provádí zkoušky horolezeckých lan 

a ostatních příslušenství, byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření, jak působí na 

používané OOPP špatné skladování, nevhodné zacházení, působení chemikálií, jedovatých 

látek, prachu, nedostatečná kontrola a používaní OOPP v různém průmyslovém prostředí na 

jejich kvalitu a stav. 
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2 Současný stav řešené problematiky.  

Dle rozboru smrtelných pracovních úrazů vyplývá, že úrazy v důsledku pádů z výše se již několik let 

pohybují na předních příčkách statistiky pracovních úrazů v České republice. 

2.1 2.1 Přehled a analýza SÚ 2006 -2016. 

2.2 Tabulka 1 Počet SÚ v ČR a v odvětví stavebnictví za rok 2006 - 2016, z toho počet SÚ - pády z výše v  32] 

Rok Celkem 

SÚ 

Stavebnic

tví SÚ 

Pády z výše % 

2006 156 34 14 41 

2007 192 36 21 58 

2008 192 44 27 61 

2009 128 16 11 69 

2010 137 29 18 62 

2011 139 25 11 44 

2012 105 29 18 62 

2013 109 9 1 11 

2014 106 16 14 88 

2015 122 19 8 42 

2016 104 13 9 69 

Celkem 1488 270 152 41 

                         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Komplexní bezpečnost technických prostředků při průmyslovém lezení Lenka Kissiková 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 4  

Tabulka 2 - Pády z výšky za léta 2007 – 2016 dle příčiny SÚ [33] 

Rok 

Pád  

ze 

střechy a 

z výše 

Pád  

ze 

žebříku 

Propadnutí 

do hloubky 

Pád 

 z 

lešení 

Ostatní 

2007 17 2 9 6 7 

2008 18 2 14 5 2 

2009 12 3 5 6 3 

2010  9 1 5 2 4 

2011  7 0 4 6 3 

2012 10 2 3 1 2 

2013 10 1 5 2 9 

2014  7 0 5 2 7 

2015  3 2 4 4 7 

2016  8 2 2 0 3 

Celkem 101 15 56 34 47 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3 2.2 Regresní a korelační analýza 

 Pro analýzu statisticky zjištěných časových řad vzniku posuzovaných úrazů byla 

využita metoda regresní a korelační analýzy, která umožnila zkoumat vzájemný 

vztah mezi počtem úrazů a další vybranou veličinou (korelace), jakož i definovat 

lineární rovnici, vyjadřující tento vztah (regrese).  

V následujících tabulkách je analyzován 

1.  vztah mezi počtem smrtelných úrazů ve stavebnictví a objemem stavebních prací v příslušném 

roce. Pro objektivní porovnání je objem stavebních prací, uvedený v běžných cenách daného 

roku, přepočten koeficientem inflace na srovnatelnou bázi cen roku 2006, 

2. byl rovněž zkoumán vztah mezi počtem SÚ v jednotlivých letech a narůstajícím počtem 

školicích středisek s výcvikovými polygony provádějících školení  

a výcvik pracovníků.  

Propočty regresních a korelačních koeficientů jsou provedeny přímo v tabulce standardním 

programem Excel. 
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Tabulka č. 3 Objem stavebních prací a počet SÚ ve stavebnictví v letech 2006 – 2015 

 

[Údaje o objemu stavebních prací a informace o inflaci jsou zjištěny ze Statistických ročenek 2006 - 2015][31] 

Z výsledků analýzy lze usuzovat na určitou nezanedbatelnou závislost počtu úrazů na upraveném 

objemu stavebních prací (koeficient korelace 0,726381), přičemž matematicky lze tento vztah vyjádřit 

lineární rovnicí y = 0,122256*x – 25,9609, kde „y“ je počet smrtelných úrazů ve stavebnictví a „x“ je 

upravený objem stavebních prací v mld. Kč. 

Údaje uvedené v tabulce jsou následně znázorněny graficky, kde na vodorovné ose jsou hodnoty 

upraveného objemu stavebních prací a na svislé ose pak jim odpovídající počty úrazů. Červená přímka 

pak vyjadřuje nalezenou regresní rovnici. 

 

Obrázek 1 Grafické znázornění regresní rovnice mezi objemem stavebních prací a počtem SÚ [31] 

Jedním z faktorů, které mohou pozitivně ovlivnit snížení počtu smrtelných úrazů, je nesporně úroveň 

školení a v posuzovaném případě pak úroveň praktického cvičení na cvičném polygonu, kde mohou 

Rok počet SÚ objem meziroční postupná upravený SÚ 

stavebnictví stav.prací inflace inflace objem pád z výše

mld.Kč % index mld.Kč

2006 34 473 1 473 14

2007 36 522 2,8 1,028 508 21

2008 44 547 6,3 1,093 501 27

2009 16 521 1 1,104 472 11

2010 29 488 1,5 1,120 436 18

2011 25 464 1,9 1,142 406 11

2012 29 424 3,3 1,179 360 18

2013 9 398 1,4 1,196 333 1

2014 16 428 0,4 1,200 357 14

2015 19 459 0,3 1,204 381 8

Celkem 257 4724 4226 143

regresní koef. 0,148101 0,122256 0,101918

absolutní člen -44,263 -25,9609 -33,846

korelační koef. 0,659921 0,726381 0,675363
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pracovníci získat a procvičit praktické dovednosti a návyky v používání ochranných prostředků a 

systémů při práci ve výškách. 

V České republice se střediska s cvičnými polygony začala budovat počínaje rokem 2006, kdy byl 

uveden do provozu první polygon, další pak postupně od roku 2011, takže v současné době je 

v provozu 5 školicích středisek, další má být dokončeno do konce letošního roku v Dolní oblasti 

Vítkovic. Celkem bylo k dnešnímu dni na těchto polygonech proškoleno a procvičeno 16 704 osob. 

Ve své disertační práci se mimo jiné pokouším najít a matematicky definovat zmíněný vliv 

vybudování a činnosti těchto školicích středisek na pozitivní vývoj v počtu smrtelných úrazů. 

 

Tabulka č. 4: Srovnání počtu postupně proškolených pracovníků na polygonech s počtem smrtelných úrazů ve 

stavebnictví v letech 2006 – 2016 

 

počet 
středisek proškoleno proškol.post. 

SÚ 
stav. 

SÚ pád z 
výše 

2006 1 334 334 34 14 

2007 1 668 1002 36 21 

2008 1 768 1770 44 27 

2009 1 775 2545 16 11 

2010 1 795 3340 29 18 

2011 2 1305 4645 25 11 

2012 2 1367 6012 29 18 

2013 3 2004 8016 9 1 

2014 4 2650 10666 16 14 

2015 4 2694 13360 19 8 

2016 5 3344 16704 13 9 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

S využitím standardního programu lineární regrese a korelace, který je součástí MS Excel, byly 

propočteny následující hodnoty korelačních koeficientů a lineární regresní rovnice.  

Vzhledem k tomu, že účinnost školení se může projevit v některých případech až v následujícím roce, 

byly propočteny hodnoty korelačního koeficientu a regresní rovnice i pro tuto alternativu. 
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  korel. koeficient regresní funkce  

korelace SÚ/proškoleno post. 

 

-0,701 y = -0,00142*x + 33,374 

korelace SÚ pád/proškoleno post. 

 

-0,552 y = -0,00072*x + 18,314 

korelace SÚ/proškoleno post. - 

posun 

 

-0,663 y = -0,00169*x + 32,313 

korelace SÚ pád/proškoleno post. - 

posun -0,586 y = -0,00101*x + 18,996 

 

Vypočtené výsledky naznačují, že prokazatelně existuje statisticky významná vazba mezi počtem 

smrtelných úrazů a počtem proškolených pracovníků na cvičných polygonech.  

Záporná hodnota koeficientů korelace znamená, že jde o závislost nepřímou, že tedy s rostoucím 

počtem proškolených osob klesá počet smrtelných úrazů.  

Z absolutních hodnot koeficientů (0,552 – 0,701) lze usuzovat, že význam školení je sice nesporný, 

není však jediným faktorem, který počet smrtelných úrazů ovlivňuje. 

Údaje uvedené v tabulce jsou následně znázorněny graficky, kde na vodorovné ose jsou počty 

proškolených osob a na svislé ose pak jim odpovídající počty úrazů. Červená přímka pak vyjadřuje 

nalezenou regresní rovnici. 

 

Obrázek 2 Grafické znázornění regresní rovnice mezi počtem proškolených osob a počtem SÚ [31] 
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3 Současný stav v praxi 

V ČR je využívána pracovníky v průmyslu pro pracovní činnosti ve výškách, čím dál tím častěji i 

lanová technika, patřící do skupiny osobních zajištění Pro využívání této techniky je ale nutná znalost 

bezpečného používání individuálního ochranného vybavení s příslušenstvím, osvojení správné 

techniky lezení s podmínkou absolvování výcviku za vedení zkušených instruktorů, ale i základní 

znalosti fyzikálních zákonů, které s činností souvisí, např. volný pád či kyvadlový pohyb. 

Současný stav, týkající se teoretické a praktické přípravy pracovníků ve výškách je v jednotlivých 

organizacích různý podle toho, kdo školení a výcvik provádí a kde je školení prováděno. U osob 

samostatně výdělečně činných je situace mnohem horší, stav školení a výcviku je ve většině případů 

pouze formální, mnohdy výcvik není prováděn vůbec, pouze školení a test. Školení vykonávají osoby, 

které nejsou instruktory lezecké techniky, neboť požadavek na odbornost školitele není nikde v 

legislativě uveden a pracovníky může školit každý, kdo má teoretické a praktické zkušenosti s touto 

pracovní činností.  

Pro podporu školení a výcviku této pracovní činnosti chybí rovněž legislativně podpořená pravidla, či 

postupy a návody, jak tuto činnost vykonávat bezpečně, aby nedocházelo k různým výkladům a 

provedením špatně pochopených a naučených pracovních postupů, které mohou mít ve svém důsledku 

za následek pracovní úraz.  

Přehled o publikacích, pravidlech a dalších podpůrných materiálech, týkající se práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou a srovnání situace v ČR a SRN .  

Pro srovnání údajů a informací byla vybrána Spolková republika Německo z důvodu neustálého 

snižování počtu smrtelných pracovních úrazů.  

Tabulka 5 - přehled a srovnání publikací, pravidel a podpůrných materiálů pro práci ve výškách 

Srovnávané skutečnosti ČR SRN 

Doba teoretické výuky a výcviku  1-3 hodiny teoretického školení, 

ověření znalostí – většinou testy, 

(Na 20 školeních pouze u 2 

prováděn výcvik) 

2 - 5 dnů teoretického školení 

včetně výcviku dle druhu 

prováděné činnosti, dáno 

předpisovou povinností 

Prostory pro simulaci prací a 

pracovišť ve výškách 

5 registrovaných akreditovaných 

školicích středisek s 

výcvikovými polygony  

Zákonná povinnost provádět 

výcvik v akreditovaných 

subjektech na simulovaných 

pracovištích.  

Nedostatečně znalý a prakticky 

nezkušený instruktor  

Není tato povinnost právně 

zakotvena. 15 z 20 sledovaných 

školení neprováděl instruktor 

lezecké techniky 

Školení a výcvik může provádět 

pouze instruktor lezecké 

techniky – zákonná povinnost 
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Nedostatek informačního 

materiálu o problematice práce 

ve výškách – pravidla, příručky 

pro jednotlivé profese  

Celkem nalezeny 3 informační 

materiály vydané MPSV a SÚIP, 

dostupné na internetu, v NV 

362/2006 Sb. uvedena povinnost 

zpracovaní technologického 

postupu zaměstnavatelem. 

Publikace a internetové články o 

lezení jsou většinou spojena 

s legislativou, případně s 

horolezectvím a s prodejem 

ochranných prostředků pro 

lezení. Velmi dobré materiály 

uvádí nejmenovaný, tradiční 

český výrobce OOP ve výškách, 

ale pouze na svých internetových 

stránkách, které přitahují spíš 

horolezce a ne výškové 

pracovníky 

 

Každé profesní sdružení vydává 

pravidla, instrukce a příručky pro 

jednotlivé pracovní činnosti a 

technologické postupy ve 

výškách různého druhu a 

charakteru, cca 1000 podpůrných 

materiálů, vydaných německou 

úrazovou pojišťovnou a dalšími 

profesními spolky. 

Akreditovaná odborná 

organizace, sdružení nebo firma 

provádějící školení a výcvik ve 

výškách vydávající certifikáty. 

Může provádět každý kdo má 

teoretik é a praktické zkušenosti 

  

Není taková instituce, která tuto 

činnost podporuje a řídí. Jediná 

organizace v ČR, získala 

certifikát vydaný FISAT 

provádějící školení a výcvik - 

SYNGINGROCK  

FISAT jako odborně způsobilá a 

znalá organizace vydává 

publikace, informace, certifikáty, 

školí a provádí výcviky, vydává 

akreditace. Profesní sdružení, 

předává a vydává informace 

v různých profesích v průmyslu. 
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4 Činitelé ovlivňující pád z výše 

Dynamika pádu 

Dynamika pádu je proces přeměny potenciální energie padajícího lezce na energii kinetickou a 

následnou práci celého jistícího řetězce až do zastavení pádu. Na pohlcení této energie a tím i na 

úspěšném zvládnutí pádu se podílí celý jistící řetězec, tvořený ochranným postrojem, dynamickým 

lanem, jistícími body, karabinami, smyčkami a dalšími prostředky. 

Vznik pádu je mimořádná událost potencionálně ohrožující zdraví či život pracovníka.  

Závažnost a důsledky pádu, závisí na : 

 délce pádu, 

 vlastnostech a způsobu použití jistícího prostředku, 

 vlastnostech pracoviště jako je kluzkost, strmost, ostré hrany. 

Tvrdost pádu je závislá na dvou parametrech: 

 pádovém faktoru - je určen vnějšími podmínkami, jako je délka pádu a činná délka lana  

Pádový faktor 

Pádový faktor f, je poměr délky pádu k činné délce lana, h je výška pádu a l je činná délka lana. 

          (1) 
 

Pádový faktor přímo určuje intenzitu pádu, čím je jeho hodnota vyšší, tím je pád tvrdší. Neměl by být 

větší než hodnota 1. 

Podle výše uvedeného vzorce pádového faktoru vyplývá, že pádový faktor f se může zmenšit buď 

zkrácením délky pádu l nebo prodloužením činné délky lana h.  
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Rázová síla  

Rázová síla je síla působící v laně během doby zastavování pádu. Tato síla se přenáší i na ostatní 

články jistícího řetězce. Při zkoumání pádu se nesmí zapomenout na dobu působení síly. S rostoucí 

délkou pádu narůstá rychlost padajícího. Během výstupu získává lezec polohovou energii. Ta se při 

pádu mění na energii kinetickou, v tomto případě na energii pádovou. Ta je tím větší, čím delší je pád 

a větší hmotnost lezce.[36] 

Jakmile se lano zachycením pádu napne, začne se natahovat. V laně roste reakční síla, která má 

největší hodnotu v okamžiku zabrzdění pádu – to je hodnota záchytného nárazu rázové síly. 

Maximum (12kN) pro jednoduché lano, které připouští norma, je stanoveno z fyziologických důvodů. 

Člověk při zachycení pádu může vydržet přetížení 15 G, tedy patnáctinásobek své hmotnosti. Když je 

uvažovaná průměrná hmotnost lezce 80 kg x 15, tj. 12kN. Dobrá lana mají rázovou sílu podstatně 

nižší, umožňují výrazně měkčí zachycení pádu.[36] 

   

4.1 Faktory, které mohou ovlivnit pád pracovníka ve výšce 

 Při slaňování se slaňovací osma třením zahřívá a lano je současně krouceno. To mu škodí.  

 V horolezecké literatuře je uvedeno, že po 200stém slanění by již většinou lano nevydrželo 5 

normovaných pádů, pádová odolnost lana se může zmenšit až o 70%.   

 Polyamid (PAD) ztrácí svou pevnost při teplotě nad 150°C. Této teploty různé slaňovací 

pomůcky při slaňování nedosahují, nebo je jejich tepelná kapacita tak malá, že teplo v nich 

kumulované nestačí na přetavení celého lana. Ale hodně zahřátá slaňovací pomůcka dokáže 

spéct vlákna opletu. Obzvláště v létě na slunci, kdy slaňovací pomůcka může být zahřátá od 

slunečních paprsků ještě předtím, než se vůbec začne slaňovat, a pak při rychlém slanění se 

zahřeje na maximum nečekaně rychle. [38] 

 Lanu škodí také používání různých šplhadel (blokantů, brzd) apod. 

 Oplet nízkoprůtažného lana, který tvoří vnější část lana, a která se doporučují k používání 

v průmyslu, má 30 - 50% podílu na celkové pevnosti lana. [15].  Nepoužívá-li se lano a je 

skladováno v suchu a stínu za pokojové teploty, pak se nijak výrazně jeho vlastnosti 

nezhoršují přibližně 6 – 7 let. (většina výrobců doporučuje vyřadit lano už po 5 letech od 

výroby; tedy používání staršího lana přináší pravděpodobně určité riziko. [15] 
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 Lano z polyamidu (PAD) poškozují kyseliny, louhy, organická rozpouštědla (aceton), 

odbarvovače, a podobné chemické látky. Zkoušením bude zjišťováno např., které látky a jak 

působí na impregnaci lana.  

 Mokré lano má o cca 30% nižší pádovou odolnost, jak uvádějí někteří výrobci, protože voda 

narušuje pevnost vazeb stavebních částí lana na molekulární úrovni.  

 Zmrzlé lano ztrácí pádovou odolnost zřejmě také. Bude zjišťováno, zda zmrzlé lano se může 

mechanicky poškodit, příp. zda ztrácí elasticitu, pevnost apod.  

 Lanu také škodí sluneční a hlavně UV záření, lano by se tedy zbytečně nemělo vystavovat 

nadměrnému slunečnímu záření.  

Bylo provedeno testování používaných lan ve zkušebně s cílem zjistit, jak se lano chová 

v podmínkách, které byly zmíněny v předchozích odstavcích. 
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5 Horizontální a vertikální lanový systém jištění při práci ve výškách 

Pro jištění pracovníka ve výšce a nad volnou hloubkou se používají rovněž horizontální a vertikální 

lanové systémy kotvení.  

Je to způsob aktivního jisticího systému pro kotvení pracovníků prostřednictvím osobních ochranných 

prostředku proti pádům z výšky.  

Systém obsahuje vodorovnou, případně vertikální linii z nerezového ocelového lana (např. Ø 8mm) 

doplněného o tlumič pádu a napínací zařízení. [3] 

Lano je připojeno k pevné konstrukci pomocí koncových kotvících prvků, umístěných na nosných 

sloupcích nebo přímo na plochách pevných konstrukcí hal nebo budov.  

Také u tohoto druhu jištění dochází k chybám při jeho instalaci, případně při jejich výrobě. Tato 

zařízení vyrábějí různí výrobci, s různou kvalitou používaných materiálů a s rozdílnými způsoby 

výroby, které mohou mít vliv na pevnost a kvalitu jisticího zařízení. I samotné provedení instalace 

jisticího zařízení v objektech a na technologických zařízeních bývá na různé úrovni. Mnohdy nejsou 

dodrženy postupy a způsoby stanovené výrobcem v existující dokumentaci.  

Řádné provedení a konfigurace horizontálního jisticího systému by měla zahrnovat také zajištění 

dostatečně volného prostoru pod místem práce tak, aby v případě jakéhokoli potenciálního poklesu 

horizontálního vedení (při zachycení pádu uživatele) byl prostor pádu bez jakýchkoli překážek, které 

by mohly způsobit zachycené osobě zranění. V případě nedostatečného volného prostoru si musí 

uživatel seřídit délku připojovacího lana (OOPP) tak, aby se nedostal do rizikového prostoru pádu. 

5.1 Chyby v navrhování a osazování kotvicích bodů a systémů  

Základní požadavek záchytných systémů je, aby uživatel systému byl zachycen před kolizí se zemí, 

konstrukcí nebo jakoukoli jinou překážkou. Tato podmínka nebývá vždy dodržena, přednost má např. 

estetický požadavek architektů při projektování a realizaci stavby. Pracovník padající "do lana" je tak 

ohrožen úderem hlavy o fasádu nebo propadnutím např. proskleným otvorem ve fasádě. 

Z tohoto pohledu vyplývá požadavek, aby délka pádu do lana nepřevýšila 1500 mm. Nedodržení 

tohoto pravidla je snad nejčastějším porušením pravidel pro záchytné systémy. 
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Při určení potřebného volného prostoru v místě případného pádu je nutno vzít v úvahu také délku 

rozvinutého textilního tlumiče pádu, výšku pracovníka, průhyb vedení u systémů s poddajným 

vedením a bezpečnostní zónu. 

 

Obrázek 3 Volný prostor v případě pádu pracovníka [4], [5], [6] 

 

6 Práce na střešních plochách 

Práce na střešních plochách patří mezi nejnebezpečnější činnosti s nejčastěji uvedenými smrtelnými 

pracovními úrazy - pády z výše. Tato rizika vyplývají z různých činností, které se na střechách 

provádějí Tato nebezpečí je zapotřebí uvést již při přípravě plánování v  projektu, v části o řešení 

bezpečnostních požadavků při práci a později i v technologických postupech pro konkrétní pracovní 

činnosti.  
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Obrázek 4 Znázornění rizika pádu z výše a následný kyvadlový pohyb [4] 

Plocha na střeše platí celkově jako nebezpečný prostor, např. tehdy, pokud se jedná o prostor, kdy se 

osoby zdržují 2 m od hrany pádu. Pro tyto prostory s nebezpečím pádu je třeba stanovit odpovídající 

ochranná opatření. Pobyt v těchto prostorách nastávajících prací je nebezpečný, bez řádného zajištění 

pracovníka. Při projektování je nutno pamatovat i na budoucí práce, které se na střeše budou provádět 

a na těchto nebezpečných prostorách vhodným způsobem vymezit bezpečné hranice, viz obrázek 27 a 

28.  

 

Obrázek 5 Vyznačení nebezpečného místa pádu na střeše[40] 

 



 Komplexní bezpečnost technických prostředků při průmyslovém lezení Lenka Kissiková 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 16  

 

Obrázek 6 Příklad instalace zajišťovacích systémů na střeše a zmenšení plochy nebezpečí[40] 

Zvolení umístění kotvícího zařízení ve vzdálenosti 2,5 m od hrany pádu, rozšířený o prostor v rozích, 

kde hrozí nebezpečí pádu dodržovat tak malý, jak jen je to možné. 

U záchytných systémů je třeba se vyvarovat dalším následujícím nebezpečím:  

 kyvadlovému pádu 

 ostrým hranám 

 vychýlení lan 

 nárazu na překážky 

Při pracích na vodorovných nebo šikmých plochách může dojít při špatném nastavení bezpečnostního 

lana, kotvících bodů nebo celého bezpečnostního systému – k pádu přes okraj střechy. 

Poté může nastat  

 volný pád 

 pád, při němž se pracovník pohybuje kyvadlovým pohybem 

Ve druhém případě může pracovník při svém pohybu narazit na nějakou překážku např. balkon, 

výstupek ve zdi apod. Pro posouzení této situace porovnáme parametr nárazu na překážku při 

kyvadlovém pohybu – rychlost nárazu, kinetickou energii při nárazu – s volným pádem. Kyvadlový 

pohyb pracovníka je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 7 Znázornění kyvadlového pohybu po pádu 

Vysvětlivky k obrázku: 

r – délka lana (m) 

h – výška pádu (m) 

1 – pracovník v poloze 1 

2 – pracovník v poloze 2 

3 – uchycení lana 

α - pádový úhel 

 

Pracovník o hmotnosti m je zajištěn bezpečnostním lanem v délce r a pohybuje se při svém pádu z 

bodu 1 do bodu 2. 

Rychlosti pohybu a kinetickou energii pracovníka v bodě 2 vypočítáme pomocí zákona o zachování 

mechanické energie.  

V bodě 1 má pracovník potenciální energii (vzhledem k bodu 2): 

mghEp   (2) 

kde g - gravitační zrychlení (9,81 m/s²). 

Při pohybu z bodu 1 do bodu 2 se mění potenciální energie na kinetickou energii. V bodě 2 je 

kinetická energie rovna potenciální energii v bodě 1: 

mghmv
2

1
E 2

K    (3) 

Z rovnice (2) pak určíme rychlost pohybu v bodě 2: 
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v =√2𝑔ℎ  (4) 

Výšku h (což je odpovídající výška volného pádu) vypočítáme dle vztahu: 

h = r sinα  (5) 

Konkrétní výpočty byly provedeny pro tyto podmínky: 

Hmotnost pracovníka m = 80 kg 

Délka lana r1 = 1 m, r2 = 2 m 

Úhly α1 = 30º, α2 = 60º, α3 = 90º 

Odpor vzduchu je zanedbán. 

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách, kde je označeno: 

EK – kinetická energie (J) 

v – rychlosti při nárazu (m/s) 

h – odpovídající výška volného pádu (m) 

 

Tabulka 6 ( m = 80 kg, r1 = 1 m)  

Úhel EK(J) v (m/s) h (m) 

30º 400 3,16 0,5 

60º 692 4,17 0,87 

90º 800 4,50 1,0 

 

 

 

Tabulka 7 (m=80 kg, r2=2m)  

 

Úhel EK(J) v (m/s) h (m) 

30º 800 4,5 1,0 

60º 1384 5,9 1,73 

90º 1600 6,3 2,0 
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Pád ze šikmé plochy 

Na obrázku je znázorněna sedlová střecha - šikmá plocha, na které pracovník pracuje bez zajištění, 

povrch střechy a tím i koeficient tření ovlivňují i různé přírodní podmínky, např. námraza, vlhkost 

apod. čím větší je sklon střechy 

 

Obrázek 8 Pohyb po šikmé ploše bez zajištění a volný pád pracovníka do hloubky 

Pád (pohyb) nezajištěného pracovníka na šikmé střeše, lze řešit jako pohyb po nakloněné rovině. 

Na těleso o hmotnosti m, pohybující se po nakloněné rovině o úhlu α působí tíha 

G=mg, kde g je gravitační zrychlení     (1) 

Ta se rozkládá na sílu pohybovou 

F𝜌 = 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛 ∝    (6) 

a sílu normálovou 

𝐹𝑁 =  𝑚𝑔 cos ∝   (7) 

Normálová síla způsobuje tření 

𝐹𝑇 = 𝑓𝐹𝑁=𝑓𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠∝…(8) 

kde – f = koeficient tření 

Dosadíme-li uvedené síly do pohybové rovnice (tento pohyb je řešen ve všech základních učebnicích 

fyziky) vychází pro kinematické charakteristiky pohybu rovnice 
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a = g (sin ∝  −𝑓 cos ∝)    zrychlení pohybu (m𝑠−2) (9) 

v=gt (sin 𝛼 − 𝑓cos ∝)       .rychlost pohybu (m𝑠−1) (10) 

s=
1

2
𝑔𝑡2(𝑠𝑖𝑛 ∝ −𝑓 cos ∝)           𝑑ráha pohybu (m) (11) 

v=√2𝑎𝑠                     vztah mezi rychlostí a dráhou (12) 

Kinematická energie při nárazu na překážku je 

𝐸𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2… (13) 

Této energii odpovídá výška volného pádu (se kterou bude situace při nárazu porovnána) 

h=
𝐸𝐾

𝑚𝑔
…(14) 

Výpočty jsou provedeny pro tyto podmínky: 

∝1= 3𝑂°, ∝2= 45° - sklon šikmé střechy 

𝑓1= 0,3 - koeficient tření mezi suchou plechovou střechou a oděvem 

𝑓2= 0,03 - koeficient tření mezi zledovatělou plechovou střechou a oděvem 

m= 80 kg - hmotnost pracovníka 

s- délka střechy, postupně 1 m, 2m, 3m, 4m 

 

Výpočty byly provedeny za zjednodušených podmínek 

- byl zanedbán odpor vzduchu při pohybu 

- byl použit pouze dynamický koeficient tření a zanedbán statický koeficient tření [38] 

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách, kde je označeno 

v (𝑚𝑠−1) – rychlost pohybu v následujících tabulkách na konci dané dráhy - vztah (10) 

𝐸𝐾  (𝐽) – kinetická energie …vztah (13) 

h (m) – výška odpovídajícího volného pádu   vztah (14) 
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Tabulka 8 Suchá střecha se sklonem 30° 

s (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 

v (𝑚𝑠−1) 2,2 3,1 3,8 4,4 

𝐸𝐾(𝐽)  194 384 578 774 

h (m) 0,25 0,48 0,72 0,37 

 

Tabulka 9 Zledovatělá střecha se sklonem 30° 

s (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 

v (𝑚𝑠−1) 3,07 4,30 5,30 6,14 

𝐸𝐾(𝐽)  376 740 1127 1508 

h (m) 0,47 0,92 1,40 1,90 

 

Tabulka 10 Suchá střecha se sklonem 45 

s (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 

v (𝑚𝑠−1) 3,16 4,47 5,47 6,32 

𝐸𝐾(𝐽)  399 799 1198 1598 

h (m) 0,50 1,00 1,50 2,00 

° 

Tabulka 11 Zledovatělá střecha se sklonem 45° 

s (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 

v (𝑚𝑠−1) 3,71 5,25 6,43 7,42 

𝐸𝐾(𝐽)  551 1102 1654 2202 

h (m) 0,69 1,38 2,07 2,75 

 

Hodnoty ve výše uvedených tabulkách dobře ilustrují nebezpečnost pádu pracovníka na šikmé střeše.  

Tak např. po pádu v délce 3 m odpovídá náraz na překážku na suché střeše se sklonem 30° , výšce 

volného pádu 0,72 m, pokud je střecha zledovatělá je to 1,4 m. Na střeše se sklonem 45° jsou tyto 

hodnoty samozřejmě vyšší – 1,5 m a 2,07 m. 

Je třeba si také uvědomit, že o tyto hodnoty se zvyšuje výška volného pádu, pokud pracovník po pádu 

na šikmé střeše přepadne přes okraj střechy do volné hloubky. Toto zvýšení výšky volného pádu pak 

může významným způsobem ovlivnit újmu na zdraví pracovníka, při nárazu na překážku. 



 Komplexní bezpečnost technických prostředků při průmyslovém lezení Lenka Kissiková 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 22  

7 Testování osobních ochranných pracovních prostředků pro práce ve 

výškách. 

V rámci zjišťování v jak bezpečném stavu jsou používané osobní ochranné pracovní prostředky (dále 

jen OOPP) na pracovištích různého charakteru, používané k ochraně pracovníka při práci ve výškách, 

bylo provedeno testování níže uvedených ochranných prostředků ve zkušebně, která se zkouškami 

těchto prostředků zabývá. Tyto prostředky byly dosud užívány v různých průmyslových provozech, tj. 

v agresivních, zaprášených a jinak znečistěných prostředích, kdy s OOPP není vždy nakládáno dle 

doporučení výrobce včetně ignorace doporučené doby používání ochranného prostředku.  

Testy byly prováděny na zařízení pro statické zkoušení materiálu a na zařízení pro dynamické 

zkoušení, kdy bylo např. statické lano, tlumiče pádu včetně polohovacího prostředku a smyčky 

zkoušeny předepsanými metodami dle příslušných evropských norem. [např. ČSN EN 364,362,355]. 

Tyto normy specifikují zkušební metody pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

Testy se prováděly na níže uvedených ochranných prostředcích, jména výrobců nebyly uváděny 

záměrně, neboť se jednalo o prostředky, které byly od jednotlivých firem a podniků získány přímo 

z pracoviště, tedy ještě používané a cílem nebylo posuzování jednotlivých výrobků a výrobců, které 

OOPP pro práce ve výškách vyrábějí, ale zjištění, zda posuzované OOPP splňují účel ochrany 

pracovníka ve stavu, v jakém byly používány na pracovišti, případně v jakém stavu byly k dispozici 

na pracovišti.  

Celý jistící řetězec ochranného systému jak již bylo výše uvedeno, se skládá např. z tlumiče pádu, 

jistícího a pracovního lana, ochranného postroje, karabin, polohovacích prostředků, zkracovačů a 

jiných prostředků, které jsou součástí bezpečnostního vybavení pracovníka proti pádu z výšky.  

7.1 Postup zkoušky statické pevnosti 

Spojovací prostředky byly ve zkušebním zařízení podrobeny předepsané zkušební statické síle mezi 

jejich koncovými body (opatřeny zakončením), zkušební síla byla udržována do doby přetržení 

spojovacího prostředku. Následně byly parametry vyhodnoceny tabulkově a graficky s výsledkem, 

zda spojovací prostředek zkoušce vyhověl, či nikoliv. 
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7.2 Postup zkoušky dynamické pevnosti 

Zkouška dynamické pevnosti spojovacího prostředku se zabudovaným zařízením pro nastavení délky 

byla prováděna s připojením 100 kg závaží, druhý konec prostředku byl připojen k pevnému 

konstrukčnímu kotvícímu bodu, pádem břemene o hmotnosti 100 kg bylo zjišťováno, jak testované 

průmyslově využívané a různě znečistěné OOPP obstojí předepsaným hodnotám příslušných ČSN a 

zda vydrží zatížení při případném pádu pracovníka.  

Testy OOPP pro práce ve výškách, byly prováděny v akreditované zkušebně, která se testováním 

těchto technických prostředků zabývá a v laboratorních podmínkách Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB TU Ostrava.  

7.3 Výsledky provedených testů 

7.3.1 Spojovací prostředky 

Spojovací prostředek (lanyard) je spojovací prvek nebo součást systému zachycení pádu; spojovacím 

prostředkem smí být lano ze syntetických vláken, drátěné lano, popruh nebo řetěz [EN 363, EN 354] 

Popis:  
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Pracovní polohovací prostředek byl znečištěn od prachu z betonárny dodavatele betonových směsí, 

rok výroby 10/2010, prostředek byl pracovníky používán při řezání a likvidaci ocelové konstrukce 

betonárny.  

Záznam o zkoušce 

Naměřené hodnoty 

 

číslo zk. pevnost[kN] Vzorek 

1 20,16 p. č. TR/17 

 

 

Obrázek 9 Zkouška pevnosti Lanyard LB 115 

Pracovní polohovací prostředek byl podroben statické zkoušce na trhacím stroji ve zkušebně, zjištěná 

odolnost - 20,16 kN, poté došlo k destrukci materiálu. Lanyard musí mít dle příslušné evropské normy 

ČSN EN 354 minimální odolnost 22 kN.  

Výsledek zkoušky: nevyhovuje 

Další výsledek spojovacího prostředku (lanyardu), u kterého byla ověřována jejich odolnost, včetně 

výsledků zkoušky je uveden v příloze č. 1 

Závěrečné zhodnocení spojovacích prostředků: 

Ze čtyř hodnocených polohovacích prostředků nevyhověly požadavkům normy  - 2 spojovací 

prostředky. Jednalo se o spojovací prostředek (lanyard), který byl potřísněn prachem, vznikajícím při 

výrobě cementu, používaný při řezání konstrukce betonárny, rok výroby 2010. V případě pádu by 
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spojovací prostředek nesplnil účel používání a požadavky příslušné ČSN, i když byl prostředek 

používán ještě v doporučené době výrobcem (6 až 7 let), za určitých stanovených podmínek. Druhý 

spojovací prostředek, který nevyhověl požadavkům příslušné ČSN, tj. nesplnil únosnost 22 kN, byl 

používaný v metalurgickém průmyslu při opravách a údržbě technologických zařízení. Tento 

spojovací prostředek byl zašpiněn od minerálních olejů, používaných při údržbě zdvihacích zařízení 

viz příloha 1.  

7.3.2 Popruhové smyčky 

Informace o zkoušených popruhových smyčkách:  

Popruhové smyčky byly používány na pracovištích, kde se provádějí stavební práce, včetně práce na 

střechách, rok výroby – neznámý, znečištěny od akrylátových a fasádních barev, od prachu 

neznámého původu. Na štítcích nebyla uvedena data výroby, pouze pevnost 22kN. Tyto prostředky 

dle příslušných evropských norem musí vydržet zatížení 22kN. 

Závěrečné zhodnocení: 

Popruhové smyčky výrobce č. 1  

Ze čtyř ks zkoušených používaných smyček výrobce č. 1 vyhověla pouze smyčka č. 2. Popruhové 

smyčky byly znečištěny akrylátovými barvami, fasádními barvami, acetonem a prachem, používané 

na stavbách a při údržbě a opravách střech. Rok výroby na popruhových smyčkách nebyl uveden. 

Popruhové smyčky výrobce č. 2 

Informace o testovaných smyčkách 

Popruhové smyčky byly používány na pracovištích v metalurgickém průmyslu, kde se používají 

minerální oleje např. při údržbě zdvihacích zařízení 

Všechny popruhové smyčky uvedené v tabulce vyhověly zátěžovému testu, Popruhové smyčky byly 

znečištěny od minerálních olejů, které se používají při opravách a údržbě technických zařízení 

v průmyslu. Odolnost musí být 22kN. Naměřené hodnoty všech používaných popruhových smyček 

byly vyhovující.  

Poznámka: Smyčky vyrobené stejným výrobcem v roce 2009, měly vyšší statickou pevnost, než 

smyčky vyrobené stejným výrobcem v roce. 2010. I když dle normy byla pevnost popruhových 
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smyček uvedených ve výše uvedené tabulce z roku 2009 i z roku 2010 vyhovující, pravděpodobný 

vliv na snížení pevnosti, mohlo mít větší zašpinění minerálními oleji, které je na popruhových 

smyčkách z roku 2010 patrné, případně jiné složení materiálu, ze kterého byla smyčka v roce 2010 

vyrobena. Pokud by se vyloučil vliv jiného složení materiálu, má pravděpodobně minerální olej, 

používaný na údržbu zdvihacích zařízení v nejmenované firmě, vliv na pevnost materiálu popruhové 

smyčky výrobce č. 2. O výsledku zkoušky bude informován uživatel, který smyčky na pracovišti 

používal. K testování byly proto dodatečně ještě přibrány další 2 popruhové smyčky téhož výrobce, 

znečištěny od minerálních olejů. Rok výroby 2010. Výsledek zkoušek – tyto 2 popruhové smyčky 

nevyhověly požadavkům příslušné ČSN. Na popruhových smyčkách bylo znatelné větší zašpinění od 

minerálních olejů.  

7.3.3 Tlumiče pádů 

Tlumiče pádu jsou používány jako prvky nebo součásti buď integrované ve spojovacím prostředku, 

zajišťovacím vedení nebo zachycovacím postroji nebo v kombinaci s jedním z nich. [ČSN EN 355] 

Kombinace tlumiče pádu a spojovacího prostředku jsou podsystémy, vytvářející jeden ze systému 

zachycení pádu uvedených v EN 363, je-li kombinován se zachycovacím postrojem specifikovaným v 

EN 361. 

Závěrečné zhodnocení testování tlumičů pádu různých výrobců: 

Všechny testované tlumiče pádu různých výrobců z různých let výroby, vyhověly při zkoušce 

odolnosti dynamického výkonu a předepsaným hodnotám odolnosti, uvedené v normě ČSN EN 355 

Maximální rázová síla nesmí překročit 6 kN. Záznamy o ostatních zkouškách tlumičů pádu jsou 

uvedeny v příloze č. 1 

7.3.4 Testování statických lan 

Statická lana 

Nízko průtažná textilní lana s opláštěným jádrem jsou o průměru 8,5 mm  - 16 mm, jsou používaná 

osobami, které pracují ve výšce za použití lanové techniky, ale také pracovníky ve výšce při všech 

druzích pracovního polohování a zadržení.  

Jsou definovány dva typy nízko průtažného lana s opláštěným jádrem označené písmenem A a B.  
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Lana typu A jsou nízko průtažná lana s opláštěným jádrem, konstruována pro všeobecné používání 

osobami v lanovém přístupu, včetně všech druhů pracovního polohování a zadržení 

Lana typu B jsou nízko průtažná lana s opláštěným jádrem nižšího výkonu než lana typu A, 

vyžadující větší péči při používání. 

Materiály používané při výrobě nízko průtažných lan s opláštěným jádrem musí být z nepřetržitého 

syntetického vlákna. Maximální síla nesmí překročit 6 kN.[ČSN EN 1891] 

Dynamický výkon 

Zkouší-li se dle příslušného ustanovení ČSN EN 1891, musí nízko průtažné lano s opláštěným jádrem 

odolat pěti pádům bez uvolnění hmoty. 

Popis statického lana 

Záznam zkoušky  

Výrobce č. 2 statické lano pr.10,5mm výrobce č. 2 

Jedná se o statické lano, používané na střechách při natěračských a údržbářských pracích, lana byla 

znečištěna fasádní barvou, akrylátovou barvou, od prachu, vznikající při této pracovní činnosti. Rok 

výroby nezjištěn. 

Závěrečné zhodnocení lana výrobce č. 2 

Statické lano výrobce č. 2 nevyhovělo dynamické zkoušce, při třetím pádu došlo k roztržení lana. 

Lano bylo pro pracovní činnosti již v nevyhovujícím stavu, nesplnilo požadavky příslušné ČSN.  

Uživatel bude vyrozuměn o výsledku zkoušky s upozorněním na dodržování doby používání lana, 

uvedené v návodu výrobce včetně doporučení častější výměny lan za nová při této rizikové pracovní 

činnosti. 

Další testování bylo provedeno na statických lanech typu A, lana byla znečištěna fasádní barvou, 

akrylátovou barvou, a louhem (hydroxidem sodným), lana byla používána při stavebních pracích a 

údržbě střešních ploch, zásobníků na sypké hmoty aj pracovních činnostech tohoto charakteru.  

Druh poškození: akrylátová barva, používaná na nátěry střech a okapů. Tyto barvy obsahují 

akrylátové polymery (vyrábějí se polymerací esterů kyseliny akrylové a methakrylové) a mohou být 
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ředěny vodou nebo organickými rozpouštědly. [http://www.postupy-a-navody/barvy-a-laky-slovnik-

pro-spravny-vyber-naterove-hmoty/]. 

Informace o statickém laně výrobce č. 1: 

Popis statického lana 

Statické lano č. 1, rok výroby 2006, potřísněno louhem,  

Výsledek zkoušky – nevyhovující 

Záznamy o zkoušce a jejich výsledky jsou uvedeny na záznamu o zkoušce, viz záznam o zkoušce 

v příloze č. 1. 

Vyhodnocení lana potřísněného louhem 

Statické lano nevyhovělo statické zkoušce. Potřísnění louhem poškozuje strukturu lana. Lano bylo pro 

pracovní činnost ve výškách již v nevyhovujícím stavu, nesplnilo požadavky příslušné ČSN.  

Lano č. 2 

Informace o lanu, bylo vyrobeno ve stejném roce, tj. v roce 2006, potřísněno louhem. 

Zkoušené statické lano, potřísněno louhem, jako předchozí lano, téhož výrobce, bylo uskladněno za 

velmi dobrých podmínek a nebylo dosud používáno. Lano při zkoušce vydrželo stanovenou pevnost. 

Z tohoto výsledku lze usuzovat, že dobré skladování lan, i když se potřísní louhem, mohou vydržet na 

pracovišti první kontakt s louhem. Výsledek zkoušky je uveden v  záznamu o zkoušce v příloze č. 1 

dizertační práce. Výsledky testování ostatních statických lan jsou uvedeny v příloze č. 1 této 

dizertační práce 

8 Metodika používání osobních ochranných prostředků pro práce ve 

výškách 

Smyslem metodiky je informovat pracovníky, provádějící práce ve výškách o možných a správných 

postupech při využívání lanové techniky k dosažení bezpečné pracovní pozice při pracovní činnosti ve 

výškách. Kompletní znění navrhované metodiky je součástí textu disertační práce, její obrázková část 

pak součástí přílohy 1.  
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Zákoník práce v části páté, klade zaměstnavatelům za povinnosti odstraňovat rizika, případně 

nebezpečí, která pracovníkům hrozí při práci, případně je zredukovat na minimum  

 Se seznamem pracovních rizik musí zaměstnavatel své zaměstnance na pracovišti seznámit a 

zpracovat, pokud se jedná o práci ve výškách technologický postup, kde jsou tato rizika včetně 

návrhů na opatření technického i organizačního charakteru zmíněny 

Metodika dále řeší: 

 Všeobecné požadavky k zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle NV 362/2006 Sb.  

 Osobní ochranné pomůcky 

 Používání stoupací svěrky jako dočasného pevného bodu 

 Obsah zkoušek a výcviková střediska 

 Časté chyby a bezpečnostní upozornění 

 Vertikální techniky 

 Slaňování 

 Časté chyby 

 Výstup vzhůru všeobecně 

 Výstup se stoupacími svěrkami 

1. Alternativa s nožní stoupací svěrkou 

2. Časté chyby 

3. Výstup s použitím slaňovacího zařízení 

4. Přechod ze stoupacích svěrek na slaňovací zařízení a naopak 

5. Přechod z hrudní stoupací svěrky na slaňovací zařízení 

6. Přechod ze slaňovacího zařízení na hrudní stoupací svěrku 
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7. Přechod z jedné vertikální lanové trasy na druhouve slaňovacím modusu. 

8. Meziukotvení 

9. Slanění přes meziukotvení 

10. Výstup přes prodloužení lana 

11. Horizontální techniky 

12. Pohyb po strukturách (nosnících) 

13. Pohyb na horizontálních lanových trasách 

14. Pohyb na fixních bodech a jiné pracovní postupy pro bezpečné vykonávání  práce ve výškách 

za použití OOPP. 

15. Pokyny pro provádění zkoušek 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12  Návrh doporučeného výcviku a školení pro práce ve výškách 

Návrh doporučeného výcviku  a školení pro práce ve 

výškách 

 

Školení a 

výcvik 

Rozsah 

vykonávaných 

činností - 

příklady 

Trvání Obsah 

 

Specifický 

odborný 

výcvik 

Pokrývač, 

skladník pro 

výškové regály, 

čistič skalních 

útvarů, montér 

vysokého 

napětí, technik 

 

2 dny 

Specificky 

odborné 

zacházení s 

jisticími 

prostředky proti 

pádu z výšky, 

nejjednodušší 



 Komplexní bezpečnost technických prostředků při průmyslovém lezení Lenka Kissiková 

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Stránka | 31  

mobilních sítí záchranné 

postupy 

 

Výškový 

pracovník 

Vykonávání 

všech 

specifických 

odborných a 

jednoduchých 

prací s použitím 

lanové techniky 

 

5 dní 

Specifické 

odborné práce 

včetně lanových 

technik s 

jednoduchými 

přístupy, 

záchrany 

 

Výškový 

pracovník 

specialista 

Samostatný 

průmyslový 

lezec pro 

komplexní 

práce s 

použitím 

lanové techniky  

zodpovídající 

osobně anebo 

společně s 

výškovými 

pracovníky 

 

5 dní 
Práce na laně s 

komplexními 

přístupy, 

záchrany 

 

Dozorující 

výškový 

pracovník 

specialista 

Výškoví 

poracovníci 

specialisté, 

kteří plánují, 

koordinují a 

dozorují 

nasazení 

výškových 

pracovníků a 

výškových 

pracovníků 

specialis-tů. 

Podniky, které 

pracují za 

použití 

lanových 

přístupových 

technik, by 

měly 

zaměstnávat 

dostatečný 

počet 

dozorujících 

výškových 

pracovníků 

specialistů 

 

 

5 dní 

 

Práce na laně s 

komplexními 

přístupy, 

vyhodnocování, 

plánování, dozor 

nad výškovými 

pracovníky, 

záchrany 

 

Další 

výcvik 

Pracovník by 

měl jednou 

během 

kalendářního 

roku absolvovat 

doškolovací 

kurz. 

Doba a obsah 

doškolování dle potřeby 
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9 Přínosy disertační práce 

9.1 Pro praxi 

Cílem práce byl návrh metodiky pro školicí střediska, která připravují pracovníky ve výškách na jejich 

pracovní činnost, jako podpůrný materiál pro jejich teoretickou a praktickou přípravu. Byly vytvořeny 

jednotné postupy a pravidla pro jednotlivé pracovní činnosti ve výškách, rozdělených podle náročnosti 

a profesionální úrovně do několika skupin, u nichž jsou respektovány rozdílné požadavky na typ 

školení a náročnost praktického výcviku pro jednotlivé profese. V metodice byla rovněž uváděna 

rizika, která se v souvislosti s konkrétní pracovní činností vyskytují a uvedena opatření, jak riziko 

odstranit či eliminovat na únosnou mez. Součástí metodiky je rovněž prezentace postupů prováděných 

činností s využitím jednotlivých osobních pracovních prostředků a jak tyto bezpečně používat. Bylo 

upozorněno na nejčastěji se vyskytující chyby, které mohou vést ke vzniku pracovního úrazu – pádu z 

výše. V metodice byly rovněž uvedeny požadavky na lezeckého instruktora a revizního technika 

OOPP, jako osob odborně způsobilých včetně návrhu na zařazení do skupiny osob se zvýšeným 

požadavkem na školení a výcvik a stanovení rozsahu výuky a teoretického výcviku pro jednotlivé 

pracovní činnosti s obsahem teoretické i praktické výuky s minimem počtu hodin, potřebných pro 

získání potřebných znalostí.   

9.2 Pro vědu a obor 

Získané výsledky z provedené vhodně vybrané vědecké analýzy rizik a využití statistické regresní a 

korelační analýzy za posledních deset let, týkající se vyhodnocení jednotlivých činitelů, které mohly 

ovlivnit vznik smrtelných pracovních úrazů v ČR, jejichž zdrojem je pád z výše, lze využít pro 

teoretické hodnocení organizačních a technických opatření, jak tyto příčiny pracovních úrazů 

eliminovat anebo alespoň snížit četnost jejich výskytu.  

Přístup k vyhledávání a analýza jednotlivých určujících resp. ovlivňujících rizikových faktorů 

prostřednictvím vybraných vhodných vědeckých metod, či jejich kombinací, případně jejich vhodnou 

úpravou umožní sjednocení a vytvoření zásad jednotného postupu při zabezpečování bezrizikového 

pohybu a pracovních činností ve výškách a nad volnými hloubkami. 

Vyhodnocené výsledky získané při testování již použitých lan, karabin, a dalších příslušenství 

používaných při výškových pracích v průmyslu, mohou být využity jako informace pro výrobce, kteří 

tyto prostředky pro průmysl vyrábějí. Mohou být využity také jako informace pro výškové pracovníky 
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na školeních při teoretické výuce, případně mohou být tyto informace uvedeny v provozních 

bezpečnostně technických předpisech jako varování před chybami a jak užívat tyto prostředky 

předepsaným způsobem, případně jak je skladovat, aby nedošlo k jejich předčasnému znehodnocení 

nebo poškození.  

Praktické i teoretické poznatky dizertační práce lze využít nejen v průmyslové sféře, ale i  pro 

zkvalitnění pedagogické činnosti v oboru bezpečnosti práce.  
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Závěr 

V České republice existuje spousta publikací, článků a časopisů o horolezectví, kde je popisována 

technika lezení a způsob, jak bezpečně zdolat horu. Mají za cíl jedno, informovat a poučit širokou 

veřejnost, která se tímto adrenalinovým sportem zabývá, o bezpečném způsobu používání této 

techniky a o bezpečném používání k tomu zvolených technických jistících prostředků. Zároveň jsou 

v nich uvedena i varování, jak předcházet chybám, aby nedošlo ke ztrátě toho nejcennějšího co člověk 

má, zdraví a života. V průmyslu, kde se lezecká technika používá čím dál tím častěji u pracovních 

činností, kde nelze použít tradiční kolektivní zajištění pracovníků ve výšce, je naopak velký 

nedostatek těchto materiálů. Podpůrných materiálů, manuálů, pravidel či příruček pro průmyslové 

lezce, které by podrobně a názorně obsahovaly způsoby správného použití jistících prostředků pro 

výškové práce, ale i příkladů špatného použití OOPP a návodů provádění způsobů provádění této 

nebezpečné pracovní činnosti, je v průmyslu velmi málo.  

Metodika, která je součástí dizertační práce, má sloužit jako příručka pro školení a výcvik pracovníků 

ve školicích střediscích, příp. pro právnické a fyzické osoby, provádějící školení a výcvik výškových 

pracovníků, kteří používají pro svoji pracovní činnost jiný způsob jištění, než jištění kolektivního 

charakteru. V obsahu metodiky je uvedeno vše, co s prací ve výšce souvisí. Z provedených testů a 

jejich vyhodnocení o používaných OOPP lze informovat odbornou veřejnost, samotné uživatele při 

školeních, ale i výrobce těchto prostředků o působení jednotlivých škodlivých látek na OOPP, když je 

s nimi špatně zacházeno, jak působí negativní činitelé na jejich stav při používání v různých 

průmyslových oblastech a pracovních činnostech Pro provádění vertikálního a horizontálního způsobu 

výškových prací jsou v jednotlivých kapitolách metodiky obsaženy pracovní pokyny např. při výstupu 

po laně, při slaňování, využití kotevních bodů a dalších prostředků, které k této technice patří.  

Pokud budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a normy při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, bude postupováno podle předem stanovených pravidel, s kterými budou výškoví pracovníci 

seznámeni, pokud pracovníci budou vybaveni dokonalými OOPP, které budou používat, výcviku a 

teoretické přípravě bude věnována dostatečná pozornost a čas, lze očekávat snížení počtu a závažnosti 

i u této kategorie pracovních úrazů. Pokud bude ještě proveden výběr pracovníků, kteří jsou způsobilí 

po stránce fyzické a psychické připravenosti, nelze než očekávat zlepšení i v této pracovní činnosti. 
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