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Anotace 

INDRA, P. Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných 

prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Ostrava, 2017. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, 

FBI. 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního zkoušecího zařízení, které bude 

využíváno při praktických zkouškách statické pevnosti prostředků používaných při 

záchraně osob z výšek a hloubek jednotkami požární ochrany. První část je věnována 

obecně popisu povinností výrobce při uvádění osobních ochranných prostředků proti pádu 

z výšky na trh, normotvorné činnosti, aplikaci norem na osobní ochranné pracovní 

prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, zaměřené na zkoušky statické 

pevnosti a popis systému jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Druhá část práce je věnována samotnému návrhu mobilního zkoušecího zařízení 

s následným vyhodnocením jeho funkčnosti. 
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Annotation 

INDRA, P. Design of a mobile testing plant for static strength testing selected equipment 

for a working at height used by the fire rescue service of the Czech Republic. Ostrava, 

2017. Thesis. VSB - TU Ostrava, FBI.  

 This bachelor’s thesis describes a design of a mobile testing device which will be 

used in practical tests static strength of equipment used when saving people in heights and 

depths of fire protection units.  The first part is dedicated to general a description of a 

producer’s obligations at concerning placing personal protective equipment against fall 

from height on the market; creation of norms; application of personal protective work 

equipment for work at heights and depths norms focused on static strength tests and a 

description of fire protection units system which deal with work at heights and over free 

depth. The second part of the bachelor´s thesis is dedicated to itself a design of a mobile 

testing device followed by evaluation of its functionality. 
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Seznam zkratek 

 

AD analogově digitální, 

CAS    cisternová automobilová stříkačka, 

CE caveat emptor (riziko nese kupující), 

CEN European Committee for Standardization (Evropský výbor  

 pro normalizaci), 

ČR Česká republika, 

ČSN Česká technická norma, 

EN European Standard (Evropská norma), 

ES Evropské společenství, 

EU    European Union (Evropská unie), 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky, 

ISO    International Organization for Standardization (Mezinárodní  

    organizace pro standardizaci), 

JPO    jednotka požární ochrany, 

LCD Liquid Crystal Display (Displej z tekutých krystalů), 

MSK Moravskoslezský kraj, 

MU mimořádná událost, 

NO notifikovaná osoba, 

OOPP osobní ochranný pracovní prostředek, 

PO požární ochrana, 

JSDH jednotka Sboru dobrovolných hasičů, 

STN    Slovenská technická norma, 

TC    Technical Committee (Technická komise), 

UIAA Union Internationale des Associations D’Alpinisme  

 (Mezinárodní svaz horolezeckých asociací), 

USB Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice), 

VŠB – TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 

VVUÚ Vědecko – výzkumný uhelný ústav. 
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Úvod 

 Systematické využívaní moderních osobních ochranných pracovních prostředků pro 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou u jednotek požární ochrany inicioval smrtelný úraz 

příslušníka HZS hl. m. Prahy při zásahu a následném pádu ze střešní konstrukce při 

manipulaci s uvolněným plechem v devadesátých letech minulého století. Následně bylo 

přistoupeno ke komplexnímu řešení této problematiky, která se vyvinula až do dnešního 

stavu.  

 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční zkoušecí zařízení s možností 

transportu, pomocí kterého bude možné zkoušet statickou pevnost vybraných prostředků 

používaných při záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

využívaných u jednotek požární ochrany způsoby, které nejsou popsány 

v harmonizovaných technických normách a které jsou přitom v praxi zaznamenány.  

 

 Cílem vytvoření zkoušecího zařízení je zjištění reálných pevnostních parametrů 

např. lan, smyček, osobních smyček, karabin, slaňovacích a jistících prostředků v reálných 

situacích při činnosti hasičů a hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou (hasičů – lezců).  

 

 S navrženým mobilním zkoušecím zařízením je možné si tyto různé podmínky 

nasimulovat a ověřit si tak vlastnosti zkoušených prostředků. 

 

 Práce se dělí na dvě části a to část teoretickou a část praktickou. Úvod teoretické 

části je věnován povinnostem výrobce, které musí splnit před uvedením svého osobního 

ochranného prostředku proti pádu z výšky na trh v zemích Evropské unie. Následně 

v navazujících dvou kapitolách je popsána tvorba technických norem pro osobní ochranné 

pracovní prostředky pro práce ve výšce a jejich aplikace na zkoušky statické pevnosti 

vybraných prostředků. Cílem této práce je přiblížit problematiku tvorby harmonizovaných 

norem s důrazem na popis některých zkoušek statické pevnosti vybraných prostředků. 

Teoretická část je doplněna seznámením se s vývojem, nasazením a systémem práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou jednotek požární ochrany. 



2 

 

 

 Na teoretickou část navazuje další část práce vysvětlující důvody pro konstrukci 

mobilního zkoušecího zařízení. Šestá kapitola obsahuje stěžení část práce. V této kapitole 

je popsán celkový návrh zkoušecího zařízení s konstrukčními výkresy a následnou 

montáží.  

  

 Závěr práce je věnován ověření funkčnosti celého systému, správnosti navržení 

pomocí teoretických výpočtů a následně srovnání s praktickými zkouškami.  
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Rešerše 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a  

doplnění některých zákonů. Praha, 9 stran. 

   

 Uvedený zákon vysvětluje jednotlivé pojmy spojené s technickými požadavky na 

výrobky, kterými jsou státní zkušebnictví, autorizace, certifikace a ostatní pojmy pro 

pochopení postupu uvádění výrobku na trh. 

 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. Praha, 27 stran. 

 

 V tomto legislativním předpisu je konkretizován postup přímo na uvádění osobního 

ochranného prostředku na trh a do provozu v rámci EU. Jsou zde podrobně popsány 

jednotlivé kroky, které musí výrobce provést před tím, než svůj výrobek bude nabízet na 

trhu.  

 

 BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha:  

Grada, 2014, 216 s. ISBN 978-80-247-5055-2. 

 

 Autor v této publikaci popisuje rozdělení lezeckých technik, platnou legislativu a 

seznamuje také s věcnými prostředky, uzlováním, pohybem po laně, fyzikálními 

zákonitostmi, první pomocí a záchranou s využitím lanových technik. Pro práci jsem 

z publikace čerpal normotvornou činnost pro práce ve výšce, technické komise, které se 

danou problematikou psaní norem a přejímaní norem zabývají, a v poslední řadě popis a 

použití jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků používaných pro práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou. 

 

 FRANC, Richard. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve  

výškách a nad volnou hloubkou. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního  

inženýrství, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7385-047-0. 
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 V publikaci je popsána problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou při řešení mimořádných situací jednotkami požární ochrany. 

Zdůrazňuje správnost a preciznost provedení jednotlivých úkonů. Publikace dále rozděluje 

zásahovou činnost na dílčí sekce, podle typu místa záchrany, a seznamuje s konkrétním 

nebezpečím. 

 

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

metody. Český normalizační institut, 1992, 28 s. 

 

 Norma popisuje zkoušky jak dynamické, tak zkoušky statické některých prostředků 

pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.  

 

 SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY: Zásady zřizování, 

odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou. Praha, 2011, 46, 13 s. 

 

 Interní akt Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

definuje, jakým způsobem se mají zřizovat lezecké skupiny a družstva u jednotlivých HZS 

krajů. Definuje osnovu odborné přípravy pro jednotlivé úrovně pro práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou u jednotek požární ochrany. Stanovuje minimální vybavení lezeckých 

supin a družstev. 
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1 Povinnosti pro uvádění OOPP proti pádu z výšky na trh v  

   EU 

 Věcné prostředky požární ochrany pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou lze 

obecně zařadit do skupiny osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, na které 

se vztahují legislativní požadavky. Výrobci, dovozci a ostatní osoby, které uvádějí tato 

OOPP proti pádu z výšky na trh, mají za povinnost uvádět jen bezpečné výrobky. Za 

bezpečný výrobek se považuje ten, který za běžných nebo předvídatelných podmínek, při 

používání, po dobu jeho použitelnosti, nepředstavuje žádné nebezpečí nebo představuje jen 

minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné. [21] a [28] 

 

 Základním právním předpisem v právním řádu České republiky pro uvádění všech 

OOPP na trh, včetně OOPP proti pádu z výšky, je zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 22/1997 Sb.“). Z důvodu vstupu ČR do EU je naše právní úprava plně 

harmonizovaná s právní úpravou v EU. Uvedená skutečnost má souvislost se směrnicí rady 

ES 89/686/EEC, která se zabývá OOPP uváděnými na trh v EU. Tato směrnice je 

v právním řádu ČR zapracována jako Nařízení vlády č.  21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „nařízení vlády č. 21/2003 

Sb. “). [6], [9], [21] 

  

1.1 OOPP proti pádu z výšky 

 OOPP proti pádům z výšky nebo pro řešení jeho následků musí obsahovat nosný 

postroj a upevňovací systém, který lze připojit k bezpečnému kotevnímu bodu. Nosný 

postroj musí být navržen tak, aby při pádu uživatele byl snížen jeho pokles na minimum, 

aby se předešlo střetnutí s překážkami a aby brzdná síla nedosáhla limitní hodnoty. Během 

jejího překročení by mohlo nastat fyzické poškození, roztržení nebo prasknutí kterékoliv 

součástky OOPP, což by mohlo mít za následek pád uživatele. Také musí být zajištěno, že 

uživatel po zachycení pádu setrvává v takové poloze, ve které může čekat na pomoc, 

pokud je to nezbytně nutné. Jedná se o polohu s hlavou směrem vzhůru. OOPP proti 

pádům může v daném okamžiku použít pouze jeden pracovník. Musejí svými parametry 
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odpovídat příslušným normám a předpisům. Při jejich používání je zásadní řídit se pokyny 

výrobce či jím pověřené osoby a návodem k použití. 

 

 Pokyny a návody výrobce musí specifikovat všechny důležité informace týkající se 

charakteristiky bezpečného kotvícího bodu a potřebné bezpečné volné hloubky pod 

uživatelem a spolehlivého způsobu navlečení nosného postroje na tělo a připojení 

upevňovacího systému k bezpečnému kotvícímu bodu. [1] a [6] 

 

1.2 Podmínky uvedení OOPP proti pádu z výšky na trh a do provozu  

 OOPP proti pádu z výšky musí splňovat základní potřeby na bezpečnost a na 

ochranu zdraví. Jsou uváděny na trh a do provozu jen pokud při řádném udržování a 

používání pro konkrétní účel zabezpečují ochranu zdraví a zajišťují bezpečnost uživatelů, 

aniž by tím došlo k ohrožení zdraví, bezpečnosti jiných osob, domácích a hospodářských 

zvířat nebo majetku. [9] 

 

 OOPP proti pádu z výšky lze rozdělit na dvě skupiny. Do první skupiny patří 

používání OOPP proti pádu z výšky pro profesionální použití, (OOPP proti pádu z výšky 

použity zaměstnanci), a do druhé skupiny se zařazují OOPP proti pádu z výšky pro 

sportovní využití, například horolezectví, speleologie. Obě skupiny výrobků OOPP proti 

pádu z výšky jsou shodně hodnoceny podle zákona č. 22/1997 Sb., a k němu vydanému 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Je nutné si uvědomit, že se jedná o výrobky, které spadají do 

kategorie 3, což znamená, že jsou určeny k ochraně proti rizikům, které mohou vážně a 

trvale poškodit zdraví. Z toho vyplývá, že výrobce musí vydat ES prohlášení o shodě na 

základě vydání certifikátu ES přezkoušení typu notifikovaným subjektem a po kontrole 

výrobního procesu notifikovaným subjektem. [6] 

 

1.3 Zkoušení a ověřování OOPP proti pádu z výšky  

 Zkoušení a ověřování OOPP proti pádu z výšky před uvedením na trh v EU má 

následující strukturu. 
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1.3.1 Přezkoušení typu notifikovanou osobou 

 Přezkoušení typu NO je proces, při kterém NO zjišťuje a osvědčuje shodu OOPP 

proti pádu z výšky dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., NO se rozumí právnická osoba, která 

byla členským státem EU ohlášena orgánům ES a všem ostatním členským státům EU jako 

osoba pověřená členským státem EU k funkcím při posuzování shody výrobků 

s technickými požadavky. [9] a [21] 

 

Proces probíhá po sobě jdoucích krocích:  

1. ES certifikace typu NO. 

2. Vydání ES prohlášení o shodě. 

3. Umístění CE značky na výrobek.  

 

 Seznam NO pro zkoušení prostředků používaných ve výšce, které se podílejí na 

posuzování shody podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., v ČR je uveden v příloze A.  

 

1.3.1.1 ES certifikace typu NO 

 Zkoušky typu OOPP pro práce ve výšce musí uskutečnit v EU oprávněná instituce, 

výše popsána NO. NO přezkoumá výrobek z hlediska splnění požadavků nařízení vlády č. 

21/2003 Sb. 

 

 Pro požadavky posouzení shody s nařízením vlády slouží ČSN EN normy. ČSN EN 

normy nejsou závazné, závazné je nařízení vlády. Pokud výrobce uvede NO jinou testovací 

metodu, která lépe odpovídá nějakému speciálnímu použití, může se NO rozhodnout 

použít tuhle navrhovanou metodu s požadavky nařízení vlády. Jestliže NO se takhle 

rozhodne, nesmí výrobce označit výrobek číslem ČSN EN normy. [9] a [28] 

 

1.3.1.2 Vydání ES prohlášení o shodě 

 Po splnění požadavků nařízení vlády vydá NO ES certifikát spolu s protokolem o 

provedených zkouškách. Na jeho základě vystaví výrobce ES prohlášení o shodě, určené 

především pro požadavky inspekčních orgánů, například pro Českou obchodní inspekci. 

Prohlášením o shodě výrobce zaručuje, že určitý typ výrobku byl před uvedením na trh 
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certifikován NO, splňuje nároky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., a jeho výroba je pod 

dozorem nezávislého orgánu. [9] a [28] 

 

1.3.1.3 Umístění CE značky na výrobek 

 Každý OOPP proti pádu z výšky obsahuje označení CEXXXX. Grafické označení 

CE je umístěno na každý kus OOPP proti pádu z výšky. Číslo XXXX je identifikační číslo 

NO, která provádí dohled nad kontinuální kvalitou výroby. Umístění na OOPP proti pádu z 

výšky musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné po celou stanovenou dobu životnosti 

OOPP proti pádu z výšky. Jestliže z nějakého důvodu není možné označení CE umístit na 

výrobek, tak je povoleno označením CE opatřit obal výrobku. Osobní ochranný prostředek 

nesmí být opatřen označením, které by kohokoliv mohlo vést v omylu, pokud jde o 

označení CE. 

 

 Označení CE na osobním ochranném prostředku vyjadřuje, že výrobek je v souladu 

s technickými požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují 

a které toto označení vymezuje nebo umožňuje, a že byl při posouzení jeho shody dodržen 

stanovený postup. [9] a [21] 

 

 Prestižní záležitostí výrobců OOPP pro práce ve výšce je získání značky UIAA. 

UIAA je mezinárodní svaz horolezeckých asociací. Hlavním cílem svazu je celosvětově 

prosazovat rozvoj a ochranu horolezectví. Jedna z jejich komisy UIAA Safety Commission 

vydává soubor UIAA norem. Získání UIAA známky není nařízeno žádným zákonem nebo 

nařízením, ale jejich požadavky jsou v porovnání s harmonizovanými technickými 

normami nadstandardní. [6], [21], [30] 

 

1.3.2 Systém řízení jakosti výroby 

 U OOPP proti pádu z výšky, které spadají do 3. kategorie stanoví nařízení vlády č. 

21/2003 Sb., dohled NO nad dodržováním kontinuální kvality výroby. Výrobce si může 

vybrat ze dvou procedur dohledu. Procedura značená jako 11A, která jednou za rok 

pomocí NO provede testování OOPP proti pádu z výšky. Procedura značená jako 11B, že 

NO provede nezávislý audit systému řízení jakosti a kontrolu začlenění požadavků nařízení 

vlády č. 21/2003 Sb., do systému řízení jakosti. [31] 
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 Po pozitivním ukončení všech výše popsaných systémů, zkoušek a procedur je 

výrobce oprávněn uvést svůj výrobek na trh. Když výrobce uvede výrobek na trh, který 

nemá všechny kladně ukončené požadavky, vystavuje se velké sankci a ohrožuje uživatele, 

kteří došli do styku s daným výrobkem.  

    

2 Normotvorná činnost pro OOPP pro práci ve výšce 

 Tvorbu a vydávání technických norem má na starostí stát v rozsahu vymezeném 

zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologii a státního zkušebnictví. Druhy technických  norem jsou:  

 mezinárodní: EN, ISO, 

 národní: ČSN, STN, 

 harmonizované: ČSN EN, 

 technické specifikace: CEN/TS. 

 

 Orgánem pověřený tvorbou a vydáváním technických norem v ČR a zároveň 

přejímáním evropských norem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Stále platí, že česká technická norma není obecně závazná. Uvedené 

konstatování je pravdou pouze za předpokladu, že povinnost řídit se konkrétní technickou 

normou nevyplývá z nějakého právního či jiného předpisu.  

 

 Technická norma slouží pro obecné a opakované používaní, jsou v ní zakotveny 

pravidla, směrnice nebo charakteristické činnosti nebo jejich výsledky zaměřené na 

docílení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Stanovuje základní 

požadavky na kvalitu a bezpečnost, zaměnitelnost, slučitelnost, ochranu zdraví a životního 

prostředí. Je to veřejný dostupný dokument, což znamená, že je přístupná ve všech fázích 

vzniku a používání v praxi. [26] 

 

 V případě OOPP pro práce ve výšce jsou normy přejímány z norem EN na ochranu 

osob ve výšce a nad volnou hloubkou vytvářených dvěmi komisemi. 
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 Technická komise CEN TC 160    Ochrana proti pádům z výšky, včetně 

bezpečnostních pásů. 

 Technická komise CEN TC 136     Sporty, hrací plochy a ostatní prostředky a 

vybavení pro rekreaci. [1] a [21] 

 

 Tvorba norem jak EN, ISO nebo ČSN musí projít třemi základními kroky. Nejprve 

je to etapa zpracování návrhu normy, poté následuje veřejné projednání návrhu normy, zde 

jsou kladeny připomínky, co by se mělo na normě upravit a posledním krokem je konečné 

znění návrhu posuzované normy. [25] 

 

 Celkový výčet používaných norem v oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

je uveden v příloze B. 

 

3 Normové požadavky na pevnost OOPP pro práce ve výšce 

 Výše popsané normy obsahují, mimo jiné, i požadavky na zkoušky zaměřené na 

odolnost, neboli jinak řečeno pevnost jednotlivých prostředků. Pevnost můžeme rozdělit u 

těchto prostředků na dynamickou, která je důležitá především pro zachycení pádu a 

pevnost statickou. Statická pevnost určuje, jaká je maximální síla, která může na daný 

OOPP pro práci ve výšce za klidu nebo za rovnoměrného přímočarého pohybu působit bez 

nevratných změn OOPP.  

 

 Pro stanovení statické pevnosti jsou normami jasně definované zkoušky, jakým 

způsobem se má konkrétní OOPP pro práci ve výšce testovat. Uvedené je definováno a 

popsáno v normě ČSN EN 364 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky     

Zkušební metody. Pouze pro ilustraci jsou níže popsány zkoušky statické pevnosti dle 

normy pro tři základní OOPP pro práce ve výšce často používaných u JPO. 

  

3.1 Statické zkoušky – zachycovací postroje 

 Zachycovací postroj slouží v první řadě k opoře těla a k zachycení pádu. Zkoušecí 

postroj se obleče na zkušební torzo. Zkušební torzo je zobrazeno na obrázku 1, jeho váha 
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je stanovena na 100 kg s tolerancí  1 kg, povrch musí být vybroušen do hladka. Zkušební 

torzo a postroj je nutné řádně uspořádat do zkušebního zařízení, ať popruhy postroje a další 

jeho součásti nejsou překroucené nebo jinak nesprávně urovnány. Postroj se zatíží 

předepsanou, nejčastěji pro zkoušku hlavou vzhůru 15 kN a hlavou dolů 10 kN statickou 

zkušební silou působící na zavěšovací prvek postroje a dolní kroužek zkušebního torza. 

Zatížení předepsanou silou se udržuje po dobu 3 minut a pozoruje se, zda postroj se 

neuvolní ze zkušebního torza. Popsaný postup výše se opakuje pro každý zavěšovací prvek 

postroje. [23] 

 

Obrázek 1 Zkušební torzo 

3.2 Statické zkoušky spojek 

 Spojky se používají pro spojení součástí lanového přístupu a musí být otevíratelné. 

Stanovená statická zkušební síla o velikosti, kterou má každý typ karabiny předepsán jinou 

má působit mezi jejími koncovými body. Nejčastěji se zkouší spojky v podélném směru na 

20 kN a v příčném směru na 7 kN. Tato síla se udržuje po dobu 3 minut a pozoruje se, zda 

spojka nevykazuje nějaké deformační změny až do jejího přerušení. Deformační změnou, 

která u spojek může nastat, je její prodloužení, prasknutí, otevření zámku. Pokud se jedná o 
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spojku, která je samouzavírací její zkouška musí proběhnout v odblokovaném stavu. Na 

obrázku 2 je ustavení spojky do zkušebního zařízení dle normy ČSN EN 364 ve 

společnosti VVUÚ v Ostravě     Radvanicích, která je NO pro OOPP používaných ve 

výšce. [22] a [23] 

 

Obrázek 2 Uchycení spojky ve zkušebním stroji 

3.3 Zkoušky nízkoprůtažných lan s opláštěným jádrem 

 Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem jsou textilní lana navržené pro použití 

v lanovém přístupu, včetně všech druhů pracovního polohování a zadržení. Skládají se 

z jádra v uzavřeném plášti. Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem jsou dvojího typu, 

typu A a typu B. U JPO využívají nejen lezecké skupiny a družstva typ A. Nízkoprůtažná 

lana jsou využívána nejen v oblasti záchrany ale také např. – ve speleologii. Nízko 

průtažné lano s opláštěným jádrem se zkouší na statickou pevnost bez zakončení, to 

znamená bez uzlů, kdy musí vydržet zatížení 22 kN. Druhý typ zkoušky statické pevnosti 

je zkoušení statické pevnosti se zakončením, to znamená s uzly. Lano musí vydržet sílu 15 

kN po dobu 3 minut. Na zkoušku se použije jeden nepoužitý vzorek lana. Zkoušený vzorek 

musí být na obou koncích zakončen osmičkovým uzlem. Pozoruje se, jestli nedojde k jeho 

přetrhnutí. [24] 
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4 Práce ve výšce a nad volnou hloubku u JPO  

 Práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděných u JPO je definován jako 

činnost ve výšce a nad volnou hloubkou, kde se jedná o pohyb na nezajištěných 

pracovištích, konstrukcích a terénech, kdy hasič je vystaven ohrožením delším než 

třímetrovým pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím, pohyb nad 

prostorem, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví bez ohledu na výšku při pádu. S touhle 

situací se může setkat jakýkoli hasič, a proto je nutné, aby byli pro tuhle práci důkladně 

vybaveni prostředky odpovídající kvality a důkladně připraveni na tento typ události. [7] a 

[8] 

 

4.1 Statistika  

 Jednotky požární ochrany vyjíždějí ročně v průměru k – cca 106 000 mimořádných 

událostí, kdy je nutné provádět záchranné a likvidační práce. Pokračujícím trendem 

posledních let je rostoucí podíl technických zásahů v porovnání se zásahy zaměřené na 

hašení požárů.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

101 101
103 985

112 281

100 776

111 984

105 490

Celkový počet zásahů JPO 2011 – 2016

 

Graf 1 Celkový počet zásahů JPO 2011 – 2015 [15], [16], [17], [18], [19], [20] 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

50 035 52 084

63 596

50 965
55 928 53 714

Počet technických zásahů JPO 2011 – 2016

 

Graf 2 Počet technických zásahů JPO 2011 – 2015 [15], [16], [17], [18], [19], [20] 

 Technické zásahy tvoří cca polovinu všech prováděných zásahů jednotkami požární 

ochrany a do této skupiny patří i zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou - viz graf 3, který 

zobrazuje počet těchto zásahů od roku 2011 do roku 2016. [19] 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 502 4 152
4 872

4 197

5 266
4 392

Počet zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou 2011 – 2016

 

Graf 3 Počet zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou 2011 – 2015 [15], [16], [17], [18], [19], [20] 
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 Při zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou dochází k situacím, při kterých jsou 

používány věcné prostředky požární ochrany určené pro činnost ve výšce a nad volnou 

hloubkou.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

589 584
735

608
708

550

Počet zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou za použití lezeckých prostředků 

2011 – 2016

 

Graf 4 Počet zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou za použití lezeckých prostředků [15], [16], [17], [18], [19], 

[20] 

 Každý zásah ve výšce a nad volnou hloubkou je potencionálně rizikový, z tohoto 

důvodu je nutné počet zásahů s využitím prostředků pro práce ve výšce hodnotit ve světle 

výše uvedené skutečnosti. 

 

 Nejedná se o zanedbatelné číslo a je potřeba věnovat této kategorii MU značnou 

pozornost, protože všechny tyto zásahy nesou sebou velké riziko pádu a je k nim potřeba 

přistupovat svědomitě a provádět je bezchybně a precizně. Jakékoliv zaváhání má za 

následek pád ve většině případů s velmi vážnými následky. 

 

4.2 Vývoj prostředků pro práce ve výšce v PO 

 Hlavním impulsem pro zavedení prostředků pro práci ve výšce do systému požární 

ochrany byl zejména smrtelný úraz, kdy došlo k pádu hasiče ze střechy při manipulaci 

s uvolněným plechem v Praze. V roce 1988 se začala tato problematika systémově řešit. 

Byla navázána úzká spolupráce s Revírní báňskou záchrannou službou v Ostravě – 
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Radvanicích, která byla v té době na vysoké úrovni. Poté byla navázána spolupráce i 

s tělovýchovnou jednotou Alpin Praha. Problematika záchrany ve výškách a nad volnou 

hloubkou pomocí lanové techniky JPO  se postupně zdokonalovala a precizovala až do 

dnešní podoby. Základním předpisem pro koncepční organizaci hasičů – lezců byl pokyn č. 

2/2003, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin 

jednotek HZS ČR a vybavená a odborná příprava jednotek PO pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou. Pokyn stanovoval zásady zřizování lezeckých družstev a skupin jednotek 

HZS ČR, odbornou přípravu a vybavení jednotek požární ochrany pro práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou. Tento pokyn byl naposledy nahrazen pokynem č. 46/2011, který je 

platný doposud, stanoví se jim zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých 

družstev a lezeckých skupin. 

 

 V rámci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo v učilišti 

požární ochrany ve Velkém Poříčí vybudováno školicí středisko pro odbornou přípravu 

hasičů pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, především úrovně hasičů – instruktorů. 

[1], [4], [7] 

 

4.3 Úrovně pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou u JPO 

 Odborná příprava hasičů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou se liší dle 

úrovně. Na tyto různé úrovně se vztahuje odlišná pravidla odborné přípravy. Posloupnost 

je následující: 

 hasič – člen jednotky SDH, 

 hasič – příslušník HZS ČR, 

 hasič specialista pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (hasič – lezec), 

 hasič – letecký záchranář, 

 hasič – instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 

 hasič – hlavní instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. [10] a 

[11] 
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4.4 Současný stav lezeckých skupin a lezeckých družstev u HZS ČR 

 HZS ČR v současném stavu disponuje 61 lezeckými skupinami a 11 lezeckými 

družstvy. Denně je ve 24 hodinové službě připraveno pro záchranu ve výšce a volné 

hloubce minimálně 122 hasičů – lezců v lezecké skupině a 44 hasičů – lezců v lezeckém 

družstvu, kteří jsou strategicky rozmístěni po celém území České republiky. To dokazuje 

přiložený obrázek 3.  

  

 

Obrázek 3 Dislokace Lezeckých družstev a skupin na území ČR [12] 

 Lezecká skupina je složena ze dvou hasičů s odborností pro práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou. Jejich minimální počet ve skupině jsou dva, kdy jeden z nich je stanoven 

jako vedoucí lezecké skupiny. Při výkonu služby v organizačním a operačním řízení jsou 

zařazeni ve družstvu 1+5 nebo ve zmenšeném družstvu 1+3.  

 

 Lezecké družstvo je složeno celkem z 4 hasičů – lezců z toho jeden je zařazen na 

funkci velitele lezeckého družstva. Minimální stav ve 24 hodinové službě je jeden velitel 

lezeckého družstva a 3 hasiči s odborností pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. [3], 

[10], [12], [13] 
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4.5 Vybavení hasiče – lezce 

 Pokyn stanovuje minimální vybavení prostředky pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou, kterými je vybaven hasič – lezec a lezecká skupina, případně lezecké družstvo. 

Osobním vybavením hasiče – lezce je:  

1. výstroj:  

 přiléhavý ochranný oděv (bez volných částí), 

 obuv (se zpevněným kotníkem a s neklouzavou podrážkou), 

 ochranné rukavice (pětiprsté), 

 lezecká obuv (pro pohyb v přírodním a exponovaným terénem). 

2. výzbroj: 

 zachycovací postroj, 

 ochranná přilba (pro lezeckou činnost), 

 karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 

v podélném směru, 

 karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 

v podélném směru typ HMS, 

 slaňovací prostředek, 

 smyčka k lanovým svěrám, 

 odsedací smyčka, 

 textilní smyčky, 

 nůž s pevnou čepelí a pouzdrem, 

 transportní vak na přenos materiálu. [10] 

 

 V příloze C jsou pro ilustraci fotografie vybraných prostředků pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou, seznam a fotografie základního vybavení CAS, zabezpečující první 

organizovaný výjezd k zásahu věcnými prostředky PO pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou.  
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5 Důvody ke konstrukci mobilního zkoušecího zařízení 

  

 Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou existuje zvýšené nebezpečí úrazů, jejichž 

následky jsou vážné a často i smrtelné. Z tohoto důvodu musí být a je kladen důraz na 

odbornou přípravu hasičů, kteří se mohou setkat se situací, při které bude potřeba záchrany 

ve výšce nebo nad volnou hloubkou. I když je hasič dostatečně vycvičen, mohou být 

v praxi zásahy, kde se vyskytnou neočekávané situace, na které se nejde vždy připravit. Při 

záchraně osob z výšky nebo hloubky se většinou hasič musí spoléhat sám na sebe, zde 

neplatí základní bezpečnostní pravidlo nedělitelnosti a činnosti minimálně ve dvoučlenné 

skupině. Tento faktor objektivně přispívá k nebezpečí při pracích ve výškách a nad volnou 

hloubkou.  

 

 Při záchraně osob, zvířat nebo majetku z výšky nebo hloubky se musí hasič 

spoléhat na své osobní ochranné prostředky a na technické prostředky, které používá při 

záchraně. Důvěra hasiče k těmto prostředkům má zásadní vliv na provádění činností při 

záchraně. Nejvhodnější lanová technika, bezchybný stav prostředků a znalost možností 

použití vede k maximální efektivitě záchranných prací. Vědomí, že prostředek není 

v odpovídajícím stavu nebo že lano nemá dostatečnou pevnost, vede k soustředěnosti 

záchranáře právě na tyto problémy a nikoliv ke koncentraci na prováděný zásah. Tímto se 

zvyšuje nebezpečí vzniku chyby, což může mít fatální následky. Dalším problémem je 

chování používaných prostředků za různých klimatických podmínek, působení vlhkosti, 

chladu, tepla, povětrnostních vlivů a mnoha dalších. Při pracích ve výšce a nad volnou 

hloubkou se přes maximální snahu vyskytují problémy nestandardního použití prostředků, 

kontaktu s konstrukcí ostrými hranami, které mají negativní vlivy na použité prostředky, 

hlavně na použitá lana aj.. Výše popsané zvyšuje nebezpečí prováděných činností. K tomu, 

aby bylo možné si ověřit chování různých prostředků, při různých situacích, hlavně pro 

zkoušky jejich – statické pevnosti, vznikla myšlenka konstrukce mobilní zkoušečky pro 

statickou pevnost používaných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro 

praktické odzkoušení modelových situací zatížení prostředků, které není řešeno 

standardními normovými zkouškami. 
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 Nebezpečí při zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou je celá řada, zmínit zde 

můžeme např.: 

 nepozornost a následný pád,  

 úraz elektrickým proudem,  

 stržení padajícími předměty, proudem vody,  

 klimatické podmínky (mráz, silný vítr), 

 ztráta orientace, 

 nedostatečné zajištění, 

 zřícení konstrukcí. [2], [5], [14], [27] 

 

6 Mobilní zkoušecí zařízení  

 Cílem návrhu mobilního zkoušecího zařízení jsou zkoušky a ověřování funkčnosti 

řady věcných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou způsobem, který není 

popsán a definován harmonizovanými normami.  

 

6.1 Mobilita zařízení 

 Hlavním důvodem požadavku na možnost přemístění a transportu zkoušecího 

zařízení je jeho potencionální využitelnost pro odbornou přípravu JPO včetně JSDH.  

 

Mobilním zařízením je myšleno, že je schopno přemístění, pohotového použití na různých 

místech. Všude ve zkušebnách je pro zkoušky statické pevnosti OOPP pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou používané pevně zabudované zkušební zařízení, které je trvale na 

jednom místě. Příkladem je obrázek 4, na kterém je vidět zkušební zařízení statické 

pevnosti spojek ve VVUÚ a. s. v Ostravě – Radvanicích.  

 

 Při návrhu se musel brát zřetel na výšku zařízení. Převoz zkoušecího zařízení bude 

provážen nejčastěji užitkovým vozidlem, které je ve výbavě jednotlivých krajů HZS ČR. 

Výška zařízení se stanovila v rozloženém stavu maximálně do 1,2 m.  
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Obrázek 4 Zkušební zařízení VVUÚ a. s.   

6.2 Návrh zkoušecího zařízení 

 Po nastudování norem, které se zabývají OOPP pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, viz příloha B, a po dohodě s lektory HZS MSK pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, kteří myšlenku mobilního zkoušecího zařízení iniciovali, byl následně 

zpracován návrh mobilního zkoušecího zařízení pro ověřování statické pevnosti OOPP pro 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou.   

 

 Celý systém je složen z více částí, které tvoří jeden funkční celek. 

 spodní část, 

 vrchní část, 

 hydraulický válec a ruční čerpadlo, 

 tenzometrický snímač a tenzometrické měřidlo, 

 ochranný štít, 

 součást k uchycení karabin, spojek a podobných prostředků. 

 

6.2.1 Spodní část 

 Spodní část je navrhnuta jako hlavní nosný prvek celého systému. Je složena ze 

dvou částí, které tvoří po svaření obou částí dohromady položené písmeno L. Jako materiál 

byl zvolen ocelový HEB profil o šířce příruby 100 mm, výšce průřezu 100 mm, tloušťce 

příruby 10 mm a tloušťce stojiny 6 mm [29]. HEB profil si můžeme představit jako velké 
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písmeno I v položeném stavu. HEB profil byl zvolen z důvodu, že se zde bude upínat 

hydraulický píst pomocí čepů a šrouby pro kotvení zkoušecího prvku k spodní části. 

Šrouby jsou celkem tři, které jsou umístěny od kraje spodní častí 125 mm, 750 mm a 1050 

mm. Stanovený počet šroubů je z důvodu, že mobilní zkoušecí zařízení je navrhnuto na tři 

různé způsoby uchycení zkoušeného prostředku. Použit je šroub metrický s šestihrannou 

hlavou M20 a k němu podložka plochá a matice závěsná vysokopevnostní o průměru 20 

mm. 

 

Obrázek 5 Spodní část – návrh (řez) 

 

Obrázek 6 Možnosti uchycení na mobilním zkoušecím zařízení 
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 Nejmenší rozteč uchycení má typ A = 450 mm, není dimenzován na statickou 

pevnost větší než 35 kN. Poté následuje uchycení Typu B, které má rozteč mezi spodní a 

vrchní části 550 mm. V tomto typu uchycení je možno vyvinout sílu 45 kN. Posledním 

uchycením je typ C s minimální roztečí 850 mm.  

 

 Větší stabilizaci zaručují dvě protilehlé stabilizační vzpěry, které jsou manuálně 

nastavitelné na požadovanou délku. Zafixování vzpěry na požadovanou délku je možné za 

pomocí rychloupínáku. Stabilizační vzpěry jsou připevněny k horní části pro docílení 

maximální stability. Připevnění je realizováno pomocí šroubu, který je zafixován matkou. 

Tenhle způsob upevnění zaručuje jednoduchou pohyblivost vzpěry nahoru nebo dolů. 

 

Obrázek 7 Spodní část, detail stabilizačních vzpěr – návrh 

6.2.2 Vrchní část 

 Vrchní část slouží jako pohyblivé rameno, které je ukotveno pomoci čepu ke spodní 

části a je zvedáno hydraulickým pístem, který je ukotven též pomocí čepů. Jeden čep je 

ukotven s hydraulickým pístem a spodní částí a druhý s hydraulickým pístem a vrchní 

částí. Rameno je zvoleno o stejném HEB profilu jako při spodní části. Na vrchní části jsou 

udělána oka, které slouží k uchycení tenzometru, který měří působící sílu na zkoušený 

prvek.  
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Obrázek 8 Vrchní část - návrh (řez) 

 V průběhu konstrukce zařízení, při které byla provedena první funkční zkouška, 

došlo k destrukci upevnění tenzometrického čidla při zatížení 28 kN. Došlo k prasknutí 

vrutu, který byl pevně spojen s vrchní částí a tenzometrem. Na vrut působilo tak velké 

namáhání, že došlo ke střihu vrutu. Tenhle problém se vyřešil nakoupením originálních 

závitových kloubových ok, která jsou určena přímo pro daný tenzometr. Nakoupená oka 

nejsou spojena s vrchní části pevně, ale jsou spojena pomocí čepů, a tím je docíleno, že 

oko se může nahýbat přímo pod jakýmkoliv úhlem.  

 

Obrázek 9 Zlomený vrut při první funkční zkoušce 

 Druhý problém nastal, že došlo k menšímu ohybu vrchní části, který byl 

zaznamenán při kontrole zařízení. S panem Ing. Martinem Fuskem. Ph.D., který je vedoucí 

ústavu pružnosti a pevnosti na strojní fakultě VŠB – TU v Ostravě se navrhla konstrukce 

na vyztužení vrchního rámu, která zaručuje, že tenhle problém by se neměl už objevit při 

zatíženích, které budou na zkušebním zařízení působit. Kritérium návrhu bylo, aby se 

vrchní část neprohnula a aby se zbytečně nezvýšila hmotnost vrchní části – viz obrázek 8. 
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6.2.3 Hydraulický válec a ruční pumpa 

 Pro zkoušecí zařízení byl vybrán vhodný hydraulický válec od firmy Kramp typ 

EPL50550ST. Válec zaručuje maximální zdvih 1261 mm. Připevněn je pomocí čepů 

k spodní a vrchní části zkoušecího zařízení. Zvolený typ válce pracuje při maximálním 

pracovním tlaku 250 bar. Průměr vysouvacího pístu je 50 mm. Maximální dovolená síla, 

která může působit na píst, se vypočítá z rovnice 6.1: 

 

      p = F/S
 
=> F = p*S =  25 000 000 (Pa) * 0,001962 (m

2
) = 49,05 kN                      6.1                         

 

 Hodnota 49,05 kN je dostačující síla, kterou můžeme docílit v přímém směru. 

Většina OOPP pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u HZS ČR má 

vydržet působení statické síly 22 kN.  

 

Obrázek 10 Hydraulický válec typ EPL50550ST 

 Ruční pumpa funguje na principu nasátí hydraulického oleje do prostoru pístu 

pomocí pohybem páky. Působením síly zatlačí píst do tělesa pumpy a dojde k vytlačení 

oleje přes jednosměrný ventil do hadice na výstupu, tímto způsobem dochází k zdvihu 

hydraulického válce. Pro mobilní zkoušecí zařízení je použita hydraulická pumpa, ruční 

jednočinná, to znamená, že má jeden sací ventil a jeden výtlačný ventil. Tahle použitá 

hydraulická pumpa má nádrž na hydraulický olej o objemu 5 l a maximální pracovní tlak je 

300 bar. K hydraulické pumpě byla dodána i originální páka pro umožnění pumpování.  

 

 Ruční pumpa je přidělána na vyrobený podstavec z ocelového dutého profilu o 

rozměru 30x20x2 mm. Je to složená konstrukce k sobě přichycena metodou svařování a 

ruční pumpa je ke konstrukci přichycena pomocí 4 šroubů.  
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Obrázek 11 Ruční olejová pumpa jednočinná s nádrží 5 l  

6.2.4 Tenzometrický snímač a tenzometrické měřidlo 

 Pro účely mobilního zkoušecího zařízení se hledal tenzometrický snímač, který má 

rozsah od 1 N po 50 kN. Je to zvoleno z důvodu použitého hydraulického válce, který 

může být zatížen maximálně silou 49,05 kN a taky, že větší síla než 50 kN je nadbytečná. 

Z tohohle důvodu je zvolena hodnota 50 kN. Byla oslovena firma působící ve městě Zlín, 

která se zabývá výrobou polovodičových odporových tenzometrů a snímačů, na trhu 

působí od roku 1990.  

 

 Nakoupen byl tenzometrický snímač ve tvaru S, s typovým označením F033. 

Tenzometrický snímač je střední typ tenzometru o výšce 95 mm, šířce 75 mm a tloušťce 36 

mm. Po první funkční zkoušce, při které došlo k prasknutí uchycovacích čepů zhotovených 

svépomocí viz obrázek 9, bylo přistoupeno k objednání originálních uchycovacích čepů 

(závitové kloubové oko), které jsou zobrazeny na obrázku 12.  

  

 K ochraně tenzometru slouží dva ochranné prvky, které jsou vyrobeny 

z recyklované pryže a většinou se tento materiál využívá jako tlumicí podklad pod pračky 

nebo obráběcí stroje. Ochrana tenzometru je nezbytná, při zkouškách se předpokládá 
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působení značných sil a některé prostředky mohou ztrácet pevnost skokově s rozptylem 

částí prostředku do prostoru. Instalace ochranných prvků je ukázána na obrázku 12, vrchní 

část je obdélníkového tvaru o rozměrech 200 mm na délku a 70 mm na šířku, spodní 

ochranná část je kruhového tvaru s průměrem 250 mm. U obou částí je vprostřed udělán 

otvor na provlečení uchycovacích čepů o průměru 25 mm. 

 

Obrázek 12 Tenzometrický snímač typ F033 a příslušenství 

 Tenzometrický snímač funguje jako pružina, avšak jeho délkové změny jsou 

v řádech setin až desetin mm. Vlivem působení síly se snímač deformuje, tím je myšleno 

stlačení nebo roztažení. Největší deformace je uprostřed, v místech jak je vyznačený 

kruhový tvar. Nalepeny jsou v tomhle místě polovodičové tenzometry, které se stahují 

nebo zkracují podle deformace snímače.  

 

 Ve spolupráci s firmou Aterm, která se zabývá vývojem a výrobou elektronických 

zařízení pro průmyslové účely, bylo pořízeno tenzometrické měřidlo typu TENZ 2145BF. 

Měřidlo slouží k převodu naměřené hodnoty z tenzometru a k zobrazení naměřené hodnoty 

na LCD displeji.  

  

 Typ TENZ 2145BF je elektronický přístroj, veškerou jeho činnost řídí jednočipový 

mikropočítač. Signál se převádí z tenzometrického můstku na unifikovaný napěťový 

signál. Signál je měřen AD převodníkem a přenáší výslednou hodnotu na dvouřádkový 

LCD displej. Na horním řádku displeje se zobrazuje aktuální měřená hodnota a na spodní 
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řádku se ukládá maximální naměřená hodnota při měření. Přístroj je vybaven dvěma 

tlačítky o barevném rozlišení, zelené a červené tlačítko. Zelené tlačítko je nazváno Max, 

které slouží k vynulování maximální hodnoty a červené tlačítko je označeno jako Nula, 

kterým jde kdykoliv provést nulování měřené hodnoty. Napájení tenzometrického měřidla 

je pomocí 6 kusů Nikl – metal hybridových akumulátorů s napájením 1,2 V. Akumulátory 

jsou nabíjecí po připojení nabíjecího zdroje.  

 

 Tenzometrické měřidlo jde propojit s počítačem pomocí USB kabelu. K měřidlu 

byl dodán i software pro operační systém Windows, který slouží k nastavení parametrů 

přístroje a k čtení naměřených hodnot z přístroje v počítači. Data jdou číst pomocí 

programu Microsoft Office Excel. Naměřená data jdou uložit v binárním formátu a to lze 

využít k zobrazení grafické závislosti naměřených dat. 

 

Obrázek 13 Tenzometr typ FO33 a tenzometrické měřidlo typ TENZ2154BF 

6.2.5 Ochranný štít 

 Důležitým faktorem je i bezpečnost zkoušejících a osob v okolí, kteří provádějí 

nebo jsou přítomní zkouškám pevnosti pomocí navrhnutého mobilního zkoušecího 

zařízení. Jak již bylo popsáno výše, některé prostředky mohou ztratit pevnost a celistvost 

skokově s rozptýlením částí po okolí. K zabránění možných poranění byl navrhnut systém 

ochrany před těmito úlomky pomocí ochranného štítu tvořeného z tabule 

polymethylmethakrylátu, známé jako plexisklo. Plexisklo se vloží do navrženého držáku a 
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postaví se k těsné blízkosti mobilního zkoušecího zařízení. Ochrana spočívá, že všichni 

jsou v zákrytu ochranného štítu, a kdyby došlo k vymrštění nějaké části ze zkoušeného 

prostředku, tak štít jej zachytí.  

 

Obrázek 14 Ochranný štít – návrh 

6.2.6 Součást k uchycení karabin, spojek a podobných prostředků 

 Vzhledem ke vzdálenosti spodní a vrchní části musel být vyvinut způsob uchycení 

OOPP menšího rozměru – např. karabiny. Prodlužovací součást je zhotovena z oceli 

jednoduché konstrukce a k uchycení slouží vysokopevnostní šrouby. Jeden šroub je 

opatřen ochranným válečkem, aby nepoškodil závitové kloubové oko. 

  

Obrázek 15 Součást k uchycení karabin a podobných prostředků – návrh 

6.3 Montáž navrženého zařízení 

 Montáž navrženého zkoušecího zařízení nastala po nakoupení potřebného 

materiálu, ocelových HEB profilů, šroubů, uzavřených ocelových profilů, tzv. jeklů. 
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Všechny kompletační práce probíhaly na centrální hasičské stanici v Ostravě – Zábřehu. 

Na stanici je plně vybavena dílna, která byla pro montáž k dispozici a byla plně vyhovující. 

Spolupráce byla navázána s příslušníkem HZS MSK Jakubem Švidernochem, který na 

stanici, kde probíhala montáž, slouží jako hasič a má bohaté zkušenosti v oboru 

zámečnictví. Jeho praktické vědomosti velmi pomohly i při návrhu samotné zkoušečky.  

 

 Zprvu se musely nakoupené materiály opracovat na požadované rozměry dle 

návrhu jednotlivých částí. Byly nařezány HEB profily na požadované rozměry a vyřezány, 

vyvrtány otvory do HEB profilu, které slouží k uchycení tenzometru a hydraulického 

válce. Jednotlivé části, které jsou nehybné, jsou k sobě spojeny svárem, je to proces 

vytvoření trvalého nerozebíratelného spoje minimálně dvou části. Čepy, které slouží 

k spojení jednotlivých částí, jsou vyrobeny z ocelové kruhové tyče o průměry 28 mm. Tyč 

se opracovala na požadovaný průměr 24 mm pomocí soustruhu, aby se vešel do navrtaných 

otvorů v HEB profilu.  Po dokončení těchto prací byl první prototyp mobilní zkoušečky 

vytvořen. Následovala první funkční zkouška, při které se objevily popsané nedostatky, viz 

kapitola 6.2.2. a 6.2.4. Bylo nutné navrhnout vyztužovací systém, dokoupit originální čepy 

k tenzometru a další potřebný materiál. Nejnáročnější na čas a kompletací byl vyztužovací 

systém, který je pevně spojen k vrchní části zkoušecího zařízení. Navařeny jsou zde 

ocelové plotny a plochá ocel neboli pásovina. Vhodnost zvoleného vyztužovacího systému 

prokázaly další funkční zkoušky, viz kapitola 7. 

 

7 Funkční zkoušky mobilního zkoušecího zařízení 

 Po dokončení montáže mobilního zkoušecího zařízení, všech úprav, oprav a 

doplňujících částí se provedly funkční zkoušky, které by měly potvrdit správné navržení a 

funkčnost celého systému a které měly za cíl zatížit nad rámec předpokládaného statického 

zatížení jednotlivé uchycovací body. 

 

 Na mobilním zkoušecím zařízení jsou navrhnuty tři možnosti uchycení zkoušených 

prostředků.  
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7.1 Teoretické stanovení maximálního zatížení 

 Než se přistoupilo k praktickým zkouškám, bylo vypočteno pomocí rovnic a 

zhodnoceno teoretickými poznatky maximální síly, kterými mohou být jednotlivé uchycení 

namáhány. Do výpočtů se počítalo s hodnotou 49 kN, která je vyvinuta pří maximálním 

pracovním tlaku 250 bar u hydraulického válce.  

 

7.1.1 Teoretické stanovení maximálního zatížení – uchycení A  

 Možnost uchycení A na mobilním zkoušecím zařízení je mezi spodní částí a vrchní 

částí v nejvzdálenějším místě od kořene. Detailně je uchycení zobrazeno na obrázku 19. 

Nejmenší rozteč mezi závitovým kloubovým okem a kotvícím šroubem je 450 mm a 

největší rozteč je 1200 mm. Tenhle způsob uchycení je plánován využívat pro zkoušky 

statických lan, zachycovacích postrojů a dalších OOPP pro práci ve výšce, které jsou delší 

než 1000 mm. 

 

 Teoretický výpočet se provedl pro dvě odlišné polohy vrchní části mobilního 

zkoušecího zařízení. Pro nejnižší polohu vrchní částí, kterou dovoloval hydraulický válec a 

poté pro maximální vysunutí hydraulického válce.  

 

Obrázek 16 Polohy a veličiny mobilního zkoušecího zařízení – uchycení A 

a) poloha 1:  

 p = 0,9 m  F1 * p = F2 * (p + r)                                                          7.1 

 r = 0,55 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 105  = 47 330 N 

 α = 105                        F2 = (F1 * p) / (p + r) = (47 330 * 0,9) / (0,9 + 0,55) =  

   = 80     = 29 377 N  

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 29 377 / sin 80  = 29 830 N 
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 F = ? 

b) poloha 2: 

 p = 0,9 m  F1 * p = F2 * (p + r)                                                          7.2                                                                

 r = 0,55 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 70  = 46 044 N   

 α = 70     F2 = (F1 * p) / (p + r) = (46 044 * 0,9) / (0,9 + 0,55) = 

   = 50     = 28 579 N 

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 28 579 / sin 50  = 37 307 N 

 F = ? 

  

 Podle teoretického výpočtu lze zkoušet prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou na statickou pevnost do 37 kN u plně vysunutého hydraulického válce. 

 

7.1.2 Teoretické stanovení maximálního zatížení – uchycení B  

 Možnost uchycení B na mobilním zkoušecím zařízení je mezi spodní částí a vrchní 

částí v přímém směru rovnoběžně s hydraulickým válcem. Detailně je uchycení zobrazeno 

na obrázku 20. Nejmenší rozteč mezi závitovým kloubovým okem a kotvícím šroubem je 

550 mm a největší rozteč je 950 mm. Tenhle způsob uchycení bude sloužit pro zkoušky 

spojek, neboli karabin a prostředků, které mají stanovenou větší statickou sílu než trhací 

možnosti ostatních typů uchycení na mobilním zkoušecím zařízení. 

 

Obrázek 17 Polohy a veličiny mobilního zkoušecího zařízení – uchycení B 

a) poloha 1:  

 p = 0,8 m  F1 * (p + r) = F2 * p                                                          7.3  

 r = 0,1 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 105  = 47 330 N    

 α = 105    F2 = (F1 * (p + r)) / p = (47 330 * (0,8 + 0,1)) / 0,8 = 

   = 95     = 53 246 N 



33 

 

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 53 246 / sin 95  = 53 449 N 

 F = ? 

b) poloha 2: 

 p = 0,8 m  F1 * (p + r) = F2 * p                                                          7.4 

 r = 0,1 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 70  = 46 044 N 

 α = 70     F2 = (F1 * (p + r)) / p = (46 044 * (0,8 + 0,1)) / 0,8 = 

   = 80     = 51 799 N 

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 51 799 / sin 80  = 52 598 N 

 F = ? 

  

 Podle teoretického výpočtu lze zkoušet prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou na statickou pevnost do 53 kN. 

 

7.1.3 Teoretické stanovení maximálního zatížení – uchycení C 

 Možnost uchycení C na mobilním zkoušecím zařízení je mezi spodní částí a vrchní 

částí vedoucí od kořene spodní části k upínacímu systému hydraulického válce. Detailně je 

uchycení zobrazeno na obrázku 22. Nejmenší rozteč mezi závitovým kloubovým okem a 

kotvícím šroubem je 850 mm a největší rozteč je 1100 mm.  Tenhle způsob uchycení bude 

sloužit pro zkoušky ostatních technických prostředků, které není možné zkoušet 

v předcházejících popsaných způsobech.  

 

Obrázek 18 Polohy a veličiny mobilního zkoušecího zařízení – uchycení C 

a) poloha 1:  

 p = 0,8 m  F1 * (p + r) = F2 * p                                                          7.5  

 r = 0,1 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 105  = 47 330 N 

 α = 105    F2 = (F1 * (p + r)) / p = (47 330 * (0,8 + 0,1)) / 0,8 = 
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   = 80     = 53 246 N 

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 53 246 / sin 80  = 54 067 N 

 F = ? 

b) poloha 2: 

 p = 0,8 m  F1 * (p + r) = F2 * p                                                          7.6  

 r = 0,1 m  F1 = B * sin α = 49 000 * sin 70  = 46 044 N 

 α = 70     F2 = (F1 * (p + r)) / p = (46 044 * (0,8 + 0,1)) / 0,8 = 

   = 50     = 51 799 N 

 B = 49 000 N  F = F2 / sin   = 51 799 / sin 50  = 67 618 N 

 F = ? 

 

 Podle teoretického výpočtu lze zkoušet prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou na statickou pevnost u zasunutého hydraulického válce do 54 kN a u vysunutého 

do 67 kN. To je poměrně velký rozdíl, který je zapříčiněn velkou odlišností svírajících úhlů 

mezi vrchní části a zkoušeným prostředkem. 

 

7.2 Praktické stanovení maximálního zatížení  

 Na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

územního odboru Ostrava v Ostravě – Zábřehu se provedly funkční zkoušky mobilního 

zkoušecího zařízení, pro zjištění fungování celého mechanismu a ověření vypočtených a  

stanovení maximálních zkoušených sil na jednotlivém uchycení a porovnání s teoretickými 

poznatky.  

 

7.2.1 Praktické stanovení maximálního zatíženi – uchycení A  

 Zkouška pro uchycení A začala postupným zatěžováním. Nejprve se pro trhací 

zkoušku použila plochá smyčka o deklarované pevnosti 15 kN. Po nainstalování do 

úchytných systémů se začala postupně zatěžovat plochá smyčka pomocí ruční pumpy. 

Plochá smyčka praskla při naměřené hodnotě 17,18 kN na tenzometrickém měřidle. 

Mobilní zkoušecí zařízení nevykazovalo žádné deformační změny, proto se použilo 

k dalšímu zatížení prostředek o deklarované větší statické pevnosti. Použilo se statické 

lano o deklarované pevnosti 22 kN. Statické lano se podařilo přetrhnout při síle 27,39 kN. 
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Po tomhle měření došlo k celkové kontrole celého mobilního zkoušecího zařízení a 

přeměření částí, které jsou náchylné na ohyb. Při této hodnotě došlo k celkové kontrole 

z důvodu, že při první funkční zkoušce začalo zařízení vykazovat deformační změny. To se 

tentokrát nepotvrdilo a funkční závěrečná zkouška mohla pokračovat zatěžováním na větší 

pevnost zkoušených prostředků. Na poslední zatížení se použil stejný typ statického lana 

jako v předcházejícím měření. Lano se připevnilo do uchycovacích komponentů, které se 

třikrát obmotalo do kola a uzavřelo se dvojitým vůdcovským uzlem. Tenhle způsob 

zaručoval, že lano vydrží namáhání větší síly, protože se síla rozloží do jednotlivých 

pramenů lana. Lano se začalo postupně zatěžovat do doby, při které už nešlo pumpovat. 

V tomto okamžiku, byla na tenzometrickém měřidle naměřena síla 35,36 kN. Celý 

navrhnutý systém mobilního zkoušecího zařízení nejevil žádné změny, a proto byla 

ukončena funkční zkouška pro uchycení A. 

 

Obrázek 19 Závěrečná funkční zkouška – uchycení A 

7.2.2 Praktické stanovení maximálního zatížení – uchycení B  

 Při zkoušce se postupovalo opačným postupem než pří uchycení A. Zkouška 

započala maximálním zatížením. K tomu bylo vybráno statické lano o razantně větší 

pevnosti než při uchycení A. Použité lano mělo pevnost 35,8 kN. Stanovená síla nebyla 

dostačující, tak se lano upevnilo do uchycovací části na dvojmo a k sobě se uvázalo 

dvojitým vůdcovským uzlem. Takhle uvázané lano se nepovedlo roztrhnout, protože mělo 

větší pevnost, než která se mohla naměřit. Tenzometrické měřidlo se zastavilo na síle, která 
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působila na lano, na necelých 48 kN. Síla, kterou se podařilo naměřit, je pro potřeby 

zkoušek prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubka dostačující.  

 

Obrázek 20 Závěrečná funkční zkouška – uchycení B 

7.2.3 Praktické stanovení maximálního zatížení – uchycení C 

 Zkouška se provedla obdobným způsobem jako u předcházejícího typu uchycení. 

Na zatížení se použilo lano o stejné pevnosti jako v předešlém pokuse, i systém upnutí a 

navázaní je totožný. Postupným pumpováním ruční pumpy docházelo k napnutí lána a 

k zvětšování síly působící na lano. Kolem hodnoty 30 kN došlo k nečekanému prasknutí 

jednoho sváru, který spojoval spodní část do písmene L. Prasklý svár je detailně zobrazen 

na obrázku 21. Tahle neočekávaná skutečnost ukončila závěrečnou zkoušku a následovala 

oprava spodní části. 

 

Obrázek 21 Prasklý svár – detail  
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 Po opravě se mohlo zařízení znovu vyzkoušet. Ke spodní části se navařily dvě 

ocelové pásoviny, každá z jedné strany, viz obrázek 22 pod textem. Postup zatížení lana se 

provedl stejně jako v průběhu zkoušky, při které došlo k prasknutí sváru. Postupně se 

zatěžovala celá soustava pomalým pumpováním a sledovalo se chování jednotlivých části 

zařízení. Na naměřené hodnotě 33 kN se ukončila zkouška. Tenhle způsob uchycení je 

brán jako záložní a naměřena hodnota je pro zkoušky statické pevnosti pro OOPP 

využívané JPO dostačující.  

 

Obrázek 22 Závěrečná funkční zkouška – uchycení C 

7.3 Shrnutí 

 S ukončením praktických funkčních zkoušek a porovnání s teoretickými výpočty se 

na každý způsob uchycení stanovila maximální zkoušená síla.  

 

 Uchycení typu A se shodovalo s teoretickým stanovením a s praktickou zkouškou. 

Pro tento typ uchycení je stanoveno pracovní maximální zatížení 35 kN. 

 

 Při praktické funkční zkoušce, u které se stanovovala maximální síla pro uchycení 

typu B, bylo na tenzometrickém měřidle naměřená hodnota 47,7 kN. Podle teoretického 

výpočtu by měla být maximální hodnota zatížení 53,4 kN. Důvodem, že se nepodařilo 

prakticky naměřit hodnotu více přibližující se teoretické hodnotě je fakt, že při manuálním 

pumpování pomoci ruční pumpy už nebylo únosné tuhle sílu vyvinout a mohlo by dojít 

k poškození ruční pumpy. Z tohohle důvodu je stanovena maximální pracovní síla 45 kN. 
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 Poslední funkční zkouška se týkala možnosti uchycení C. Teoretickým výpočtem, 

byla stanovena hodnota 54 kN v poloze kdy je hydraulický píst zasunut a hodnota 67,6 kN 

při maximálním vysunutí hydraulického válce. V průběhu první funkční zkoušky došlo 

k částečné destrukci spodní části. Maximální hodnota, která se naměřila v průběhu druhé 

praktické zkoušky, činila 33,2 kN. Větší hodnota, která by se přibližovala k hodnotě 

stanovené teoretickým výpočtem, se už prakticky nezkoušela. Vybraný materiál, z kterého 

je mobilní zkoušecí zařízení zhotoveno není na tak velkou sílu uzpůsoben. Kvalitnější 

materiál by byl mnohem ekonomicky nákladnější. Hodnoty, které se podařilo naměřit jsou 

pro zkoušky statické pevnosti OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které 

využívají JPO dostačující.  

Tabulka 1 Stanovení maximálního zatížení 

  
Teoretické zatížení 

(kN) 

Praktické zatížení 

(kN) 

Konečná hodnota 

(kN) 

Uchycení A 37,3 35,3 35 

Uchycení B 53,4 47,7 45 

Uchycení C 67,6 33,2 30 

 

8 Finanční náklady vybraných části a konečná vizualizace 

 

Obrázek 23 Konečný návrh mobilního zkoušecího zařízení  
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Tabulka 2 Finanční náklady vybraných částí 

Vybraná část  Cena bez DPH (Kč) 

Tenzometrické měřidlo TENZ2145BF 4900 

Tenzometrický snímač F033 7300 

Hydraulický válec EPL50550ST 6450 

Ruční olejová pumpa jednočinná s nádrží 5 l 3500 
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Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního zkoušecího zařízení pro stanovení 

statické pevnosti vybraných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

používaných JPO, které řeší celoplošně na území ČR mimořádné události ve výšce a nad 

volnou hloubkou. 

 

 Důvody pro zkonstruování mobilního zkoušecího zařízení jsou především 

v následných možnostech ověření atypického namáhání prostředků pro práce ve výškách, 

které není definováno harmonizovanými technickými normami a ke kterým přitom při 

praktickém použití dochází. Výsledky testů budou dále zohledněny při vytvoření 

metodických materiálů pro odbornou přípravu JPO v oblasti činností ve výšce a nad 

volnou hloubkou. Navrhnuté zkoušecí zařízení parametrově převyšuje statickou pevnost 

používaných prostředků.    

 

 Zásadní při návrhu mobilního zkoušecího zařízení byl návrh celého systému tak, 

aby vydržel působení předpokládaných značných síl na jeho jednotlivé části. Ke zvolení 

nejvhodnějšího konstrukčního řešení mobilního zkoušecího zařízení napomohly konzultace 

s odborníky a funkční praktické zkoušky, které poukázaly na některé nedostatky při 

návrhu.  

 

 Před funkčními zkouškami mobilního zkoušecího zařízení byl proveden teoretický 

výpočet, který vedl ke stanovení maximálního zatížení na jednotlivých typech uchycení. 

Následně se přikročilo k praktické závěrečné funkční zkoušce, při které se vyzkoušely 

maximální síly, kterými mohou být namáhány jednotlivé uchycovací body. Zkoušky měly i 

ověřit správnost konstrukčního návrhu zařízení, což se potvrdilo. V průběhu praktických 

testů bylo hodnocenou chování navrhnutého zkoušecího zařízení a to při přetrhnutí 

zkoušeného prostředku a dále byly stanoveny hodnoty maximálního zatížení pro jednotlivé 

typy uchycení. Lze konstatovat, že zařízení je funkční a vykazuje dobrou stabilitu, ke které 

přispívají dvě stabilizační vzpěry.  
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 Vytvořené mobilní zkoušecí zařízení pro zkoušky statické pevnosti bude možné 

využít k odborné přípravě hasičů k pracím ve výšce a nad volnou hloubkou jako názorné 

ukázky chování jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků při zatížení nebo 

jaké vykazují zvláštnosti při nevhodné manipulace s nimi.   
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