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Anotace/Abstract  

 

Vymazal, A.: Posouzení bezpečnosti práce u horizontálního jistícího systému. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 46 str., 5 příloh 

 

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou se řadí mezi vysoce rizikové, protože 

nezachycený pád má fatální následky na zdraví pracovníků. Pro zajištění bezpečnosti 

pracovníku při těchto pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se využívá prostředků 

kolektivní a individuální ochrany.Jeden ze způsobů zabezpečení pracovníku při pracích ve 

výškách a nad volnou hloubkou je pomoci horizontálního jistícího systému.  

 

 

 

Klíčová slova: práce ve výšce a nad volnou hloubkou, pád, horizontální jistící systém 

 

 

 

 

Vymazal, A.: The Assessment of Safety at Work in the Case of a Horizontál Safety System. 

Bachelor´s Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University in Ostrava, 2008. 46 p., 5 enclosures 

 

Work in heights and over deep spaces belongs to highly risky work, because free fall 

has fatal consequences on the health of workers. To ensure security of workers in heights and 

over deep spaces, means for collective as well as individual protection are used. One of the 

ways of securing workers working in heights and over deep spaces is by means of horizontal 

safety system. 
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Úvod 
V dnešní době je kladen stále větší důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Povinností zaměstnavatele je soustavná péče o bezpečnost a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a vytváření příznivých pracovních podmínek. Dbát na dodržovaní povinnosti 

vyplývajících ze zákonů se zaměstnavatelům vyplácí, protože vykazování nízké úrazovosti na 

svých pracovištích zvyšují renomé svých podniků. Stále více zákazníku nebo potencionálních 

odběratelů  si vybírá své dodavatelé dle nízkého indexu úrazovosti pracovníků, což lze získat 

jen soustavnou identifikací nebezpečí, posouzení rizik a jejich následná eliminace  popřípadě 

minimalizace. 

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří mezi nejrizikovější a velmi nebezpečné. 

Dlouhodobé přetrvávání nepříznivých ukazatelů pracovní úrazovosti ve stavebnictví, zejména 

vysoké počty smrtelných úrazů a závazných pracovních úrazů způsobených pádem z výšky 

jsou toho důkazem. I při použití všech stanovených bezpečnostních opatření představují práce 

ve výšce zvýšené úrazové riziko. 

 Bezpečnost práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou se zajišťuje přednostně 

pomoci prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce (lešení, 

zábradlí, montážní plošiny a další). Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu se řadí 

mezi prostředky osobní ochrany. Prostředky osobní ochrany se použijí tehdy, když použití 

prostředků kolektivní ochrany s ohledem na bezpečnost není dostatečná.  

 Jedná z možností, s ohledem na druh práce a situaci na pracovišti, je použití 

horizontálního jistícího systému. Horizontální jistící systém, osobní ochranné pracovní 

pomůcky, školení pracovníků a dobrý zdravotní stav pracovníků tvoří dobré vstupní 

podmínky pro prevenci úrazovosti při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou.    
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1 Historie zajišťování pracovníků  ve výškách 
Na počátku 80. let se pro zajišťování pracovníků ve výškách a nad volnými hloubkami  

ve značné míře používaly v souladu s tehdy platnými ČSN pracovní bezpečnostní pásy. 

Různé varianty těchto pracovních bezpečnostních pásu byly dlouhou dobu v podstatě jediným 

řešením při zajišťování práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Tento omezený sortiment byl 

nabízen našimi výrobci. Bezpečnostní pás spolu s úchytným lanem a karabinou byl zapnut do 

kotvícího prvku pracoviště.  

Tento jednoúčelový prostředek vyhovoval pouze určitým podmínkám. Značná 

nevýhoda těchto pracovních bezpečnostních pásů spočívala v omezení pohybu pracovníka 

délkou úchytného lana. Z tohoto faktu plyne skutečnost, že při potřebě změnit pracovní místo 

o vzdálenost větší než byla délka lana, bylo nutno lano přepnout na jiné místo. Právě v tomto 

okamžiku byl pracovník bez jakéhokoliv zajištění  proti pádu. 

Další nedokonalost pracovního bezpečnostního pásu byla z hlediska fyziologického 

v nevhodném rozložení sil působících na organismus pracovníka v případě pádu. V důsledku 

toho hrozila možnost sekundárních zranění vnitřcích orgánu, břišních orgánu, pánve nebo 

bederní části páteře. Pád znázorněn na obrázku 1.1. Bez řešení zajištění pracovníka proti pádu 

z výšky a nad volnou hloubkou zůstával průběh cesty pracovníka na výškové pracoviště. 

Potřeba vertikálního pohybu na delší vzdálenost, tj. až 100 i více metrů hloubky, popřípadě 

výšky, zůstávala také bez jakéhokoliv zabezpečení proti pádu. Jen zcela výjimečně se 

používaly modernější prostředky pro zajišťování osob, jakými jsou například celotělové 

postroje, samonavíjecí kladky a další. Zajišťování pracovníků v průběhu práce ve výšce  nebo 

nad volnou hloubkou  bylo prováděno neodborně nebo nebylo prováděno vůbec. [12]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1: Pád do bezpečnostního pásu [12] 
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2 Posouzení stávajícího stavu 

2.1 Obecné zásady 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce, při které je ohrožen 

pracovník pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o jakoukoliv 

výšku, kdy pracoviště je nad úrovní okolního terénu a případný pád pracovníka může ohrozit 

jeho zdraví.  

Z tohoto důvodu je nutné eliminovat riziko pádu vhodnými pracovními pomůckami. 

Do výškového rozdílu 1,5 m není způsob ochrany pracovníka proti pádu stanoven, pokud se 

však nejedná o práci nad vodou nebo nad látkami ohrožující v případě pádu život nebo zdraví. 

Každá činnost pracovníka při tomto zdánlivě nízkém rozdílů úrovní však vyžaduje náležitou 

pozornost. Jako pracovní pomůcka pro tuto práci se nesmí používat vratkých předmětů 

nevhodných rozměrů nebo takových předmětů, které nejsou k tomuto účelu stanoveny.  

Zaměstnavatel je povinen přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí, popřípadě sklouznutí, jedná-li se o práce 

v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožující v případě pádu život nebo zdraví 

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením apod. Také je povinen těchto 

opatření přijímat na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud tyto 

pracoviště a komunikace leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 

volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 

osobním zajištěním. Přednostně se ochrana proti pádu zajišťuje kolektivním řešením. Jedná se 

o technický způsob zabezpečení pomocí technických konstrukcí mezi něž patří ochranné 

zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, poklopy, sítě, apod. Mezi kolektivní ochranu 

proti pádu patří také dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.  

V případě, že nejde použít kolektivní ochrana z ohledem na předpokládaný rozsah, 

povahu a dobu trvání práce, nebo bezpečnost zaměstnanců používají se osobní ochranné 

pracovní pomůcky proti pádu. Také se využívá osobních ochranných pracovních pomůcek 

v těch případech, kdy by bylo příliš nákladné či zdlouhavé použití ochrany kolektivní.  

Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým 

z výše uvedených způsobů. [11] 
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2.2 Prostředky osobní ochrany 
Dnes, kdy je Česká republika členem Evropské unie, vzrůstá tlak na bezpečnostní 

opatření ve všech sférách pracovních činností nevyjímaje práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Vznikají stále dokonalejší ochranné pracovní pomůcky, které musí splňovat 

požadavky evropských směrnic a  harmonizovaných evropských norem. Většina výrobků tak 

nese označení CE.  

Nyní již trhy oplývají bohatým sortimentem  kvalitních ochranných produktů. Jedná se  

o zachycovací postroje, slaňovací a evakuační zařízení, polohovací prostředky, bezpečnostní 

brzdy, spojovací prostředky, kotvící prostředky, zatahovací zachycovače, permanentní 

zajišťovací horizontální a vertikální systémy a mnoho dalších.  

2.2.1 Zachycovací postroje 
Na trhu se v dnešní době již vyskytují zachycovací postroje s řadou vylepšení a 

předností. Mezi jeden z nejvíce využívaných postrojů patří postroj ENERGETIK (viz. příloha 

č. 1). Tento postroj využívá i většina tuzemských stavebních a montážních firem. Tento 

zachycovací postroj zaručuje vysokou bezpečnost a komfort při práci. ENERGETIK lze 

nastavit na jakoukoliv velikost postavy. Má rychloupínací spony, elastické ramenní popruhy a 

ergonomicky tvarovanou opěrku. Také je zde možnost polohování pomocí bočních úchytných 

ok u břišního popruhu. Mezi další vlastnosti tohoto zachycovacího postroje patří možnost 

zajištění proti pádu pomocí dvojice textilních poutek v hrudní části nebo pomoci zádového 

úchytu. [1] 

 

2.2.2 Polohovací prostředky 
Pro režim pracovního polohování při práci ve výškách je nezbytný pracovní 

polohovací prostředek. Mezi zástupce pracovního polohovacího prostředku patří prostředek 

MANUSTOP (viz. příloha č. 2). Jeho součástí je lano délky dva metry a z čelisťový 

„nastavovač“ délky lana, který je vyroben ze speciální, vysoce odolné oceli. Lano má na 

jednou konci uzel a na druhém konci je opatřeno pevnostním prošitím karabinou AJ 565 (viz. 

příloha č. 2). Nastavovač je tvořen svorným systémem dvou brzdících ozubených čelistí, které 

způsobují jeho zaseknutí na laně. Čím větší je zatížení, tím více se nastavovač na laně svírá. 

[1] 
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2.2.3  Zachycení pádu 
Pro eliminaci následků případného pádu jsou nezbytné další prostředky. Mezi zástupce 

zachycovačů pádu patří tlumič pádů SANCHOC (viz. příloha č. 3). Tento zachycovač pádů je 

opatřen lanem délky dva metry s možností zkrácení. V případě nehody dojde k zachycení 

pádu a absorpci brzdných sil postupným oddělováním červené a bílé části polyamidového těla 

tlumiče. Silové účinky tak nepůsobí na tělo pracovníka a na kotevní bod systému zachycení 

pádu. 

Komfortnějšími prostředky pro zachycení pádu jsou zatahovací zachycovače. Jedná se 

o nerezová inox lanka nebo textilní polyamidové popruhy různých délek, navinuté 

v plastovém nebo kompozitovém pouzdře. Lanko nebo popruh se odvíjí a navíjí současně  

s pohybem pracovníka a v případě pádu dojde k zablokování (analogie se systémem 

bezpečnostních pásů automobilů). Blokovací  systém s tlumením pádu je součástí vnitřního 

mechanismu zachycovače. Mezi zachycovače s textilním popruhem patří například 

zachycovač REBEL (viz. příloha č. 3), zachycovač typu JRG je vybaven ocelovým lankem. 

[1] 

 

2.2.4 Permanentní systémy 
Permanentní zajišťovací systém v sobě zahrnuje trvalou ochranu proti pádu s možností 

maximálního pohybu. U tohoto systému je pracovník vybaven pouze postrojem a speciálním 

jezdcem. Jezdec se následně uchytí na permanentní systém, který v sobě již obsahuje všechny 

komponenty, nutné pro zachycení pádu. Permanentní systém je trvalou součástí konstrukce. 

Tento systém se může instalovat i na stávající konstrukce. Také je zde možnost je zahrnout  

i do projektu nové konstrukce jako ochranný prvek. V dnešní době se na trhu vyskytuje široká 

škála již hotových systémů zachycení pádu jak ve vertikální tak v horizontální rovině. Mezi 

firmy distribuující tyto systémy se řadí firma PELZ, firma LANEX a. s., mezi zahraniční 

firmy můžeme například zařadit firmu SPERIAN. Každý systém má své specifické vlastnosti 

na jejichž základě zvolíme ten či onen systém. 

 Mezi zástupce lankového horizontálního zajišťovacího systému patří systém 

ARIANA. Systém CABLOC se řadí mezi zástupce permanentních systému vertikálních. 

Zástupcem kolejnicového horizontálního systému je systém HERCULE. [1] 
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3 Horizontální jistící systémy  

3.1 Horizontální zajišťovací systém ARIANA  

3.1.1 Popis systému 
Systém ARIANA, který dodává také společnost HAK CS, spol. s r.o., je zajišťovací 

systém s poddajným horizontálním kotvícím lankem. Je navrhnut tak, aby zajišťoval práci ve 

výšce pro jednoho až pět pracovníků. Svým provedením zajišťuje pracovníkům požadovaný 

pohybový rádius. Jezdec AN 700 se plynule pohybuje po lanku, které je kotveno v konstrukci. 

Tento jezdec je možné nasadit nebo odejmout v kterémkoliv místě lanka. Jezdec spolu se 

středovými úchyty je navržen tak, aby byl umožněn pohyb po celé délce systému bez nutnosti 

toho, aby se musel pracovník z lanka odpojit. Instalace je navržena tak, aby umožnila pohyb 

po celé pracovní ploše. Tento horizontální jistící systém lze různě instalovat. Systém je možné 

používat pro zajištění při práci na zdech, stropech, sloupech, střechách (což vidíme  

z obrázku 3.1 a 3.2), rámových konstrukcích apod. Systém ARIANA odpovídá české 

technické normě ČSN EN 795 třída C. Systém se skládá z ocelového lanka AC 308, jezdce 

ARIANA AN 700, středového úchytu AN 705,  napínáku s indikátorem přepětí AN 707, 

koncovky AN 709, rohového segmentu AN 716, koncového kotvícího úchytu AN 719 a 

tlumiče pádové energie AN 725. Schéma zapojení součastní je možno vidět na obrázku 3.2. 

[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Obrázek 3.1:  Střešní použití systému ARIANA [9]  
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                      Obrázek 3.2: Schéma zapojení součásti systému ARIANA [9] 

 

3.1.2 Ocelové lanko AC 308 
Konstrukce lanka a jeho provedení jsou navrhnuty tak, aby splňovaly všechny 

požadavky - nosnost, pružnost, flexibilitu a dlouhou životnost. Parametry jsou uvedeny  

v tabulce 3.1 a ocelové lanko je na obrázku 3.3.[9] 

 

Tabulka 3.1: Parametry ocelového lanka AC 308 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Průměr:  8 mm 
Hmotnost lana:  0,238 kg 
Struktura: 7 x 19 pravotočivě stáčených drátů o průměru 0,5 mm 
Pevnost: > 37 kN 
Přepění:  80 daN 

 

 

 

 

 
                                               Obrázek 3.3: Ocelové lanko AC 308 [9] 

 

3.1.3 Jezdec ARIANA AN 700 
Jezdec ARIANA AN 700 je konstruován tak aby umožnil snadný pohyb pracovníka 

po horizontále. Snadnou instalací, která se zvládne jednou rukou, je možné jezdce kdekoliv  

na lano nasadit a také odpojit. Parametry jsou uvedeny v tabulce 3.2 a jezdec je vyobrazen  

na obrázku 3.4. [9] 

 

 

 



 

 - 15 -  

Tabulka 3.2: Parametry jezdce ARIANA AN 700 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Karabina:  vysokopevnostní ocel, pevnost > 15 kN 
Otevření:  14 mm 
Hmotnost: 0,390 kg 
Pevnost: > 12 kN 
Přepění:  80 daN 
Použití: horizontální, na lanku z nerezové oceli o průměru 8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.4: Jezdec ARIANA AN 700 [9] 

 

3.1.4 Středový úchyt AN 705 
Tento středový úchyt má systém aktivní absorpce energie, který zajišťuje průchod 

jezdce středovými kotevními body dráhy bez nutnosti jezdce v těchto bodech uvolnit z lanka. 

Montuje se v maximálně v patnácti  metrových roztečích. Parametry jsou uvedeny  

v tabulce 3.3 a úchyt je vyobrazen na obrázku 3.5. [9] 

Tabulka 3.3: Parametry středového úchytu  AN 705 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Hmotnost:  0,460 kg 
Použití: upevnění na vertikální nebo horizontální ploše 
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Obrázek 3.5: Středový úchyt AN 705 [9] 

 

3.1.6 Napínák s indikátorem přepětí AN 707 
Napínák s indikátorem předpětí neustále upravuje a kontroluje správné předpětí 

ocelového lanka. Parametry jsou uvedeny v tabulce 3.4 a na obrázku 3.6 je vyobrazen. [9] 

 

Tabulka 3.4:  Parametry Napínáku s indikátorem přepětí AN 707 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Předpětí:  80 daN 
Pevnost:  > 37 kN 
Hmotnost: 0,830 kg 

Použití 
Pro nastavení napění lanka (při správném nastavení 
lze otočit kroužkem indikátoru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.6: Napínák s indikátorem přepětí AN 707 [9] 

 

 



 

 - 17 -  

 

3.1.7 Koncovka AN 709 
Koncovka ve tvaru vidlice slouží k bezpečnému uchycení lanka o průměru 8 mm. V 

tabulce 3.5  jsou uvedeny charakteristiky koncovky a na obrázku 3.7 je vyobrazena. [9] 

 

Tabulka 3.5:  Parametry koncovky AN 709 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Hmotnost:  0,230 kg 
Pevnost: > 37 kN 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 3.7: Koncovka AN 709 [9] 

 

3.1.8 Rohový segment AN 716 
Lanko (viz. obrázek 3.8) je v segmentu umístěno tak, aby byl umožněn průchod tímto 

rádiusem. Parametry lanka jsou uvedeny v tabulce 3.6. [9] 

 

Tabulka 3.6:  Parametry Rohového  segmentu AN 716 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Průměr:  13,5 mm 
Hmotnost: 0,3 kg 
Použití: uvnitř nebo vně rohu o 90 stupních 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.8: Rohový segment AN 716 [9] 
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3.1.9 Koncový kotvící úchyt AN 719 
Koncový kotvící úchyt slouží k upevňování na zdi a zajišťuje optimální celkovou 

pevnost. Tento úchyt slouží k přímému upevnění napínáků s indikátorem předpětí a tlumičů 

pádové energie. Lze použít i jiné koncovky, což záleží na způsobu instalace. Údaje o 

koncovém kotvícím úchytu je uveden v tabulce 3.7, vyobrazen je na obrázku 3.9. [9] 

 

Tabulka 3.7:  Parametry Koncového kotvícího úchytu  AN 719 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Hmotnost:  0,7 kg 
Pevnost:: > 37 kN 
Použití: upevnění na zeď 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.9: Koncový kotvící úchyt AN 719 [9] 

 

3.1.10 Tlumič pádové energie AN 725 
Tlumič pádové energie je zhotoven takovým způsobem, aby pohltil energii, která  

vzniká při pádu a snížil působení sil v koncových kotvících úchytech. Absorpční prvek musí 

být po každém pádu vyměněn. Parametry jsou uvedeny v tabulce 3.8 a na obrázku 3.10 je 

vyobrazen. [9] 

Tabulka 3.8:  Parametry Tlumiče pádové energie AN 725 [9] 

Materiál: nerezová ocel 
Absorpční element:  maximální prodloužení 70 mm při působení sály 2,4 kN 
Průběžné napění lanka:  80 daN 
Hmotnost: 1,1 kg 
Pevnost: > 37 kN 
Použití: horizontální 
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Obrázek 3.10: Tlumič pádové energie AN 725 [9] 

3.2 Horizontální zajišťovací systém HERCULE 

3.2.1 Popis systému 
Systém HERCULE reprezentuje zajišťovací systém s pevným horizontálním kotvícím 

vedením tj. kolejnicí. Je zkonstruován k tomu, aby zajišťoval pracovníky při práci ve výšce 

proti pádu a zajistil jím přitom požadovaný rádius. Jezdec AN 200 se plynule pohybuje 

v kolejnici, která má polouzavřený válcovaný ocelový U profil, kotvený ke konstrukci. 

Konstrukční řešení jezdce, kolejnice a úchytů umožňuje pohyb po celé délce tohoto systému, 

aniž by se pracovník musel ze systému odpojit. Systém se používá horizontálně s přímým 

nebo obloukovým vedením. HERCULE je navrhnut pro jednoho uživatele s jednou dráhou. 

Instaluje se vždy nad pracovním místem či plochou. S kombinací se zatahovacím 

zatahovačem pádu nebo s pohyblivým zachycovačem pádu umožňuje bezpečný svislý pohyb 

pracovníka po celé pracovní ploše. 

Upevnění se provádí pomoci různých typů  kotevních úchytů, odpovídajícím různým 

upevňovacím plochám, mezi něž patří zdi, stropy, kovové nebo betonové konstrukce. 

Maximální vzdálenost mezi úchyty je 1 m. Tento systém lze instalovat na všechny stavby 

poskytující odpovídající pevnost.  

Systém HERCULE obsahuje  jezdce HERCULE AN 200, koncovou zarážku 

HERCULE  AN/ACC 200, přímou kolejnicí AN 201, obloukovou kolejnicí AN 202, 

spojovací objímku HERCULE AN 203, úchyt kolejnice HERCULE AN 204, spojovací úchyt 

kolejnice HERCULE AN 205, stěnový úchyt kolejnice AN 206, nastavitelný úchyt kolejnice 

AN 207 a AN 208. Schéma je na obrázku 3.11. [9] 
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Obrázek 3.11: Schéma zapojení součásti systému HERCULE [9] 

 

3.2.2 Jezdec HERCULE AN 200 
Jezdec HERCULE tvoří mobilní kotevní bod. Pojíždí po kolejnici přímočaře nebo v 

obloucích. K jezdci se kotví osobní ochranné prostředky proti pádu jako je např. tlumič 

pádové energie s lanem, zatahovací zachycovač pádu, popř. zachycovač pádu na poddajném 

vedení. Parametry jsou uvedeny v tabulce 3.9. Vyobrazení je pak na obrázku 3.12. [9] 

 

Tabulka  3.9:  Parametry jezdce HERCULE AN 200 [9] 

Použití: horizontální na přímé nebo obloukové kolejnici 
Materiál:  žárově pozinkovaná ocel 
Hmotnost pracovníka: do 136 kg 
Hmotnost: 0,860 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.12: Jezdec HERCULE AN 200 [9] 
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3.2.3 Koncová zarážka HERCULE AN 200/ACC 
Koncová zarážka HERCULE zabraňuje náhodnému vyjetí jezdce z kolejnice. 

Koncová zarážka musí být nainstalována na obou koncích kolejnice. V tabulce 3.10 jsou 

uvedeny parametry a na obrázku 3.13 je koncová zarážka vyobrazena. [9] 

 

Tabulka 3.10:  Parametry koncové zarážky HERCULE AN 200/ACC [9] 

Použití: na obou koncích kolejnicového vedení 
Materiál:  šroub i matice z pozinkované oceli 
Materiál: matice s plastovou vložkou proti uvolnění 
Hmotnost: 0,070 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.13: Koncová zarážka HERCULE AN 200/ACC [9] 

 

3.2.4 Přímá kolejnice AN 201 
Přímá kolejnice, která zajišťuje systému maximálně tuhé vedení a jezdci hladké 

posouvání. Parametry jsou uvedeny v tabulce 3.11, vyobrazení je na obrázku 3.14. [9] 

 

Tabulka 3.11:  Parametry přímé kolejnice AN 201 [9] 

Použití: pro jakýkoliv přímý směr instalace při vzájemné vzdálenosti úchytů max. 1 m 
Délka:  3 m 
Materiál: vysokopevnostní ocel s povrchovou úpravou galvanizováním 
Hmotnost: 22,50 kg 
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Obrázek 3.14: Přímá kolejnice AN 201 [9] 

 

3.2.5 Oblouková kolejnice HERCULE AN 202 
Oblouková kolejnice se používá pro rohy a kouty. Parametry jsou uvedeny  

v tabulce 3.12, na obrázku 3.15 je oblouková kolejnice vyobrazena. [9] 

 

Tabulka 3.12:  Parametry Obloukové kolejnice HERCULE AN 202 [5] 

Použití: zalištuje vedení jezdce v systému HERCULE  
Délka:  1,3 m 
Vnější poloměr zaoblení: 648,5 mm 
Hmotnost: 9,10 kg 

 

 

 

 

Obrázek 3.15: Oblouková kolejnice HERCULE AN 202 [9] 

 

3.2.6 Spojovací objímka HERCULE AN 203 
Spojovací objímka slouží k vzájemnému propojení jednotlivých přímých a 

obloukových kolejnic. Na obrázku 3.16 je spojovací objímka vyobrazena a v tabulce 3.16 jsou 

uvedeny její parametry. [9] 

 

Tabulka 3.13:  Parametry Spojovací objímky HERCULE AN 203 [9] 

Použití: spojení přímých a obloukových kolejnic 
Materiál:  vysokopevnostní ocel žárově pozinkovaná 
Hmotnost: 0,950 kg 
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Obrázek 3.16: Spojovací objímka HERCULE AN 203 [9] 

3.2.7 Úchyt kolejnice HERCULE AN 204 
Úchyt kolejnice (obrázek 3.17) se používá k provedení systému HERCULE na 

kovových konstrukcích. Úchyt je navržen přímo na konstrukci. V následující tabulce 3.14 

jsou parametry chytové kolejnice. [9] 

 

Tabulka 3.14:  Parametry Úchytu kolejnice HERCULE AN 204 [9] 

Použití: instance kolejnice ke konstrukce zejména ocelové 
Materiál:  ocel se zaručenou svařitelností, bez povrchové úpravy 
Hmotnost: 0,395 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.17: Úchyt kolejnice HERCULE AN 204 [9] 

 

3.2.8 Stropní úchyt kolejnice HERCULE AN 205 
Stropní úchyt kolejnice slouží pro instalaci kolejnice systému HERCULE ke stavbě 

(konstrukci) - parametry viz. tabulka 3.15 a vyobrazení viz. obrázek 3.18. [9] 
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Tabulka 3.15:  Parametry Stropního úchytu kolejnice HERCULE AN 205 [9] 

Použití: instance kolejnice ke konstrukci, kotvení stropu 
Materiál:  vysokopevnostní ocel žárově pozinkovaná 
Hmotnost: 0,752 kg 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.18: Stropní úchyt kolejnice HERCULE AN 205 [9] 

 

3.2.9 Stěnový úchyt kolejnice HERCULE AN 206 
Stěnový úchyt kolejnice (obrázek 3.19) se používá pro instalaci kolejnice systému 

HERCULE ke stavbě (konstrukci). Parametry stěnového úchytu kolejnice jsou v tabulce 3.16. 

[9] 

Tabulka 3.16:  Parametry Stěnového úchytu kolejnice HERCULE AN 206 [9] 

Použití: instance kolejnice ke konstrukci, kotvení ke zdi 
Materiál:  vysokopevnostní ocel žárově pozinkovaná 
Hmotnost: 0,710 kg 
Mez pevnosti: 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.19: Stěnový úchyt kolejnice HERCULE AN 206 [9] 
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3.2.10 Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 207 
Nastavitelný úchyt kolejnice (obrázek 3.20) se používá pro nastavení polohy kolejnice 

podle typu konstrukce. Parametry jsou v tabulce 3.17. [9] 

 

Tabulka 3.17:  Parametry Nastavitelného úchytu kolejnice HERCULE AN 207 [9] 

Použití: instance kolejnice ke konstrukci a nastavení její polohy, kotvení ke stropu 
Materiál:  vysokopevnostní ocel žárově pozinkovaná 
Hmotnost: 0,555 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.20: Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 207 [9] 

3.2.11 Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 208 
Nastavitelný úchyt kolejnice, jejíž parametry jsou uvedeny v tabulce 3.18, se používá 

pro nastavení polohy kolejnice podle typu konstrukce. Vyobrazení je na obrázku 3.21.  [9] 

 

Tabulka 3.18:  Parametry Nastavitelného úchytu kolejnice HERCULE AN 208 [9] 

Použití: instance kolejnice ke konstrukci a nastavení její polohy, kotvení ke zdi 
Materiál:  vysokopevnostní ocel žárově pozinkovaná 
Hmotnost: 0,710 kg 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.21: Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 208 [9] 
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3.3 E-Z LINE horizontální zajišťovací systém 7605061 
E-Z LINE univerzální zatahovací zajišťovací horizontální systém je navrhnut  

pro 2 uživatele. Tento systém je jednoduchý v používání. Vyznačuje se jednoduchou  

a rychlou instalaci, demontáži i skladováním.  Jeho hmotnost je o 33% menší než tradiční 18 

m systémy. Tento systém můžeme připojit k jakékoli kotveni spojce 22 kN nebo ke sloupu. 

Splňuje požadavky CE( EN 795-C) a OSHA. Parametry jsou v tabulce 3.19, vyobrazení  

na obrázku 3.22 . [9] 

  

Tabulka 3.19:  Parametry E-Z LINE horizontálního zajišťovací systému 7605061 [9] 

Hmotnost: 11,25 kg 
Rozměry:  30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm 
Lanko: délka 18 m, tloušťka 6,25 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.22: E-Z LINE horizontální zajišťovací systém 7605061 [9] 
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4 Legislativní rámec pro bezpečnost práce a ochranu 
zdraví při práci ve výškách 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V obecné rovině se bezpečnosti a ochranou zdraví při prací zabývá zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to v části páté, §101 až §108. Z této části vyplývají 

povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance.  

Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci, zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Tento zákon upravuje  

v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

4.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci ve výškách 
Všechny práce ve výškách a nad volnou hloubkou se řídí dle nařízení vlády  

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Toto nařízení stanovuje způsob 

organizace práce a pracovních postupů. Organizaci práce a pracovní postupy je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci  na pracovištích, na kterých je možnost pádu zaměstnanců z výšky 

nebo pádu zaměstnanců do volné hloubky. Dále upravuje bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách 

a nad volnou hloubkou.  

Z tohoto nařízení vyplývá, že zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační 

opatření k zabránění pádu zaměstnanců  z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí 

nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistit jejich provádění na pracovištích  a přístupových 

komunikacích nacházejících se v jakékoliv výšce nad vodou nebo nad látkami, které v případě 

pádu ohrožují život nebo zdraví osob a to například popálením, poleptáním, akutní otravou 

nebo zadušením. Také tyto technická a organizační opatření musí zaměstnavatel přijímat na 

všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud tyto pracoviště a přístupové 

komunikace leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná 

hloubka přesahuje 1,5 m.  

Toto nařízení se však nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

při činnostech hornických a při činnostech prováděných hornickým způsobem,  

na pracovištích podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního předpisu. Dále se 

toto nařízení nevztahuje na provozování námořních plavidel podle zvláštního právního 

předpisu, provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 
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systému. Také se netýká přípravy a výcviku složek integrovaného záchranného systému  

k provádění záchranných a likvidačních prací. [11] 

 

4.3 Normy pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky  
Z bezpečnostních důvodů je nezbytné, aby pracovníci, kteří budou používat osobní 

ochranný prostředek nebo jiné vybavení, znali správné používání prostředku a díky tomu se 

mohli vyhnout rizikům možného pádu při  práci ve výšce. Základem je školení pracovníků. 

Dále by měli pracovníci dostat písemné návody, ve kterých se dozví jak správně vybrat, 

udržovat a provádět pravidelné prohlídky osobních ochranných prostředků nebo jiného 

prostředku, a byli si vědomi omezení, bezpečnostních opatření a nebezpečí nesprávného 

používání.  

Tímto problémem se zabývá norma ČSN EN 365, Osobní ochranné prostředky  

proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické 

prohlídce, opravě, značení a balení. Tato norma specifikuje minimální všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení osobních 

ochranných prostředků, které zahrnují zařízení držící tělo a jiné prostředky používané  

ve spojení se zařízením držícím tělo, k zabránění pádů, pro přístup, výstup a pracovní 

polohování, k zadržení pádů a pro záchranu. Tento dokument se však nevztahuje na 

nespecifické požadavky, které se týkají pouze zvláštních osobních ochranných prostředků 

nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky a jejich používání, které mohou být 

specifikované v příslušných evropských normách. Dále se nevztahuje na osobní ochranné 

prostředky nebo jiné prostředky pro ochranu proti pádům z výšky používaných  

při jakýchkoliv rekreačních a sportovních činnostech.  [8] 

Norma ČSN EN 353-1, Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část1: 

Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, specifikuje požadavky,  

metody zkoušení, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé 

zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, obyčejně připevněném  

nebo začleněném v pevném žebříku nebo příčlích přiměřeně přizpůsobených k vhodným 

konstrukcím. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení,  

které odpovídají  této normě, jsou podsystémy tvořící jeden ze systémů zachycení pádu 

obsažených v EN 363, v kombinaci se zachycovacím postrojem. Další typy zachycovačů pádu 

jsou upřesněny v EN 353-2 nebo EN 360. Tlumiče pádu jsou specifikovány v EN 355. Z této 
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normy vyplývá že pevným zajišťovacím vedením musí být kolejnice nebo drátěné lano. 

Minimální průměr má být 8 mm nebo hodnota poskytující odpovídající bezpečnost. [5] 

Další norma vztahující se k osobním ochranným prostředkům proti pádům z výšky je 

norma ČSN EN 361, Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací 

postroje. Norma upřesňuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované 

výrobcem a balení pro zachycovací postroje. Další druhy podpory těla jsou specifikované  

v jiných evropských normách, např. EN 358, EN 813 nebo EN 1947, může být 

zakomponován do zachycovacího postroje. Z této normy vyplývá, že popruhy a šicí nitě 

zachycovacího postroje musí být vyrobeny z přírodního filamentu  nebo multifilamentních 

syntetických vláken vhodných pro jejich určené použití. [6] 

Norma specifikující terminologii a všeobecné požadavky na systémy zachycení pádu, 

které slouží jako ochranné prostředky proti pádům z výšky je evropská norma ČSN EN 363, 

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Systémy zachycení pádu. Tento dokument 

doplňuje popsané příklady, jak mohou  být součásti nebo sestavované součásti zapojeny  

do systému zachycení pádu. [7] 

Z této normy vyplývá, jak musí být sestaven systém na zachycení pádu. Musí byt navrhnut 

tak, aby uživateli poskytoval ochranu na nejvyšší dosažitelné úrovni při vykonávaní nebezpečné 

činnosti. Musí za předvídatelných podmínek vyloučit riziko nezachyceného pádu. Hmotnostně by 

měl být systém co nejlehčí v rámci dodržení předepsaných parametrů. Systém zachycení pádu musí 

byt konstruován tak, aby bylo vyloučeno nesprávné nastávaní nebo rozepnuté součástí bez vědomí 

uživatele. Zachycovací postroj se spojovacím prostředkem musí obsahovat tlumič energie pádu. 

Pevnost kotvícího bodu pro uchycení osobní ochranné prostředky musí být  nejméně 10 kN  

a brzdná síla při zachycení a tlumení volného pádu nepřekročila hodnotu 

6,0 kN. Spojovací prostředky nesmí být delší než 2,0 m. Systém musí chránit uživatele  

při zachycení pádu před nárazem na překážku a také musí obsahovat součástí a prvky splňující 

předepsané parametry. Mezi tyto parametry patří Prohlášení o shodě nebo označení CE u výrobků 

ze zemí EU. Musí také  obsahovat navzájem kompatibilní součásti a prvky. [7] 

 

4.3.2 Terminologie  
Níže uvedená terminologie vychází z výše uvedených ČSN EN norem.  

• Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu – prostředky sloužící  pro uchycení 

osob ke kotvícímu bodu.Je zcela zabráněno pádu z výšky nebo pád je bezpečně 

zachycen.  
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• Systémy zachycení pádu - osobní ochranné prostředky proti pádu s výšky, které 

obsahují zachycovací postroj  se začleněným tlumičem pádu určený pro zachycení  

pádu.  

• Zachycovací postroj — opora těla pro účely zachycení pádu. Je to součást systému 

zachycení pádu. Zachycovací postroj může být proveden z popruhů, smyček, přezek  

a dalších prvků uspořádaných a upravených pro přizpůsobení k tělu osoby pro zadržení 

při pádu nebo pro jeho zachycení. Popis zachycovacího postroje -  viz. příloha 4. 

• Tlumič pádu — součást systému zachycení pádu zaručující  v normálních podmínkách 

používání bezpečné zastavení pádu z výšky. 

• Spojovací prostředek (zachycovač) — součást systému a nebo spojující prvek. Tímto 

prostředkem může být lano z chemických vláken, ocelové lano, řetěz nebo popruh.  

• Pohyblivý zachycovač pádu (bezpečnostní brzda) — zachycovač pádu se 

samosvornou funkcí a vodícím systémem. Pohyblivý zachycovač je konstruován tak, aby 

se mohl pohybovat uživatel bez požadavku ručního zásahu na změnu polohy nahoru nebo 

dolů po zajišťovacím vedení. Dojde-li k pádu, automaticky se zachycovač zablokuje. 

• Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení (bezpečností brzda  

na ocelovém laně nebo kolejnici) -  podsystém skládající se z pevného zajišťovacího 

vedení, samosvorného pohyblivého zachycovače pádu nerozebíratelně spojeného  

s pevným zajišťovacím vedením a spojovacího prostředku, který je upevněn  

na pohyblivém zachycovači pádu. Prvek, který rozptyluje energii může být začleněn  

v pohyblivém zachycovači pádu, ve spojovacím prostředku nebo v zajišťovacím vedení. 

• Pohyblivý zachycovač pádu na poddajném zajišťovacím vedení (bezpečnostní  

brzda na zajišťovacím laně) — podsystém skládající se z poddajného zajišťovacího 

vedení, samosvorného pohyblivého zachycovače pádu upevněného k poddajnému 

zajišťovacímu vedení a spojovacího prostředku, který je připevněn k pohyblivému 

zachycovači pádu. Prvek, který rozptyluje energii může být začleněn v pohyblivém 

zachycovači pádu, ve spojovacím prostředku nebo v zajišťovacím vedení. 

• Zatahovací zachycovač pádu (samonavíjecí kladka) -  zachycovač pádu, který má 

samosvornou funkcí a automatický systém napínaní a se zatahovacím spojovacím 

prostředkem. Prvek rozptylující energii může být začleněn samostatně nebo 

v zatahovacím spojovacím prostředku. 
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• Zatahovací spojovací prostředek — spojující prvek zatahovacího zachycovače pádu. 

Tímto zatahovacím spojovacím prostředkem smí být ocelové lano, popruh nebo lano  

z chemických látek. 

• Zajišťovací vedení (lano) — spojovací prvek, který je předepsaný pro podsystém  

s pohyblivým zachycovačem pádu. 

• Pevné zajišťovací vedení — spojovací prvek předepsaný pro podsystém s pohyblivým 

zachycovačem pádu. Zajišťovacím vedením může být kolejnice nebo ocelové lano. 

Kolejnice nebo ocelové lano jsou upevněny ke konstrukci tak, že jsou omezeny boční 

pohyby vedení. 

• Poddajné zajišťovací vedení (zajišťovací lano) — spojovací prvek předepsaný  

pro podsystém s pohyblivým zachycovačem pádu. Tímto zajišťovacím vedením může 

být lano z chemických vláken nebo ocelové lano, které je upevněno na horním kotvícím 

bodu.  

5 Statistika provozních nehod a úrazů 

5.1 Pády   
Pády se podílejí největší mírou na smrtelné pracovní úrazovosti. Nejčastěji se pády 

vyskytují ve stavebnictví. Pracovní úrazovost s pracovní neschopnosti za rok 2006 dle serveru 

“BOZP info“ ve stavebnictví je vyčíslena na 8,2 % (graf 5.1). Hodnota smrtelných pracovních 

úrazů dle tohoto serveru je však vyčíslena na  28,9 % (graf 5.2). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.1: Podíl pracovních úrazů  s pracovní neschopnosti v roce 2006 [4] 
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Graf 5.2: Podíl počtu pracovních úrazů  v roce 2006 [4] 

 

Firma Sperian uvádí procentuální výměr hlavních důvodů úrazů na pracovištích (graf 

5.3). I zde patří mezi jeden z největších důvodů pád. [13] 
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Graf 5.3: Procentuální výměr hlavních důvodu úrazů na pracovištích [13] 
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5.2 Bezpečnost práce – ochrana zaměstnanců před pády z výšky  
K názorné ukázce skutečného stavu ochrany zaměstnanců před pády z výšky nám 

může posloužit šetření oblastního inspektorátu v Plzni v rámci hlavního úkolu – bezpečnost 

ve stavebnictví – ochrana zaměstnanců před pády z výšky. Níže uvedené údaje byli získány 

z kontrol v roce 2005 a v prvním kvadrantu roku 2006. S ohledem na fakt, že kontroly jsou  

u zaměstnavatelů prováděny na základě předchozího ohlášení, nejsou uvedená čísla příliš 

příznivá. 

V roce 2005 inspektorát v Plzni evidoval celkem 20 smrtelných úrazů a 73 pracovních 

úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 pracovních dnů při práci ve výškách. V prvním 

kvadrantu roku 2006 pak 4 smrtelné úrazy a 20 pracovních úrazů s hospitalizaci delší  

než 5 pracovních dnů při práci ve výškách. [3] 

V tabulce 5.1 je uveden přehled smrtelných a závažných pracovních úrazů v územní  

působnosti oblastního inspektorátu v Plzni za období roku 2005 a prvního čtvrtletní roku 

2006. 

 

Tabulka 5.1 :  Přehled smrtelných a závažných úrazů [3] 

Datum  Událost 
1/2005  propadnutí stropem – smrtelný úraz 
1/2005 pád z dvojitého žebříku 
2/2005  pád z lešení – smrtelný úraz  
2/2005 pád z žebříku 
3/2005 pád z žebříku 
3/2005 pád při montáži lešení 
6/2005 pád z lešení 
7/2005 propadnutí střechou 
7/2005 pád z montážní plošiny 
8/2005 pád z žebříku 
8/2005 propadnutí střechou 
8/2005 zřícení z půdního prostoru 
9/2005 pád z pomocného lešení 
10/2005 propadnutí střechou 
10/2005 pád výtahovou šachtou 
11/2005 propadnutí střechou 
11/2005 pád ze střechy – smrtelný úraz 
12/2005 pád ze střechy 
1/2006 pád z montážní plošiny 
1/2006 pád světlíkem – smrtelný úraz 
3/2006 pád ze žebříku 
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Tabulka 5.2 :  Zjištěné nedostatky za 1 čtvrtletní roku 2006 [3] 

1Q2006     celkem %podíl 
počet kontrolovaných subjektů  31 100 
počet subjektů (P.S.) bez zjištěných nedostatků(Z.N.)  2 6 
P.S. se Z:N. v ochraně zaměstnanců před nebezpečím pádu z výšky 12 39 
P.S. se Z.N. v poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 12 39 
P.S. se Z.N. v oblasti používání žebříků  2 6 
P.S. se Z.N. v oblasti zajišťování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 7 23 
P.S. se Z.N. v oblasti školení pro zaměstnance  12 39 

 

Tabulka 5.3 :  Zjištěné nedostatky za rok 2005 [3] 

2005 celkem %podíl 
počet kontrolovaných subjektů  98 100 
počet subjektů (P.S.) bez zjištěných nedostatků(Z.N.)  1 1 
P.S. se Z:N. v ochraně zaměstnanců před nebezpečím pádu z výšky 37 38 
P.S. se Z.N. v poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 33 34 
P.S. se Z.N. v oblasti používání žebříků  20 20 
P.S. se Z.N. v oblasti zajišťování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 13 13 
P.S. se Z.N. v oblasti školení pro zaměstnance  31 32 

 

Hodnoty z tabulek 5.2 a 5.3 jsou pro názornost porovnány v grafu 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.4 :  Procentuální porovnání zjištěných nedostatků za daná období [3] 
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Z tabulky 5.1 vyplývá, při nedokonalém nebo nedbalém zajištění pracovníku  

při pracích ve výškách, je dopad na zdravotní stav pracovníků fatální. Další statistiky a šetření 

oblastních inspektorátů krajů jsou uvedené na webových stránkách. [3] 

 

6 Identifikace nebezpečí 
Nebezpečí je pojem, kterým se často označují možné zdroje nebo příčiny havárie.  

Je to chemická nebo fyzikální podmínka, která má potenciál způsobit poškození zdraví lidí, 

ztráty na majetku nebo znečištění (toxicita, hořlavost, výbušnost, teplota, tlak apod.) Také je 

využívaná definice, která říká, že nebezpečí je předmět nebo situace, které vytvářejí hrozbu 

ztrát. Jako alternativní  pojem pro vysvětlení tohoto termínu se využívá výraz “ zdroj rizika“. 

[14,2] 

Výška jako taková je hlavní nebezpečí při pracích ve výškách a proto pracovní  

a psychická adaptace pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou je mnohem složitější  

a náročnější než u jiných pracovišť. Jedná-li se o systémy používané na venkovních 

pracovištích je výskyt nebezpečí spjat s působením atmosférických jevů jako námraza, vítr, 

déšť, blesk atd. Další nebezpečí vyplývá s používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Dále nekompatibilní součástí systému je nebezpečné používat.  

 

7 Posouzení rizik a jejich návrh na eliminaci, příp. snížení  
Riziko může být obecně definováno jako možnost nežádoucích následků, ale často je 

považováno za funkci pravděpodobnosti havárie a jejich následků. Při běžném používání se 

jeho smysl posouvá mezi uvedené významy. V celé řadě souvislostí je toto slovo použito jako 

vyjádření pravděpodobnosti ztrát nebo zranění. Například riziko může být definováno jako 

pravděpodobnost ztrát, ke kterém dojde – podle Lees (1980) [12]. Další specifikum slova 

riziko může být pravděpodobnost smrtelné nehody, zranění nebo onemocnění lidí za jednotku 

času – dle Okrenta (1986). [2] 

Z neodborného hlediska můžeme terminologii nebezpečí a riziko chápat tak, že 

nebezpečí je stav, který existuje a riziko je vystavování se tomuto stavu.  
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7.1 Obecně 
Důsledky nezachycení volného pádu znamenají v mnoha případech vážné zdravotní 

komplikace nebo také ztrátu života postiženého.  

Výšková expozice,  riziko volného pádu, omezené pohybové možnosti, pád předmětu 

z vyššího pracoviště, mikroklimatické a makroklimatické podmínky nebo také náhle změny 

počasí a akutní nutnost rychle opustit pracoviště jsou situace, se kterými je nutno počítat  

při vytváření zabezpečení pracovníku při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou. Z těchto 

důvodů se řadí práce ve výškách a nad volnou hloubkou k nejrizikovějším pracím. I když jsou 

použité veškerá možná opatření, je zde zvýšené úrazové riziko. 

Osobní ochranné pracovní pomůcky chrání uživatelé proti největšímu riziku, riziku 

volného pádu. Tyto pomůcky používané při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se řadí 

do nejvyšší, třetí kategorie. Do této kategorii jsou zařazeny osobní ochranné pracovní 

pomůcky , které jsou určeny k ochraně života nebo také k ochraně  proti takovým rizikům, 

která mohou vážně a také trvale poškodit zdraví a u kterých  může výrobce nebo dovozce 

předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Ani používání těchto 

prostředků však zcela nevylučuje riziko pro uživatele, který se po zachycení pádu nebo v jeho 

průběhu může zranit. Také při dlouhé době zavěšení v postroji po zachycení pádu může 

docházet u pracovníka k potížím s dýcháním nebo nedokrvení končetin.[15] 

 

7.2 Rizika u horizontálních jistících systému 
 Horizontální jistící systémy slouží k zachycení nebo zabránění pádu z výšky. Tato věta 

však platí pouze v případě kdy je tento systém řádně používán. 

 Společnosti dodávající na trh tyto systémy z velké části nabízejí i kompletní služby 

mezi něž patří poradenská činnost v oblasti vyhledávání rizik a jejich řešení, základní  

a opakované školení pro bezpečnost práce ve výškách a také pravidelný  servis a revize těchto 

systémů. 

7. 3 Počínání uživatele  
 Tyto činnosti zastřešují údržbu systému a jejich používání avšak i pracovník má své 

povinnosti před započetím práce na těchto systémech. Školení je nezbytnou a velmi důležitou 

součástí prevence rizik. Pracovník je školen, jak si má počínat před započetím práce,  

při zjištění nedostatků a jejich eliminaci. Pracovník je také školen pro manipulaci se 

zachycovacím postrojem a jeho správným používáním a dále pro správné upínání jak postroje 

samotného, tak postroje na systém. Uživatel by měl vizuálně zkontrolovat zda je napětí 
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vodícího lanka v pořádku. V mnoha systémech je zabudován napínák s indikátorem přepětí 

lanka, díky němuž je možnost zkontrolovat zda je lanko řádně napnuté. Kdyby tak pracovník 

před zapocením práce neučinil a lanko bylo prověšené, nemusí dojít k zabránění pádu a hrozí 

riziko pádu a zranění pracovníka. Další vizuální kontroly by měly směřovat na systém  

jako takový, zda není vidět nějaké poškození systému nebo jeho značné opotřebení. V tomto 

případě hrozí mnoho rizik včetně rizika nezachycení volného pádu a následné vážné 

poškození zdraví nebo také smrt pracovníka. Dále by měl pracovník zkontrolovat stav 

pracoviště, zda ze nevyskytuje nějaká překážka, která by zabránila užívání systému.  

Mezi takové překážky můžeme zařadit různé atmosférické jevy jako je námraza nebo náledí, 

kde hrozí riziko uklouznutí. Taktéž různé povrchy, ze kterých je odrážené světlo oslňující,  

by mělo vést pracovníka k použití dalších osobních ochranných pracovních pomůcek jako 

jsou brýle chránící proti oslnění. Bez těchto pomůcek hrozí dočasná desorientace a možný 

následný pád. Dále by měl pracovník vyhodnotit stav počasí při venkovních pracích, kdy  

při nepříznivém počasí může být snížená viditelnost a hrozí desorientace a následný pád.  

Také nelze vyloučit zásah bleskem při pracích na střechách a výškových budovách.   

Při špatném upnutí postroje hrozí volný pád. Kromě tohoto případu se bude z veliké 

části jednat o zachycené pády. I při těchto zachycených pádech však hrozí riziko poranění  

o různé předměty v průběhu pádu.  

 

7.4 Nebezpečí, riziko, opatření 
V příloze č. 5 jsem vyhodnotil pomocí metody What if možná nebezpečí. Výsledkem 

je skutečnost, že žádná nebezpečí nesmí být zlehčovaná, protože z velké části jako důsledek 

přehlednutí nebo opomenutí nebezpečí hrozí nezachycený nebo zachycený pád. V níže 

uvedené tabulce 7.1 uvádím příklady nebezpečí, rizika z těchto nebezpečí vycházející a 

možnosti jejich eliminace nebo minimalizace.  
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Tabulka 7.1 :  Nebezpečí, rizika, opatření 

Nebezpečí Riziko Opatření 

Poškozený systém Nezachycení pádu 
Vizuální prohlídky 

Revize a pravidelný servis 

Přetížení systému Nezachycení pádu 

Vzájemná informovanost 

zaměstnavatelů 

Školení 

Nekompatibilní části systému 

Omezení pohybu, 

znesnadnění práce, 

zachycený pád 

Používání jen kompatibilních 

součástí systému 

doporučených výrobcem 

nebo dodavatelem 

Opotřebované součástí 

systému 

Omezení pohybu, 

znesnadnění práce, 

zachycený pád, nezachycený 

pád 

 Revize a pravidelný servis 

Vizuální kontroly 

Prověšení lanka Zachycený pád  
Vizuální prohlídky 

  Revize a pravidelný servis 

Nepříznivé počasí 

Zasažení blesku, uklouznutí, 

desorientace a možný 

zachycený pád 

Školení, sledování 

předpovědí 

Upnutí postroje Nezachycení pádu 
Školení a případná kontrola 

spolupracovníků 

Poškozený postroj Nezachycení pádu 
Vizuální kontrola postroje 

Pravidelný servis a revize 

Nevhodné podmínky 

uskladnění postrojů 

Nezachycení pádu. 

Po zachycení pádu špatné 

prokrvení končetin, 

problémy s dýcháním, 

nezachycený pád 

Zajistit podmínky skladovaní 

dle doporučení dodavatele či 

výrobce 

Skončená doba životnosti 

postroje 

Po zachycení pádu špatné 

prokrvení končetin, 

problémy s dýcháním, 

nezachycený pád 

Evidence postrojů 
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 8 Návrh bezpečnostního předpisu 
Pro eliminaci vzniku rizikových situací a snížení důsledku rizik musí být zpracovány 

bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpis, jež jsem zpracoval vychází  z výše uvedené 

tabulky rizik a navrhovaných opatření a je uveden v následující části bakalářské práce. 

 

8.1 Bezpečnostní předpis pro užívání horizontálních jistících 
systémů  
 

Bezpečnostní předpis pro horizontální jistící  systémy (HJS) 
 

1 Systém 
 
� Pravidelné kontroly HJS, které vykoná dodavatelská firma se musí konat jednou ročně. 

� Odborně způsobilá osoba provede 1x za měsíc kontrolu HJS a do knihy “Kniha kontrol  

a revizí“ provede o této kontrole zápis. Případné nedostatky buď sám odstraní dle svých 

poznatků ze školení nebo při vážných nedostatcích tuto skutečnost nahlásí mistrovi 

směny, který příjme přeslušná opatření. 

� Více zaměstnavatelů používající stejný HJS se o svým působení na HJS musí vzájemně 

informovat. Před započetím prací oznámí tuto skutečnost bezpečnostnímu technikovi, 

který z tohoto faktu vyvodí příslušná opatření. 

� Používané součástí HJS musí byt kompatibilní dle doporučení výrobce nebo dodavatele. 

� Veškeré změny HJS bez předešlé konzultace s odborně způsobilou osobou jsou zakázány. 

� Při práci na HJS musí mít každý pracovník platnou lékařskou prohlídku a platné 

osvědčení o absolvování školení. 

� Při změně HJS se musí před jeho použitím konat přeškolení pracovníků. 

� Veškeré ochranné osobní pracovní pomůcky budou evidovány. Jejich stav a doba 

životnosti bude kontrolována pověřenou, řádně vyškolenou osobou jednou za půl roku. 

 

2 Povinnosti pracovníků 

� Pracovník se musí podrobit lékařské prohlídce pro práce ve výškách. Lékařské prohlídce 

se musí podrobit vždy každé dva roky. 

� Pracovník se musí zúčastním školení pro práci ve výšce. Tato školení se budou konat 

aspoň jednou ročně.  
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� Doklady o lékařských prohlídkách a o absolvování školení budou uloženy v kanceláři 

mistrů směny.  

� Pracovník nesmí za žádných okolností vykonávat práce na HJS pod vlivem alkoholu, 

nebo jiných návykových látek. Za dodržování tohoto bodu zodpovídá vedoucí pracovník. 

� Pracovník musí používán stanovené osobní ochranné pracovní pomůcky.  

� Každý pracovník se musí důkladně seznámit s tímto bezpečnostním předpisem  

a vykazovat jeho znalosti. V opačném případě nesmí byt vpuštěn na pracoviště HJS. 

 

3 Před započetím práce 

� Vedoucí pracovník před započetím práce na HJS vyhodnotí počasí a v případě 

nepříznivého počasí, což specifikuje školení (námraza, mlha, náledí, silný vítr, silný déšť, 

bouřka), zamezí výkonu práce na HJS. 

� Před započetím práce na HJS si každý pracovník řádně zkontroluje postroj dle poznatků 

ze školení (pevnost, míra opotřebení). 

� Před započetím práce  na HJS pracovník vizuálně zkontroluje napnutí lanka a pracoviště 

HJZ, zda je v požadovaném stavu.  

 

4 Závěrečné ustanovení 

� Kontrolou tohoto Bezpečnostního předpisu je pověřeno oddělení Bezpečnost práce 

v rozsahu své působnosti. 

� Tento Bezpečnostní předpis nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celé společnosti. 
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9 Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá identifikací rizik u horizontálních jistících systému  

a následným návrhem bezpečnostního předpisu. 

V úvodních kapitolách se má bakalářská práce zaobírá různými systémy ochrany  

proti pádu při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou. Dále popisuji názorné příklady 

systému s poddajným horizontálním kotvícím lankem a systému s pevným horizontálním 

kotvícím vedením tj. kolejnicí. 

Hlavní částí této práce se pozastavují nad hrozícím nebezpečí při používání 

horizontálních jistících systému, jejich riziky a následným způsobem jejich eliminace, 

popřípadě minimalizace. Práce na horizontálním jistícím systému potažmo práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou se řadí mezi  práce nejnebezpečnější a vykazující při úrazech velkou 

míru úmrtnosti.  

Při používání horizontálního jistícího systému musíme dbát na všechny pokyny, 

nařízení a opatření. Díky tomu, že práce na horizontálním jistícím systému je práce  

ve výškách nebo nad volnou hloubkou, jen sebemenší chyba, neopatrnost nebo nedbalost 

může mít tragický dopad na život pracovníka. Každé nesprávně eliminované nebo 

minimalizované riziko může pracovníkovi přivodit těžká zranění nebo také smrt. 
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Příloha č. 1: Zachycovací postroj AB 104/161 ENERGETIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Zachycovací postroj AB 104/161 ENERGETIK [9] 

 

Zachycovací postroj se zádovým, hrudním a nastavitelným bočním uchycením, 

vyztužení bederní opěrkou, nastavitelná velikost a elastické popruhy. [9] 

 

Tabulka 1:  Parametry zachycovacího postroje AB 104/161 ENERGETIK [9] 

Hmotnost: 1,645 kg 
Česká technická norma: CE ČSN EN 361 
Česká technická norma: CE ČSN EN 358 
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Příloha č. 2: Polohovací lano MANUSTOP AF 764 a karabina  

AJ 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Polohovací lano MANUSTOP AF 764 [9] 

 
Polohovací stáčené lano MANUSTOP AF 764 s karabinou a zkracovačem, průměr 

12,5mm. [9] 

Tabulka 1:  Parametry polohovacího lano MANUSTOP AF 764 [9] 

Délka: 2 m 

Česká technická norma: CE ČSN EN 358 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: karabina AJ 565 [9] 

Hmotnost karabiny je 170g a nosnost karabiny je větší než 2000kg. [9] 
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Příloha č. 3: Tlumič pádu SANCHOC AE 525 a zatahovací 

zachycovač pádů REBEL AD 111/K 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Tlumič pádu SANCHOC AE 525 [9] 

Tlumič pádu SANCHOC s prošívaným trhacím popruhem a karabinami, nastavitelná 

délka. [9] 

Tabulka 1:  Parametry tlumiče pádu SANCHOC AE 525 [9] 

Celková délka: možnost nastavení 1 m – 2 m 

Stáčené lano: průměr 10,5 mm 

Karabina: AJ 501, otevření 17 mm – 2 x 

Česká technická norma: CE ČSN EN 355 
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Obrázek 2: Zatahovací zachycovač pádů REBEL AD 111/K [9] 

Zatahovací zachycovač pádů s tlumičem pádů, dodává se s horní karabinou AD 501.  

[9] 

 

Tabulka 2:  Parametry zatahovacího zachycovače pádů REBEL AD 111/K [9] 

Textilní popruh: šířka 25 mm, délka 3 m 

Kryt: nerezová ocel, anodicky zpracovaný hliník 

Karabina: AJ 565A, chromem legovaná ocel, pevnost 2500 kg 

Hmotnost: 1,3 kg 

Rozměry: průměr 10 cm x tloušťka 5 cm  

Česká technická norma: CE ČSN EN 360 
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Příloha č. 4: Zachycovací postroj Praktic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Zachycovací postroj Praktic [10] 
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Příloha č. 5: Zhodnocení nebezpečí metodou What if 

 Cílem této metody je identifikace nebezpečných stavů v technologickém procesu. 

Pomocí charakteristických otázek začínajících tradičním “Co se stane, když…“ jsou 

zjišťovány příčiny havárii a navrhují se opatření pro zvýšení bezpečnosti.  [2] 

 

 Tabulka 1:  Hodnocení nebezpečí metodou What if 

Co se stane, když je…. Možné důsledky 

1. Poškozený systém Nezachycení pádu 

2. Přetížení systému Nezachycení pádu 

3. Nekompatibilní části systému 
Omezení pohybu, znesnadnění práce, 

zachycený pád 

4. Opotřebované součástí systému 
Omezení pohybu, znesnadnění práce, 

zachycený pád, nezachycený pád 

5. Prověšení lanka Zachycený pád  

6. Nepříznivé počasí 
Zasažení blesku, uklouznutí, desorientace a 

možný zachycený pád 

7. Špatné upnutí postroje Nezachycení pádu 

8. Poškozený postroj Nezachycení pádu 

9. Nevhodné podmínky uskladnění postrojů 

Nezachycení pádu. 

Po zachycení pádu špatné prokrvení končetin, 

problémy s dýcháním, nezachycený pád 

10. Skončená doba životnosti postroje 
Po zachycení pádu špatné prokrvení končetin, 

problémy s dýcháním, nezachycený pád 

 

Z deseti hodnocených nebezpečí v 7 případech hrozí nezachycený pád, který v mnoha 

případech končí smrtí, a v 6 případech hrozí zachycený pád, při kterém hrozí zranění 

v průběhu pádu. Z těchto poznatků vyplývá, že práce na horizontálním jistícím systému jsou 

jedny z nejrizikovějších a žádné ze zjištěných nebezpečí by se nemělo brát na lehkou váhu. 

Procentuální vyjádření je znázorněno v grafu 1.  
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Graf 1:  Procentuální vyjádření možných následků nebezpečí 

 


