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Anotace 

 KUBE MIROSLAV:  Pouţití permanentních záchytných systémů při provádění 

zásahů ve výškách a nad volnou hloubkou. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011, s. 30. Vedoucí práce Ing. Emil 

Rucký 

 

Klíčová slova: Permanentní záchytný systém, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

bezpečnost práce, osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat permanentní záchytný systém včetně jeho 

rozdělení. Dále rozebrat funkci takového systému a jeho pouţití včetně návaznosti na 

Evropské a národní právní předpisy. Dalším cílem bakalářské práce byl konkrétní návrh 

aplikace permanentního záchytného systému.  

 

Resume 

KUBE MIROSLAV: An application of permanent life line systems, implemented at 

work at height and over exposure. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, s. 30. Thesis supervisor: Ing. Emil Rucký 

 

Keywords: Permanent life line system, work at height and over exposure, occupational safety, 

Personal Protective Equipment 

 

 This thesis defines permanent life line system including its classification. Furthermore, 

the function and utilization of permanent life line systems is presented in terms of European 

and national directives. Last but not least aim of this thesis is specific project of permanent 

life line system.  
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Úvod 

 

Kaţdá společnost provozující podnikatelskou činnost si za cíl klade maximální odbyt 

výrobků a sluţeb, konkurenceschopnost a také aby nadále vykazovala zisk. Stejně tak i 

bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a ţivotního prostředí řadí mezi důleţité 

cíle kaţdé vyspělé společnosti.  

Vzhledem k přetrvávající vysoké pracovní úrazovosti ve stavebnictví a zejména při 

provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou je nezbytně nutné hledat příčiny, proč jsou 

rizika práce ve výškách neustále podceňovány jak ze strany podnikatelských subjektů tak i 

jejich zaměstnanců.  

Při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou dochází k porušování stále 

stejných bezpečnostních předpisů. Nejčastějšími nedostatky jsou zejména nedostatečné či 

zcela chybějící kolektivní zajištění proti pádu a nepouţívání OOPP proti pádu z výšky.  

Pády z výšky jsou podle statistik nejčastější příčinou váţných zranění zaměstnanců a 

zároveň druhou nejčastější příčinou podílející se na vzniku pracovních úrazů s následkem 

smrti.  

Cílem této práce je charakterizovat funkci a pouţití permanentních záchytných 

systémů, které jsou jedním z moţných řešení pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců při 

provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Dále si tato práce klade za cíl navrhnout 

konkrétní aplikaci takovéhoto systému.  
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1 Rešerše 

Na následujících řádcích bude stručně popsán obsah literatury, ze které jsem čerpal 

inspiraci stejně tak, jako potřebné informace pro tuto bakalářskou práci.  

1.1 Průmyslové lezectví a záchranářství, Emil Rucký 

Publikace je zaměřena na komplexní problematiku bezpečnosti práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou, prováděného speciální technikou průmyslového lezectví, slaňovacími a 

záchrannými přístroji. Velice srozumitelnou avšak do detailu propracovanou formou rozebírá 

jednotlivá odvětví průmyslového lezectví.  

 

 

1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve výškách a 

nad volnou hloubkou, Richard Franc a kol.  

Publikace je rozdělena do několika částí, ve kterých popisuje problematiku 

harmonizovaných ČSN EN, materiál pouţívaný při pracích ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Dále rozebírá provádění záchranných prací a detailně popisuje základní lanovou 

techniku. V neposlední řadě upozorňuje na vybraná rizika a specifika při provádění některých 

záchranných činností a také popisuje provádění záchranných prací za pomocí vrtulníku.   

 

1.3 Bezpečnost a Riziko na skále a ledu II. díl, Pit Schubert 

Velice obsáhlá publikace doplněná o mnoţství barevných fotografií a obrázků do 

podrobností popisuje záţitky a výsledky z mnohaletého výzkumu německého horolezeckého 

svazu. Na příkladech konkrétních nehod jsou rozebírány např. chyby při pouţívání lanové 

techniky, nedostatky osobních ochranných pomůcek proti pádu z výšky a do volné hloubky 

stejně jako podcenění vlastních sil a přírodních vlivů.  
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2  Základní pojmy 

 Práce ve výšce a nad volnou hloubkou – provádění prací na pracovišti, na nichţ 

jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky 

 Bezpečná volná hloubka – vzdálenost nutná pro zachycení, utlumení a stabilizaci 

pád u lezce bez nárazu na překáţku.  

 Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – prostředky určené pro připevnění 

ke kotvícímu (zajišťovacímu) bodu tak, ţe je úplně zabráněno pádu z výšky nebo je 

pád bezpečně zachycen. 

 Systém zachycení pádu -  systém obsahující osobní ochranné pracovní prostředky, 

které zachytí pád z výšky.  

 Kotvicí bod – prvek, ke kterému můţe být připojen osobní ochranný prostředek po 

instalaci kotvícího zařízení.  

 Kotvící zařízení – prvek nebo řada prvků nebo součástí, s jedním nebo více 

kotvícími body. 

 Kotevní bod – bod ukotvení zajišťovacích nebo technických prostředků, který musí 

odolat maximálnímu zatíţení při předpokládané činnosti.  

 Pracovní polohování – technika, která umoţňuje pracovní podepření osobními 

ochrannými prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou za uţití takových 

způsobů, které zabraňují pádu.  

 Zachycení pádu – technika nebo soubor prostředků, které zajišťují v případě pádu 

jeho zachycení a sníţení rázové síly na přijatelnou hodnotu. 

 Rázová síla – maximální síla udávaná v kN, která působí na místo kotvení nebo 

jištěnou osobu při zachycení pádu v momentě nárazu. 

 Pád – nekontrolovatelný a zpravidla nepředvídatelný pohyb osoby ve výšce a nad 

volnou hloubkou směrem dolů.  

 Navázání na lano – obecně spojení pracovníka se systémem zachycení pádu 

 OP – ochranné prostředky. 

 OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky.     [1] 
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 Zachycovací postroj (bezpečnostní postroj) – opora těla pro účely zachycení pádu, 

tj. součást systému zachycení pádu. Zachycovací postroj smí být sloţen z popruhů, 

smyček, přezek a jiných prvků uspořádaných a upravených pro přizpůsobení k tělu 

osoby pro zadrţení při pádu a jeho zachycení.  

 Tlumič pádu – součást systému zachycení pádu, která v normálních podmínkách 

pouţívání zaručuje bezpečné zastavení pádu z výšky. 

 Spojovací prostředek (zachycovač) – spojující prvek nebo součást v systému. 

Spojovacím prostředkem můţe být lano z chemických vláken, ocelové lano, popruh 

nebo řetěz.  

 Pohyblivý zachycovač pádu (bezpečnostní brzda) – zachycovač pádu se 

samosvornou funkcí a vodícím systémem. Pohyblivý zachycovač pádu doprovází 

uţivatele bez poţadavku ručního zásahu na změnu polohy směrem nahoru nebo 

dolů po zajišťovacím vedení.  V případě pádu se automaticky na zajišťovacím 

vedení zablokuje. 

 Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení (bezpečnostní brzda 

na ocelovém laně nebo kolejnici) – podsystém sloţený z pevného zajišťovacího 

vedení, samosvorného pohyblivého zachycovače pádu nerozebíratelně spojeného 

s pevným zajišťovacím vedením a spojovacího prostředku upevněného na 

pohyblivém zachycovači pádu. Energii rozptylující prvek můţe být začleněn 

v pohyblivém zachycovači pádu, ve spojovacím prostředku nebo v zajišťovacím 

vedení.  

 Pevné zajišťovací vedení – spojovací prvek předepsaný pro podsystém 

s pohyblivým zachycovačem pádu. Zajišťovacím vedením můţe být kolejnice nebo 

ocelové lano, které jsou upevněny ke konstrukci tak, ţe jsou omezeny boční 

pohyby vedení.  

 Připojovací – odpojovací bod – bod na zajišťovacím vedení, ve kterém můţe být 

pohyblivý zachycovač pádu připojen nebo odpojen.  

 Spojka – spojující prvek nebo součást systému. Spojkou můţe být karabina nebo 

hák.  

[2] 
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3 Právní předpisy 

V této práci se přednostně zabýváme prováděním prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou a proto si zde uvedeme zákony, které jsou s danou problematikou spojeny.  

 

3.1 Zákony 

1) Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 

2) Zákon č. 309/2006 Sb., - kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

3) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 

3.2 Normy 

1) ČSN EN 353-1 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky –  

Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení 

2) ČSN EN 353-2 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky –  

Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení 

3) ČSN EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací 

prostředky 

4) ČSN EN 355 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu 

5) ČSN EN 361 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací 

postroje 

6) ČSN EN 363 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Systémy zachycení 

pádu 

7) ČSN EN 362 – Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky – Spojky  

8) ČSN EN 795 – Ochrana proti pádům z výšky – Kotvící zařízení 
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3.3 Nařízení vlády 

1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., - o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

2) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., - kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky 

3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

4) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků 
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4 Permanentní záchytné systémy 

 

Příliš mnoho úrazů a smrtelných nehod v průmyslu, stavebnictví a při údrţbě 

technologických zařízení vzniká z důvodu pádu při pohybu po ţebřících a přístupu 

pracovníků do míst s nebezpečím pádu. Většině z těchto úrazů se dá snadno předcházet 

pouhým stanovením vhodných technicko-organizačních opatření. Další moţností je pouţitím 

prostředků kolektivní nebo individuální ochrany proti pádu v kombinaci s příslušným 

školením zaměstnanců.  

Permanentní záchytné systémy, také známé pod zkratkou PZS jsou důleţitou součástí 

systémů pro zachycení pádů. Permanentní záchytný systém je vedení napnuté mezi dvěma 

body, které je na kaţdé straně zajištěno do kotvení tak, ţe poskytuje efektivní ochranu proti 

pádu při provádění prací ve výškách, vyţadující volnost pohybu v horizontálním, nebo 

vertikálním směru.  

Pracovník se spojí s vedením pomocí systému pro zachycení pádu, který se pohybuje 

společně s ním po celé délce mezi dvěma kotveními. Díky jištění posuvnému po celé délce 

vedení je jistící bod v kaţdém okamţiku přímo nad pracovníkem a tím se zamezuje vzniku 

nebezpečných pádů s kyvadlovým efektem. Při kombinovaném pouţití s osobními 

ochrannými prostředky proti pádu z výšky můţe takovýto systém zachytit pád způsobem, 

který sniţuje mnoţství rázové síly přenášené jak na pracovníka, tak i na systém pro zachycení 

pádu. 

 

5 Teorie a praxe volných a zachycených pádů 

Moţnost pádu z výšky nebo do volné hloubky a z něho vyplývajících následků provází 

průmyslového lezce celý profesionální ţivot. [3] 

Ani pouţívání vhodných prostředků osobního zabezpečení zcela nevylučuje riziko pro 

postiţeného, který můţe po zachycení pádu nebo v jeho průběhu utrpět zranění nárazem na 

konstrukci nebo v důsledku potíţí dýchání a krevního oběhu, pokud mu byla poskytnuta 

pomoc po zavěšení do zachycovacího postroje za příliš dlouhou dobu. [3] 

Původní poţadavek na prostředky osobního zabezpečení, aby pracovník postiţený 

pádem byl zachycen a zůstal viset pod pracovním místem, je z pohledu moderních názorů na 

bezpečnost a ochranu zdraví nedostatečný. Ty totiţ stanový podmínku pokud moţno ţádného 
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nebo jen co nejmenšího zranění postiţeného, zachyceného po volném pádu, a navíc takový 

komfort při zavěšení v postroji, který dovolí po dobu minimálně 20 minut vykonávat 

postiţenému základní úkony související se záchranou popřípadě sebezáchranou a 

vyproštěním. [3] 

Splnění těchto poţadavků je podmíněno existencí řady technicko-organizačních 

opatření aplikovaných na pracovištích ve výšce nebo nad volnou hloubkou. [3] 

 

6 Nebezpečí pádu ze žebříku 

 

Pro posouzení rizik pádu ze ţebříku je nejprve nutné porozumět tomu, jak dochází ke 

vzniku takovýchto pádů. Je známo spousty různých příčin, jejichţ následkem dochází 

k nehodám. Pracovníci mohou ztratit rovnováhu během přenosu nářadí a materiálu při 

stoupání na ţebříku. Další moţnou příčinou uklouznutí a následného pádu můţe být výskyt 

mastnoty, námrazy, sněhu popřípadě bláta na příčkách ţebříku. Nejčastější příčinou pádu však 

zůstává nestabilita samotného ţebříku a to z důvodu špatného umístění zejména na vlhkém 

nebo nerovném povrchu. [4] 

 

6.1 Funkce ochranného koše  

 

Ochranný koš (obr. 5-1) je sérií kruhových obručí a vertikálních kovových mříţí 

upevněných k sloupkům pevných ţebříků. Koš vymezuje prostor při pohybu na ţebříku. 

Ţebříky vybavené ochranným košem jsou běţné na komínech a výškových budovách. Ovšem 

i ţebřík s ochranným košem můţe být nebezpečným, a to zejména v případě pádu, kdy 

samotný koš nemůţe zabránit pádu zaměstnance.  Ochranný koš dokonce ani nenapomáhá 

předcházení pádu ze ţebříku, protoţe návrh takového koše jen zřídka zamezuje pracovníkovy 

v záklonu a tedy i pádu vzad. V případě přímého pádu dolů můţe být váţně zraněn jak 

pracovník, tak další osoby nacházející se pod ním. [4] 
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Obr. 5-1 Ochranný koš 

 

7 Funkce vertikálního záchytného systému 

 

Vertikální záchytný systém (obr. 6-1) umoţňuje pracovníkovi pohybovat se nahoru a 

dolů po celé délce vedení aniţ by se musel v průběhu práce od systému odpojit. Pracovník se 

pomocí vhodného postroje a karabiny spojí se záchytným zařízením, které se pohybuje 

společně s ním při pohybu po výstupových trasách a při práci ve výškách. Nejčastěji 

pouţívanými typy vertikálních záchytných systémů jsou kolejnicový (obr. 6-2) a lankový 

(obr. 6-3). Základem kolejnicového systému je vodící lišta a volně klouzající jezdec. Lankový 

systém se skládá z ocelového lana, upevňovacích prvků a pohyblivého záchytného zařízení – 

jezdce.  

 

Obr. 6-1 Vertikální záchytný systém 
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Obr. 6-2 Kolejnicový systém   obr. 6-3 Lankový systém 

 

7.1 Funkce zachycovače pádu u vertikálního záchytného systému 

 

Pohyblivý zachycovač pádu (obr. 6-4) spojený s vertikálním záchytným systémem 

funguje jako pasivní ochrana, která uţivateli umoţňuje pohyb za podmínky volného 

prokluzu zachycovače pádu. V případě pádu pracovník způsobí tření v záchytném systému, 

který okamţitě zablokuje a zbrzdí pád zaměstnance. Pohyblivý zachycovač pádu obvykle 

funguje na principu setrvačnosti, kladkové blokace nebo obou metod součastně. [4] 

 

Obr. 6-4 Pohyblivý zachycovač pádu 
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8 Horizontální záchytné systémy 

 

Horizontální záchytné systémy nacházejí časté uplatnění v pracovních prostředích 

s nedostatkem vrchních kotvících bodů pro zajištění zaměstnance.  V nejjednodušší podobě se 

horizontální systém skládá z vedení připevněnému ke dvěma popřípadě více kotevním bodům 

na střeše, ramenu jeřábu, mostě, jednoduše všude tam, kde si to situace vyţaduje.  

Horizontální záchytný systém (obr. 7-1) v kombinaci s celotělovým postrojem a 

spojovacím prostředkem můţe také slouţit jako zadrţovací systém, který brání pracovníkovy 

v pohybu do nebezpečných oblastí, a tudíţ zabraňuje pádu. Doplněním horizontálního 

systému o příslušenství určené pro pracovní polohování a zachycení pádu se systém stává 

kompletním a tudíţ splňuje všechny účely zajišťovacího řetězce. [5] 

 

 

Obr. 7-1 Horizontální záchytný systém 

 

8.1 Výhody horizontálního záchytného systému 

 

Horizontální systém nabízí podstatné výhody oproti pevným ocelovým konstrukcím 

zamezujícím pádu. Výroba a instalace horizontálního záchytného systému nevyţaduje 

nákladnou a časově náročnou výrobu a instalaci, jako je tomu v případě ocelových plošin, 

ochozů a systémů ochranných zábradlí. Horizontální systémy jsou lehčí a pro jejich instalaci 

je potřeba mnohem menšího prostoru neţ v případě jiţ zmiňovaných ocelových konstrukcí. 

Jednotlivé komponenty horizontálního systému jsou vyráběny z nerezové oceli, a tudíţ jsou 
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odolné proti korozi a zároveň zaručují dlouhou ţivotnost celého systému.  V neposlední řadě 

se musíme zmínit o moţnosti návrhu systému na míru, přičemţ moţnost instalace 

horizontálního systému do rohů či absence kotvících bodů na konstrukci budovy nebo 

technologie není v dnešní době nejmenším problémem – viz obr. č. 7.2. 

 

 

 Obr. 7-2 Rohová instalace  

 

8.2 Klasifikace horizontálních záchytných systémů 

 

Základní rozdělení horizontálních záchytných systémů je na stálé a dočasné. Stálý 

(permanentní) systém se stává nedílnou součástí jistící konstrukce a měl by být navrţen tak, 

aby spolehlivě fungoval po delší časové období. Takovéto systémy se nejčastěji skládají 

z kovových částí s nerezovou úpravou. Při výběru typu horizontálního záchytného systému se 

můţeme rozhodnout mezi systémem kolejnicovým nebo lankovým. Je třeba vzít v potaz, ţe 

většina lan ze syntetických vláken není schopno po delší dobu odolávat ultrafialovému záření 

a vlivům okolního prostředí a proto jsou při instalaci permanentních záchytných systémů 

preferována lana ocelová.  

Dočasné horizontální záchytné systémy jsou předem vyrobené a sloţené. Systém by 

měl být dodán s kompletní dokumentací pro montáţ a pouţití. Návod by měl obsahovat 

informace o maximálním počtu pracovníků, kteří mohou systém pouţívat, dále maximální 

rozpětí, poţadavky na kotvení a bezpečnou volnou hloubku. Takový systém bývá navrţen pro 

dočasné pouţití, nejčastěji pro poskytnutí ochrany na staveništi. Po skončení prací můţe být 

dočasný systém odstraněn a znovu pouţit na jiném pracovišti. Nejčastěji pouţívanými 

materiály jsou ocelová lana a lana ze syntetických vláken.  
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Horizontální záchytné systémy mohou být dále rozděleny na jedno-segmentové, nebo 

více-segmentové. Toto rozdělení je nezávislé na tom, zdali je systém permanentní nebo 

dočasný. Nejjednodušším typem horizontálního systému je jedno-segmentový (obr. 7-3). 

Tento systém je limitován délkou a dynamickým prohnutím lana. Dlouhá rozpětí mají za 

následek velké průhyby, které v případě pádu nemusí pracovníka ochránit před pádem na 

překáţky nacházející se v prostoru pod místem prováděné práce. Při pouţití aplikace se 

dvěma kotvícími body je takovýto systém omezen pouze na rovná vedení. [5] 

Více segmentové systémy (obr. 7-4) nejsou limitovány délkou, protoţe jsou zajištěny 

pomocnými kotvícími body. Základní metoda konstrukce více segmentového horizontálního 

systému spočívá v provlékání vedení kotvícími body s oky. Toto pracovníka nutí pouţít 

zdvojený spojovací prostředek a to zejména pro překonání pomocných kotvících bodů, 

přičemţ je velice důleţité, aby byl pracovník neustále zajištěn. [5] 

Důmyslnější typy více segmentových horizontálních systémů uţívají speciálně 

navrţených vzpěr, které drţí vedení, ale zároveň umoţňují speciální svorce projít přes vzpěru, 

čímţ je pracovník jištěn nepřetrţitě. Toto umoţňuje vedení spojky přes trasu tvaru „S“, která 

upevňuje vedení a vzpěry, přičemţ spojkové ústrojí umoţní překonání vzpěr bez nutnosti 

zásahu pracovníka. Některé z dostupných více segmentových systémů mohou přizpůsobit 

vedení tak, ţe umoţní zahnutí vedení v rozích nebo kolem překáţek jakými jsou např. střešní 

okapy, hromosvody apod. [5] 

Široké moţnosti konfigurací a sloţitost více segmentových horizontálních záchytných 

systémů si pro přesné vypočítání výkonu daného systému vyţadují pouţití počítačové 

simulace. Počítačový model však musí být podloţen reálným testováním pro ověření jeho 

přesnosti. [5] 

 

 

 

Obr. 7-3 Jedno-segmentový systém    Obr. 7-4 Více-segmentový systém 
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9 Kombinované záchytné systémy 

 

Při návrhu a instalaci záchytného systému je nutné, aby se systém v co největší míře 

přizpůsobil daným projektům budov, technologických zařízení a dalším objektům za 

součastného splnění podmínky na perfektní funkčnost a maximální bezpečnost.  

Při pouţití technických komponent, jakými mohou být např. přestupní modul, nebo 

točna dojde k propojení dvou nezávislých systémů v jeden kombinovaný. Tímto se celý 

systém stává komplexním a umoţňuje pracovníkům přecházet z vertikálního stoupání po 

ţebříku do horizontálního pohybu např. na střeše. [6] 

Velikou výhodou kombinovaných systémů (obr. 8-1) je, ţe pracovník není nucen 

měnit jištění v okamţiku přechodu z jednoho systému na druhý. Pracovník je jištěn 

nepřetrţitě po celou dobu, čímţ je dosaţeno pracovního pohodlí uţivatele a součastně je 

zaručena maximální bezpečnost.     

 

 

 

Obr. 8-1 Kombinovaný záchytný systém 
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10 Užití záchytných systémů 

 

Zde uvedeme příklady nejčastějšího uţití horizontálních záchytných systémů:  

 

 Mostní konstrukce. 

 Střechy budov. 

 Ocelové konstrukce. 

 Jeřábové dráhy. 

 Hangáry. 

 Skladiště. 

 Komíny. 

 Stoţáry. 

 Výrobní haly. 

 Větrné elektrárny. 

 

V součastné době není známa ţádná technická norma, která by upravovala konkrétní 

poţadavky na takovýto systém. Proto mají výrobci a dodavatelé v podstatě volnou ruku 

při instalaci těchto systémů. Pro výrobce i dodavatele je tedy důleţité, aby porozuměli nejen 

rozdílným typům horizontálních záchytných systémů ale také omezením, kterými se 

jednotlivé typy těchto systémů vyznačují. [5] 

 

 

 

11 Problémy s návrhem  

 

Pracovník by se v případě pádu měl spolehnout na to, ţe je systém dostatečně ukotven 

a také, ţe ho ochrání proti pádu na překáţky nacházející se pod ním. 

Při návrhu horizontálních záchytných systémů musíme vzít v potaz dva základní faktory. 

 

 Pro správný návrh a ověření pevnosti ukotvení musí být známo zatíţení, které 

na kotvení působí v průběhu zachycení pádu. 
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 Musí být známo prodlouţení záchytného lana v případě zachycení pádu, a to 

zejména proto, aby pracovník v případě pádu nezasáhl ţádné překáţky ani podlaţí pod ním.  

 

11.1 Nároky na kotvení 

 

Problematika kotvení je velmi významná z hlediska bezpečnosti práce, neboť tvoří 

základní prvek zajišťovacího řetězce, který je tvořen kotvicím bodem pracoviště a proti-

pádovými prostředky pracovníka. [3] 

Vezmeme-li v úvahu předepsané pevnostní parametry technických prostředků 

průmyslového lezectví, zjistíme, ţe jejich hodnoty musí být nejméně 15kN. [3] 

Takto dimenzovaná technika musí být kotvena – upevněna – na dostatečně pevné a odolné 

kotvicí prvky, pokud nemají být nejslabším článkem celého zachycovacího řetězce. [3] 

V minulosti, kdy nebyly práce průmyslových lezců vyuţívány v takovém rozsahu jako 

v součastné době, nebyla potřeba konzultovat projekty budov, technologických zařízení a 

dalších objektů ve výškách nebo volné hloubce s odborníky průmyslového lezectví. 

Výsledkem jsou situace, kdy pouţití techniky průmyslového lezectví je mnohdy velmi 

komplikované, jelikoţ v mnoha případech moţnosti kotvení neexistují a musí být uměle 

vytvářeny. [3] 

Řešení spočívá ve školení projektantů o technice průmyslového lezectví, coţ spolu 

s praktickými ukázkami jejího pouţití vytváří předpoklady pro zajištění nezbytně nutných 

podmínek k její aplikaci při vlastní stavbě i pro účely údrţby a oprav jiţ ve fázi projektu. 

Mnohdy postačí jen malé úpravy – např. instalace závěsného či kotvícího konstrukčního 

prvku, otvor pro protaţení lana nebo nepatrná změna tvaru určité části konstrukce či stavby.  

Výčet kotvících bodů pro konkrétní práci nebo pracoviště musí být uveden 

v technologickém (pracovním) postupu. Odpovědnost za předepsanou pevnost kotvících bodů 

má v tomto případě osoba, která dokument schválila. [3] 

Kotvící místa musí kromě pevnostních parametrů splňovat téţ poţadavky na umístění 

v prostoru, neboť poloha lan nebo záchranných přístrojů a souprav vůči místu práce je 

mnohdy určující pro její provedení. [3] 

Základním kritériem výběru místa kotvení je druh techniky, způsob provedení práce a 

v neposlední řadě moţnosti dané pracovištěm. [3] 

Pokud se práce provádí ve slaňování nebo pomocí pracovních přístrojů a souprav, pak 

optimální kotvení by mělo zaručit polohu lana ve vzdálenosti 30 – 50 cm od místa práce.  
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Uvedená vzdálenost je vhodná jednak pro pracovníka sedícího na sedačce, dále 

zaručuje dosaţitelnost práce rukama a nástroji a v neposlední řadě sniţuje pravděpodobnost 

poškození lana na ostrých hranách pracoviště. [3] 

V obou případech se vyţaduje kotvení pokud moţno svisle nebo po spádnici nad 

místem práce nejen z technických důvodů, ale i proto, aby byl v největší moţné míře 

vyloučen vznik „kyvadlového efektu“ provázejícího pád a jeho zachycení. [3] 

Upevňování lan na místo kotvení bývá často zdrojem chyb, neboť není respektována 

potřeba a nutnost chránit zejména polyamidová lana před neţádoucím a zbytečným 

namáháním. [3] 

Navazování lan přímo na konstrukci je zdrojem značného mechanického 

opotřebování, popř. tepelného namáhání, a proto je zásadně vylučujeme. [3] 

Permanentní záchytný systém musí být navrţen kvalifikovaným technikem nebo 

výrobcem, který má zkušenosti s navrhováním takovýchto systémů.  

Je potřeba vzít v potaz, ţe kvantitativní hodnoty pro pevnost kotvení nejsou jasně 

přikázány. Konstruktér nebo výrobce takovéhoto systému musí poskytovat dokumentaci o 

zátěţích na takový systém pro případ návrhu nebo zkoušky pevnosti kotvícího zařízení. 

Konstruktér nebo výrobce dále musí jasně specifikovat, jaký typ výstroje můţe být pouţit 

společně s permanentním záchytným systémem.  

 

11.2 Požadavky na bezpečnou volnou hloubku 

 

Další důleţitý faktor, který rozhoduje při návrhu horizontálního záchytného systému 

je výpočet dynamického prodlouţení bezpečnostního lana. Při výpočtu musíme vzít v potaz 

všechny moţné faktory, jakými jsou např. volný pád zaměstnance, brzdnou dráhu spojovacích 

prostředků absorbujících nárazy a všechny další aspekty, které by mohli prodlouţit délku 

pádu zaměstnance. Celková suma těchto faktorů nesmí přesahovat vzdálenost k nejbliţší 

překáţce ve směru pádu nebo pádu do niţších podlaţí. Konstruktér nebo výrobce takovéhoto 

systému by měl poskytnout doporučené hodnoty volné hloubky pro permanentní systémy a 

zároveň metodu pro výpočet minimální volné hloubky pro dočasné záchytné systémy, které 

mohou být pouţity v různých provedeních.  

 

Zachycení pádu je obvykle doprovázeno rizikem pádu lezce na pevnou překáţku, 

nacházející se na dráze dopadu. Toto riziko můţe mít za následek zranění postiţeného a 
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poškození pouţívaných OOPP. Vyloučení rizika je moţno dosáhnout zejména pouţitím 

takového zajišťovacího systému, který zachytí pád dříve, neţ ke styku s překáţkou dojde. [3] 

Kaţdý zajišťovací systém je charakteristický svou délkou zachycení pádu Lc, která 

vyplívá z jeho konstrukce, funkce a způsobu pouţití. Systémy typu A mají délku zachycení 

pádu max. 1,5 m, systémy typu B zachytí pád do vzdálenosti max. 4,0 m, k níţ je nutno 

připočítat délku roztrţeného tlumiče pádu, tj. cca 1,4 m. [3] 

Zvětšíme-li tyto délky o výšku lidského těla zavěšeného do systému v postroji (2,0 m) 

a připočteme-li rezervu (0,5 m), dostaneme bezpečnou volnou hloubku - (viz obr. 10.1). [3] 

Pro výběr vhodného zajišťovacího systému musí být v prvé řadě známa vzdálenost 

mezi místem práce, kde případný pád začíná, a překáţkou pod ním. Je-li tato vzdálenost např. 

5,0 m a kotvící prvek zajišťovacího systému se nachází na úrovni chodidel lezce, nemůţe být 

pouţit tlumič pádu se zachycovačem délky 2,0 m. [3] 

Nachází-li se pevná překáţka pod místem práce ve vzdálenosti 1,5 m, pak vhodným 

vybavením je zatahovací zachycovač pádu (zatahovací zachycovač) nebo zajišťovací lano 

s pohyblivým zachycovačem ručním (bezpečnostní brzdou), instalovaným nad lezcem. 

V obou případech musí být kotvící bod umístěn nad místem práce ve výši nejméně 2,0 m. [3] 

 

 

Obr. 10-1 Bezpečná volná hloubka 
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12 Hodnocení systému 

 

Při výběru horizontálního záchytného systému bychom měli vzít v úvahu následující: 

 

 Bezpečnost – Účelem systému je chránit zaměstnance proti volnému pádu. Jakékoliv 

další výhody jsou zbytečné, pokud systém nesplňuje základní poţadavek, který je na 

něj kladen a tím je bezpečnost.  

 Snadné pouţití – Je třeba zváţit, pro jaký účel bude systém primárně vyuţíván a najít 

systém, který bude pro zaměstnance nejvíce pohodlný. Pokud systém nepracuje 

efektivně, je více neţ pravděpodobné, ţe se zaměstnance rozhodne pracovat bez 

zajištění. 

 Revize a servis – Systém by měl být schopen plnit na něj kladené poţadavky po celou 

dobu předpokládaného vyuţití. Výdrţ materiálů můţe být ovlivněna dlouhodobým 

vystavováním vlivům okolního prostředí. 

 Prostředí – Ubezpečit se, ţe jsou pouţity materiály vhodné pro vyuţití v agresivním 

prostředí, odolné proti korozi, zvýšeným teplotám a dalším nepříznivým podmínkám. 

 Dostatečný rozsah – Hlavní výhodou horizontálního záchytného systému je volnost 

pohybu, kterou poskytuje zároveň s ochranou proti pádu. V případě příliš krátkého 

vedení vystavujeme zaměstnance nebezpečí pádu s  kyvadlovým efektem.  

 Dokumentace – Celý systém je bezpečný a kompletní pouze pokud obsahuje všechny 

potřebné informace pro bezpečný provoz. 

 Školení – Důkladné proškolení a praktický trénink zajistí, ţe zaměstnanci budou umět 

správně pouţívat výstroj a výzbroj a jen tak bude zaručena kompletní bezpečnost. 

[5] 
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13 Návrh permanentního záchytného systému 

Návrh permanentního záchytného systému je moţno rozloţit do několika fází, které 

budou podrobně rozebrány na následujících stranách.  

 

13.1 Hodnocení a analýza rizik 

V první fázi projektu je nutné zhodnotit a analyzovat rizika, která mohou nepříznivě 

působit na zaměstnance provádějícího práce ve výšce a nad volnou hloubkou.  

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplívající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [7] 

 Proces, jehoţ cílem je optimalizace rizika, se nazývá hodnocením a řízením 

pracovních rizik. První část procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním 

rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro 

jejich sníţení na minimální míru. [7] 

Návod, jak by měl zaměstnavatel postupovat při hodnocení a řízení rizik je rozpracován 

v ustanovení § 102 odst. 3 zákoníku práce. [7] 

První částí hodnocení rizik je analýza rizika sestávající z identifikace nebezpečí, tedy 

zdrojů nebezpečí a situací (scénářů), které mají potenciál způsobit škody ve svém okolí. 

Součástí identifikace nebezpečí je také zkoumání bezpečnostních bariér, tedy opatření, která 

mají jednak zamezit vzniku havarijní situace, anebo omezit rozsah následků havárie. [8] 

 Posledním krokem analýzy rizika je pak odhad rizika (risk estimation) pro jednotlivě 

zkoumaná zařízení a jejich seřazení dle míry rizika (na základě odhadu míry následků, popř. 

pravděpodobnosti). [8] 

 Zhodnocení rizik (risk evaluation) je pak moţné chápat jako etapu zaloţenou na 

analýze rizika zaměřenou na kvantifikaci, popřípadě upřesnění veličin charakterizujících 

riziko, tedy pravděpodobnosti a míry následků, pro vybrané havarijní scénáře (resp. 

nebezpečné jevy s nimi spojené). [8] 
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13.2  Projektování systému 

 

Následující fází návrhu je projekt systému. Návrh se skládá z několika na sobě 

navazujících částí a musí být proveden za přítomnosti kvalifikovaného technika nebo 

výrobce, který má zkušenosti s navrhováním daného systému.  

 

13.2.1  Konzultace 

V předvýrobní fázi projektu je nutno provést konzultaci s projektantem systému. 

Projektant si na místě zjistí všechny podrobnosti nutné pro návrh a výrobu systému 

jakými jsou např. technické výkresy budovy nebo technologického zařízení, statické 

hodnoty, účel a rozsah pouţití, počet pracovníků kteří budou systém pouţívat současně, 

rozpočet na výrobu a instalaci daného systému, atd. Na základě těchto informací 

navrhne optimální typ záchytného systému.   

 

13.2.2  Výroba 

Při výrobě daného systému se vychází z hodnot získaných během konzultace, 

přičemţ je potřeba řídit se statickými hodnotami a to zejména při výrobě kotvících 

zařízení. Při výrobě kotvících zařízení se výrobce musí řídit normou ČSN EN 795, která 

podrobně rozebírá poţadavky a zkoušení kotvících zařízení. 

 Při výrobě dalších komponent systému, jakými jsou např. osobní ochranné 

prostředky proti pádu z výšky, musí být splněny poţadavky podle příslušných norem. 

V případě zachycovače pádu se výrobce řídí podle normy ČSN EN 353, konkrétně 

podle části 1, pokud je v systému pouţito pohyblivého zachycovače pádu včetně 

pevného zajišťovacího vedení, nebo části 2 v případě pouţití pohyblivého zachycovače 

pádu s poddajným zajišťovacím vedením.  

 

13.2.3  Certifikace 

Je nutno vzít na vědomí, ţe prvky ze kterých se záchytný systém skládá, patří 

mezi tzv. „stanovené výrobky“, a tedy výrobce nebo dovozce je povinen před uvedením 

takového výrobku na trh získat certifikát o přezkoušení typu výrobku od notifikované 

zkušebny, výrobek označit značkou CE a vydat „Prohlášení o shodě“. [1] 
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Prohlášením o shodě prohlašuje výrobce, ţe určitý typ výrobku byl skutečně 

před uvedením na trh certifikován příslušnou notifikovanou zkušebnou a vyhovuje 

příslušné normě EN, která se na tento typ výrobku vztahuje. [1] 

Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která 

vydáním certifikátu osvědčí, ţe výrobek nebo činnost s výrobou související jsou 

v souladu s technickými poţadavky na výrobky. [1] 

Po schválení notifikovanou zkušebnou a vydání CE-certifikátu je výrobce 

oprávněn na výrobek umístit značku CE XXXX. Čtyřmístné číslo za značkou CE je 

identifikace notifikované zkušebny. Jedině s touto značkou lze uvádět stanovené 

výrobky na trh. [1] 

Je- li stanovený výrobek označen značkou CE XXXX a názvem výrobce, a je-li 

výrobek opatřen návodem k pouţití v češtině, nese plnou odpovědnost za kvalitu a 

funkčnost výrobku výhradně výrobce. [1] 

Značka CE XXXX na výrobku nahrazuje tzv. ujištění o prohlášení o shodě. 

Umístěním této značky na výrobek prohlašuje výrobce, ţe vydal prohlášení o shodě. 

Tím přechází veškerá odpovědnost za výrobek přímo na výrobce, ať má sídlo v ČR 

nebo v EU. [1] 
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13.3  Instalace systému 

Instalace systému spočívá v montáţi kotvících bodů na konstrukci budovy nebo 

technologického zařízení a následného propojení jednotlivých komponent.  

Dále je nutno zmínit, ţe instalace systému musí být prováděna za přítomnosti 

kvalifikovaného pracovníka.  

Konstrukce navrţeného systému je znázorněna na obrázku 12-1, podrobný popis 

jednotlivých komponent v tabulce č. 12.1. Mezičlánky potřebné k propojení celého 

systému jsou znázorněny v tabulce č. 12.2.   

 

 

Obr. 12-1 Konstrukce systému 
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Číslo Detail Název Popis 

1 
 
 Horní díl 

Koncová část s horní zarážkou. 
Součást tvořená elastomerem pomáhá k tlumení 

pádové energie. 

2 

 

Průběžný 
pohyblivý kotvící 

bod 

Slouží pro volnost pohybu pracovníka. 
K dostání ve 3 velikostmi třmenu (34mm,29mm, 

24mm). 

3 

 

Průběžný 
pohyblivý kotvící 

bod 

Slouží pro jednoduchost přechodu svěráku. 
K dostání ve 3 velikostech třmenu (34mm,29mm, 

24mm). 

4 

 

Lanová svorka 
(fixace v ohybu 

lana) 

Umožňuje zahnutí a změny ve směru vedení lana. 
K dostání ve dvou provedeních. 

5 

 

Lano 
Lano z nerezové oceli o průměru 8mm 

(2 provedení). 

6 

 

Jezdec 
Může být připojen k vedení na jakémkoliv místě 

(integrovaný tlumič pádu). 

7 

 

Spodní díl 
Dilatační prvek slouží pro napnutí lana a zároveň 

umožňuje jednoduché připnutí jezdce ve spodní části 
vedení. 

8 

 

Bezpečnostní 
značení 

Obsahuje bezpečnostní značku a identifikační štítek 
záchytného systému. 

Tabulka č. 12.1 Komponenty systému 

 

 

Detail Název Popis 

 
 

Svorka 
na 

žebřík 
Stejná svorka je použitelná na horní i spodní část žebříku. 

 
 
 Svorka 

na 
trubku 

Standardně může být použita na horní i spodní části. 
K dostání ve dvou provedeních pro použití na různých tvarech trubek. 

 

 
 
 

Držák 

Tvar typu T slouží jako úchyt pro horní díl 
 (na zeď nebo pod betonové nosníky). 

 

Rohový držák slouží jako úchyt pro dolní díl 

 (na zeď nebo na speciální styčné plochy). 
 

 

Vodící 
lišta 

Dovoluje přechod ze svislého výstupu do vodorovného směru  
(nejčastěji ze žebříku na střechu). 

Tabulka č. 12.2 Mezičlánky systému 
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Navrţený permanentní systém vertikálno typu je určený zejména pro zajištění osob při 

pohybu po výstupových trasách a při práci ve výškách.  

Systém se skládá z pohyblivého záchytného jezdce, pevných ocelových ţebříků, 

ocelového lana a upevňovacích prvků. Široké spektrum stavebních doplňků umoţňuje 

realizovat konkrétní řešení tak, aby splňovalo všechny technické poţadavky zákazníka, ale 

také příslušné bezpečnostní normy. Pracovníkovi pro spojení se systémem stačí pouze vhodný 

postroj a karabina. Za pomoci karabiny dojde ke spojení postroje a pohyblivého zachycovače 

pádu neboli jezdce. Jezdec s integrovaným tlumičem pádu při výstupu nebo sestupu volně 

prokluzuje, čímţ zajišťuje volný pohyb pracovníka. V případě pádu jezdec funguje jako 

záchytné zařízení a díky tomu je maximální bezpečnost pracovníka zaručena.  

Všechny prvky systému jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů, tak aby jejich 

funkčnost byla zaručena dlouhodobě, a to i při provozu v nepříznivých podmínkách. Horní 

koncový prvek je vybaven tlumičem pádové energie. V případě zachycení pádu stačí provést 

revizi systému a vyměnit pouze část prvku tvořenou elastomerem. Pohyblivé kotvící body 

slouţí k volnému průchodu jezdce vedením díky čemuţ je zaručen maximální uţivatelský 

komfort. Lanové svorky slouţí k fixaci lana všude tam, kde je třeba lano ohnout nebo změnit 

směr jeho vedení např. v místech přestupu ze ţebříku na střechu. Lano z nerezové oceli 

průměru 8mm je k dostání ve dvou provedeních a to jako jednoduché nebo pletené. Pletené 

lano obsahuje speciální jádro, které napomáhá tvarování, čímţ usnadňuje vedení lana 

v ohybech. Spodní díl obsahuje dilatační prvek, který zaručuje správné napnutí lana a to i za 

extrémních teplot. Celý systém je navrţen a certifikován pro součastné pouţití aţ třemi 

pracovníky.  

 

13.4  Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou kladou zvýšené nároky na fyzickou a 

psychickou kondici jejich vykonavatelů. K rizikům vyplývajícím z provádění konkrétních 

profesí se přidruţují další – zejména výšková expozice a riziko volného pádu, omezené 

moţnosti pohybu a snadná zranitelnost pádem předmětu nebo materiálu z vyššího pracoviště, 

vliv mikro a makroklimatických podmínek popř. náhlých změn počasí s nutností rychlého 

opuštění pracoviště. [2] 
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Bezpečné a kvalitní provádění činností v podmínkách ohroţení pádem, propadnutí 

nebo sesunutí je kromě výběru, výchovy a výcviku podmíněno vybavením jejich 

vykonavatelů OOPP proti pádu. [3] 

Zachycovací postroj v kombinaci s tlumičem pádu, zachycovačem a dalšími prvky 

zajišťovacích systémů umoţňuje technicky správně, fyziologicky a biomechanicky vhodně 

zabezpečit pracovníky ohroţené pádem, popř. vzniklý pád zachytit. [3] 

Navrţený systém nezabraňuje vzniku volného pádu, propadnutí nebo sesunutí, avšak 

zachycení, utlumení pádové energie a stabilizace pádu jsou zaručeny. Sestává z kotvícího 

prvku pracoviště a zachycovacího postroje v kombinaci s bezpečnostním (zajišťovacím) 

lanem a pohyblivým zachycovačem pádu. [3] 

 

 

13.4.1  Charakteristika systému 

 

V této části je uvedena základní charakteristiky systému s ohledem na pouţité OOPP 

proti pádu.  

 

 Průběţné zajišťování pracovníka v průběhu cesty na místo práce, při výkonu pracovní 

činnosti a na cestě z místa práce. 

 Volnost pohybu ve svislém směru, částečně omezená ve směru vodorovném. 

 Uţivatel není do systému trvale zavěšen, oporu pro ruce a nohy poskytuje pracoviště. 

 Při zachycení pádu působí na systém a uţivatele dynamické síly menší neţ 5 kN, tj. 

v pevnostně a fyziologicky přijatelných hodnotách.  

[3] 

 

13.4.2  Charakteristika OOPP proti pádu 

 

Důsledky rizika nezachyceného volného pádu znamenají pro postiţené ve většině 

případů váţné ohroţení zdraví nebo ztrátu ţivota. OOPP určené k eliminaci tohoto rizika jsou 

z tohoto důvodu zařazeny do nejvyšší, tj. třetí kategorie se všemi z toho vyplývajícími 

závaznými povinnostmi pro výrobce, dodavatele, sestavovatele systémů a uţivatele.  

OOPP chrání uţivatele proti důsledkům největšího rizika – tj. volnému pádu 

v maximální moţné míře. Nicméně zde existují některá zbytková rizika, jejichţ velikost je 

však ve srovnání s největším rizikem, proti kterému OOPP chrání nesrovnatelně menší. [2] 
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Úplnou nebo částečnou eliminaci zbytkových rizik a rizik vyplývajících z nesprávného 

pouţívání OOPP nebo volby OOPP nevhodného typu řeší návody na pouţívání a jejich 

důsledné dodrţování. [2] 

Pro navrhovaný systém byly zvoleny OOPP proti pádu a další podpůrné prostředky 

společnosti SINGING ROCK. 

Veškeré tyto vysoce funkční a inovativní výrobky se vyvíjejí a vyrábějí v České 

republice. Výrobky jsou certifikované a plně se shodují s mezinárodními standardy 

bezpečnosti v průmyslu. [10] 

Detailní popis jednotlivých výrobků viz příloha č. 1. 

 

13.5 Školení 

 

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění 

prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu 

z výšky se řídí dle zákona zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 101 aţ 108 a zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdější předpisů; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se 

zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou 

pomocí osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky. [9] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 

2001, kterou se mění směrnice rady 89/655/EHS o minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro pouţívání pracovních zařízení zaměstnanci při práci. [9] 

 

Pro účely navrţeného systému stačí pracovníkům školení „B“ – Základní školení. 

 

Základní školení – je doporučováno pro pracovníky bez praktických zkušeností, 

začínajícími s pracemi ve výškách a kteří nemají praxi v lezecké technice, a kteří nebudou 

tuto techniku pouţívat při své pracovní činnosti, nebudou pouţívat prostředky OOPP pro 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou. [9] 

 

Teoretická část: 

1. Seznámení s riziky při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, příčiny úrazu 
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2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, § 101 aţ 108, Nařízení vlády č. 

494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 

Seznámení s pouţívanými OOP a související EN 

1. Systémy pro zachycení pádu – EN 363 

2. Kotevní body, kotvy do skály a betonu – EN 795 

3. Zachycovací postroje – EN 361, Sedací postroje – EN 813, Pracovní polohovací pásy 

– EN 358  

4. Nízkoprůtaţná lana s opláštěným jádrem – EN 1891, Dynamická horolezecká lana – 

EN 892 

5. Přilby pro práce ve výškách – EN 397 

6. Slaňovací prostředky – EN 341 

7. Tlumiče pádu – EN 355 

8. Spojovací prostředky – EN 354 

9. Tlumiče pádu – EN 355, Zatahovací tlumiče pádu EN – 360 

10. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2, Pohyblivé 

zachycovače pádu na pevném vedení – EN 353 – 1 

11. Karabiny a spojky – EN 362 

12. Evakuační postroje a smyčky – EN 1497 a EN 1498 

13. Uţivatelské zkoušky, prohlídky, údrţba a skladování OOP 

[9] 

Základy v pouţívání OOPP 

1. Praktické seznámení s prostředky OOPP proti pádu pouţívanými v rámci záchytného 

systému.  

[9] 
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13.6 Revize  

 

Pravidelné revize a servis, prováděné v souladu s příslušnými právními předpisy by 

měli být samozřejmou součástí dodávky daného systému. Četnost revizí systému udává 

výrobce a můţe se u jednotlivých prvků systému lišit.  

Poţadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na pouţití 

prostředku OOPP – všechny prostředky se musí pouţívat v souladu s návodem. Revizní 

činnost je vyţadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN – EN 365. Platné revizní 

zkoušky pouţívaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné 

způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu 

z výšky jsou základními dokumenty poţadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli 

stavebních děl, případně jsou poţadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, 

obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy. [11] 

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, 

proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které 

bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního 

zajištění“ dle ČSN – EN 365. [11] 
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Závěr 

 

Během pohybu pracovníků po výstupových trasách a provádění prací ve výškách jsou 

zaměstnanci vystaveni riziku pádu. V případě provádění prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou je pouţití permanentního záchytného systému jednou z moţností, jak zajistit 

bezpečnost na pracovišti 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat permanentní záchytný systém včetně jeho 

rozdělení. Dále rozebrat funkci a pouţití takového systému. Dále se práce zaměřuje na 

konkrétní návrh aplikace permanentního záchytného systému.  

V první části bakalářské práce byly charakterizovány základní pojmy vztahující se 

k dané problematice. Dále se zmiňují právní předpisy, které souvisejí s prováděním prací ve 

výškách a nad volnou hloubkou. V následujících kapitolách byl popsán permanentní záchytný 

systém, jeho funkce a pouţití. Poslední kapitola byla věnována návrhu konkrétního 

permanentního záchytného systému. Současný návrh vertikálního systému, při uţití 

speciálních komponent umoţňuje, budoucí rozšíření na systém kombinovaný.  

 

Pouţitím navrhovaného permanentního záchytného systému zaměstnavatel dosáhne 

optimálního řešení v poměru bezpečnosti a ceny. Pouţívání záchytného systému je pro jeho 

uţivatele velice jednoduché. Nemusí být uţito speciálních lanových technik, a tudíţ je riziko 

chyby uţivatele, vedoucí ke vzniku pracovního úrazu minimalizováno na přípustnou míru. 

Pravidelným školením zaměstnanců a doplněním systému o kvalitní prostředky OOPP se 

systém stává kompletním a splňuje všechny nároky kladené na zajišťovací řetězec.  
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