NÁVOD NA PROJEKTOVÁNÍ
SYSTÉMŮ ZACHYCENÍ A ZADRŽENÍ PÁDU
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1. ÚVOD

Na stƮeše jsou provádŁny rǛzné ĳinnosti (Ĕƿ uǯ rizikové, nebo ménŁ rizikové) a pƮi zpracování
projektové dokumentace by se mŁlo dbát nejen na technologické provedení stavby, ale i na její
následné uǯívání. Instalace záchytného systému je po všech smŁrech nejefektşǝſŁjší ochranou proti
pádu do hloubky.

1.1. Proĳ dát záchytný systém na ƳƽƮechu?
Pouǯšǝání záchytného systému je zakotveno v zákonŁ ĳ. 309/2006 Sb. o bezpeĳſosti práce
a ochrany zdraví zamŁstnĔſıǛ, o ƩƉǯadavcích na pracovištŁ a pracovním prostƮedí, pracovních
prostƮedcích a zaƮízení, organizaci práce, pracovních postupech a bezpeĳſostních znaĳkách.
Zde se uvádí, ǯe zamŁstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu ze stƮechy pouǯşƽšm
ochranné pƮípadnŁ záchytné konstrukce, nebo pouǯitím OOPP proti pádu, a to nejen po obvodu
stƮechy, ale i do svŁtlíkǛ, technologických a jiných otvorǛ.

1.2. Ʈľśŷed zákonǛ a norem týkající se bezpeĳnosti práce a záchytných systémǛ
§ 3 odst. 3 a 4 zákona ĳ. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znŁní pozdŁjších pƮedpisǛ
vyhl. ĳ. 268/2009 Sb., o technických náleǯşƽƉstech staveb
vyhl. ĳ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pƮíloha ĳ. 1
naƮ. vl. ĳ. 362/2005 Sb., o bliǯších poǯadavcích na bezpeĳſost a ochranu zdraví pƮi práci
na pracovištích s nebezpeĳím pádu z výšky nebo do hloubky
naƮ. vl. ĳ. 21/2002 Sb., jížǯ se stanoví technické pƉǯadavky na osobní ochranné prostƮedky
zákon ĳ. 22/1997 Sb., o technických poǯadavcích na výrobky a o zmŁnŁ a doplnŁní nŁkterých
zákonǛ

UPOZORN0NÍ

Odchylky od SN nejsou pƮípustné, a to proto, ǯľ se jedná o základní pƉǯadavek na stavby –
bezpeĳſost pƮi uǯívání (viz. § 8 písm. e) a § 55, odst. 2 vyhlášky ĳ. 268/2009 Sb. o technických
nĕŷľǯşƽostech staveb).

kɻ-N 795:2013 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zaƮízení – Ɖǯadavky a zkoušení
-k 516 – Prefabrikované pƮíslušenství pro stƮešní krytiny – ZaƮízení pro pƮístup na stƮechu –
Lávky, plošiny a stupnŁ
-N 362 – Osobní ochranné prostƮedky proti pádǛm z výšky – Spojky
-N 1497 – ProstƮedky ochrany osob proti pádu

-N 363 – ProstƮedky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
SN 73 901 – Navrhování stƮech – Základní ustanovení
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-N 365 – Osobní ochranné prostƮedky proti pádǛm z výšky

2. FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU ZACHYCENÍ PÁDU A JEHO POPIS
2.1. Parametry, které by se mŁly promítnou do navrhování
PƮi navrhování by se mŁly zvaǯƉǝat parametry uvedené nšǯľ. VŁtšina z nich má pƮímý vliv na
cenu. Ideálním Ʈešením je optimalizace uvedených parametrǛ.
pƉĳet kotvicích İƉķǛ
uǯşǝatelský komfort
porušení stƮešního pláštŁ
nárƉĳſost montáǯe
bezpeĳſostní rizika pƮi urĳování délky ƳƩƉŰƉǝĔıšśƉɻƩƬƉƳƽƮľķŴǃ

2.2. Z ĳeho se systém zachycení pádu skládá

NEREZOVÉ LANO

KOTVICÍ BOD
TEXTILNÍ LANO

CELOT0LOVÝ
JISTÍCÍ POSTROJ
SPOJOVACÍ
PROSTEDEK
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2.3. Pohyb na systému zachycení pádu
Jak záchytný systém funguje:
1f Obleĳený jistící postroj propojíme se záchytným systémem pomocí spojovacího prostƮedku
s lanostopem.
2f Nastavíme správnou délku ƳƩƉŰƉǝĔıšśƉɻƩƬƉƳƽƮľķŴǃʀ
3f Na lanŁ se pohybujeme v jednotlivých polích mezi kotvicími body, v pƮípadŁ pƮipínání
k jednotlivým kotvicím bodǛm opisujeme kruǯſşce.

PILBA PRO PRÁCI
VE VÝŠKÁCH

CELOT0LOVÝ
JISTÍCÍ POSTROJ

SPOJOVACÍ PROSTEDEK
S LANOSTOPEM

KOTVICÍ
BOD
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3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ÚSP0ŠNÝ NÁVRH SYSTÉMU
Riziková zóna je urĳena vzdáleností 1,5 m od hrany moǯného pádu. V této zónŁ nemǛǯe být
pracovník nezajištŁn.
Maximální moǯſĕ délka volného pádu je 1,5 m, vzdálenost se bere od hrany stƮechy po místo
uchycení na postroji pracovníka. jǛǯe se lišit dle výrobce.
PƮi pouǯşƽšɻzáchytného systému musí být dostateĳſý prostor pro pád. Je nutné brát v úvahu:
délku volného pádu
délku ĳlovŁka
rezervu v podobŁ vzdálenosti od zežŁ
prǛhyb lana
ǯe pƮi pouǯití tlumiĳe pádu dojde k prodlouǯení délky pádu o rozvinutou délku tlumiĳe
PƮi pouǯşƽš systému zadrǯení pádu nesmí jištŁná osoba pƮepadnout pƮes hranu pádu.
Maximální délka mezi dvŁma kotvicími body propojených lanem je nejĳastŁji do 10 m. jǛǯe se
lišit dle výrobce.
PƮi propojení kotvicích bodǛ lanem musí být lano minimálnŁ ve výšce 150 mm nad povrchem
stƮechy. Je nutné tomu pƮiǭƩǛsobit výšku kotvicích İƉķǛ.
Záchytný systém se obvykle umísƿuje cca 2 m Ĕǯ 3 m od hrany moǯného pádu.
.
Na ĳlovŁka by v pƮípadŁ pádu nemŁla pǛsobit síla vŁtší neǯ 6 kN, ıƉǯ zajistí tlumiĳe pádu.
Pouǯşƽš lana je moǯné pouze pƮes hƮeben stƮechy se sklonem 15°.
Montáǯní textilní lano se musí natahovat minimálnŁ pƮes 3 kotvicí body a musí se po pouǯşƽí
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4. D LENÍ SYSTÉMU
4.1.

Záchytný
systém

Systém zadržení
pádu

…slo
k zachycení
pádu.
Osoba ze st echy sice s adne,
ale je zachycena v ísl šné
výšce.

Ten naopak slo
jako prevence proti pádu. Na
nebez e né hrany st echy V s n
stí. Délky lan
jsou nastaveny tak, aby nebylo mo
ze st echy
spadnout.

2,5 m
1,5 m

- - - - Systém zadr ení pádu – maximální délka
- - - - Systém zachycení pádu – po tá s mo

4.2. T

bude 0,5 m p ed hranou
stí pádu a 1,5 m

y systém

4.2.1. Bodový z chytný systém – t

A

Jedná se pouze o jednotlivé kotvicí body.
kotvicího bodu pak ur

prostoru

z jednoho

e polom r kru

6

obslou eného

ice.
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jƉķƮľ jľ znázornŁna riziková zóna, kdľ sľ pracovník nľsmí pohybovat nľzajištŁn. Z obrázku jľ
patrné, ǯľ všľchny hrany jsou zabľzpľĳľny.

4.2.2. Lanový záchytný systém – typ C
Tľnto systém propojujľ jľdnotlivé kotvicí body lanľm
(nľrľzovým nľbo ƽľxtilním). kľrľzové lano jľ na stƮľšľ
nastálo. Naopak ƽľxtilní lano jľ nutné pƮľd kaǯdým
ǃǯíváním instalovat a poté odinstalovat. Rozsah
obslouǯľného prostoru pak dľȃnují jľdnotlivé lanové
úsľky s pƮíslušnou délkou spojovacího prostƮľdku.
PolomŁr krǃǯnicľ jľ na pƮíslušném lanovém úsľku
v kaǯdém bodŁ stľjný.

JAKÉ LANO ZVOLIT?
Permanentní nerezové lano jľ nainstalováno nastálo, ĳímǯ jľ uǯšǝání systému uǯşǝatľlsky pƮívŁtivŁjší.
Montáǯní textilní lano má délku pouhých 30 m, a proto sľ musí nľustálľ pƮľsouvat na jľdnotlivé
úsľky. Éľ vŁtšşſŁ pƮípadǛ však vycháǭšɻŷľǝnŁji.

4.3. Silné x úzké kotvicí body
PƮi bodovém záchytném systému, popƮípadŁ propojľní tľxtilním lanľm, sľ zpravidla kvǛli lľpším
tlumícím vlastnostľm a pƮíznivŁjšímu pǛsobľní síly pouǯšǝají úzké kotvicí body.
V pƮípadŁ, ǯľ jsou kotvicí body prƉƩƉŰľſy nľrľzovým lanľm, jľ tƮľba uǯšƽ u všľch koncových
bodǛ a bodǛ, kdľ lano zatáĳí, silné kotvicí body, aby sľ pod tahľm lana nľpƮihnuly.
Dálľ jľ tƮľba zohlľdnit maximální výšku bodu a podklad – Ʈídí sľ ǝǯķǤ tľchnickými listy.

SILNÝ

ÚZKÝ

SLOUPEK
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5. ZVOLENÍ VHODNÝCH EŠENÍ
5.1. ¯Ƭĳení rizik
Na ƩƉĳátku je tƮeba deȃnovat hrozící rizika. Jedná se pƮedevším o následující:
pád z hrany stƮechy
propadnutí stƮechou
propadnutí otvory ve stƮeše
nebezpeĳí sklouznutí

5.2. Co je tƮeba rozhodnout
5.2.1. Zádrǯný x záchytný x kombinace
Jde o základní rozhodnutí, kterým je nutné zahájit proces navrhování optimálního Ʈešení.
PƮi rozhodování, který systém pouǯšƽ nebo jak je nakombinovat, hraje neŰķǛleǯştŁjší roli, zda je
výška budovy dostateĳná, aby bylo moǯné ĳlovŁka bezpeĳnŁ zachytit. To znamená,
aby nenarazil na zem nebo nŁjakou niǯší stƮechu ĳi jinou pƮekáǯku. V pƮípadŁ, ǯe by k této situaci
žƉśŷƉɻſĔƳƽĔƽʁɻŰľɻƽƮľİĔɻƩƉǃǯšƽɻƳǤƳƽĿžɻǭĔķƬǯľſšɻƩĕķǃɻĔɻƽšžɻǭſľžƉǯſşƽʁɻĔİǤɻŴɻƩĕķǃɻǝǛİľıɻķƉƶŷƉʀɻ
]ľƳƽŷşǯľɻſľśƬƉǭšɻƬşǭşŴƉɻſĕƬĔǭǃʁɻŰľɻžƉǯſĿɻƩƉǃǯšƽɻƳǤƳƽĿžɻǭĔıśǤıľſšɻƩĕķǃʁɻŴƽľƬǥɻžĕɻǝŁƽƶšɻķƉƳĔśʀ

1,5 m

MAXIMÁLNÍ DÉLKA VOLNÉHO PÁDU

1,5 m

ZBÝVAJÍCÍ DÉLKA LOV0KA

1m

REZERVA

1,5 m

PRODLOUÛENÍ DÉLKY PÁDU PI POUÛITÍ

OD BODU
PIPNUTÍ

TLUMI E PÁDU (0,6 m-1,2 m)
0,5 m PRODLOUÛENÍ DÉLKY PÁDU O PRÇHYB
LANA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

Délkou bezpeĳſého zachycení pádu se povaǯǃŰľ min. 6,5 m.

ÉǯķǤ se jedná o individuální pƮípad a je tƮeba mít na pamŁti základní pravidla pro navrhování
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Pravidelné, soumŁrné a zároveƂ vŁtší stƮechy je vŁtšinou výhodnŁjší Ʈešit lanovým
systémem.
Naopak ĳlenité nebo menší stƮechy se dají ošetƮit boķƉǝŁɻĳş v kombinaci s lanovým systémem.
PƮi této volbŁ je dǛleǯşƽé zohlednit a propojit dva následující parametry:
Mnoǯství pouǯitých bodǛ má velký vliv na cenu (dodávka, montáǯ). ZároveƂ jde o prostupy do
stƮechy. Není nutné pouǯívat více bodǛ neǯ je tƮeba.
Komfort pƮi uǯívání. Jestliǯe Ʈešení systému bude pro uǯşǝatele vyloǯenŁ nepƮívŁtivé, je velice
pravdŁpodobné, ǯe systém nebude pouǯšván. NejvŁtším rizikem je pak nesprávná volba délky
ƳƩƉŰƉǝĔıšśƉɻƩƬƉƳƽƮľķŴǃɻĔɻĳĔƳƽĿɻƩƮľžšƳƿƉǝĕſšɻƳƩƉŰƉǝĔıšśƉɻƩƬƉƳƽƮľdku.

5.2.3. Kotvení do podkladu
ZpǛsob kotvení je deȃſován výrobcem, který udává, jaké kotvy se pouǯšǝají. ZároveƂ výrobce
deȃnuje i vlastnosti materiálu, které musí İǥƽɻƳƩŷſŁſǤʁɻĔİǤɻİǤŷƉɻŴƉƽǝľſšɻœǃſŴĳſšʀ
Výrobce žǛǯe mít zpǛsob kotvení certşȃkován nebo vyuǯšǝá statických výƩƉĳtǛ.
Problém ǃƬĳşƽ vlastnosti podkladu nebývá v ƩƮšƩĔķŁ novostaveb, kdy je materiál nový. Problém
nastává u ƬǛǭſǥıś rekonstrukcí, kde se ƽŁǯŴƉ odhaduje kvalita podkladu. K ǃƩƮľƳſŁſš informací
je nejlepší ǝǤǃǯšƽɻƳƉſķǃɻĔɻǝǥƽĔǯſƉǃɻǭŴƉǃƶŴǃʀ
Podklady, do kterých se neŰĳastŁji kotví:
ǯelezo-betonová deska
dutinový panel
trapézový plech
sendviĳový panel
OSB deska (s nebo bez nosníku)
prkenný záklop (s nebo bez nosníku)
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6. PÍKLADY MOÛNÝCH EŠENÍ

6.1. StƮechy
6.1.1. Lanové Ʈešení
Toto Ʈešení je výhodné svým jednoduchým
pouǯšǝáním. Hodí se spíše na vŁtší stƮechy
s intenzivnŁjším provozem.

6.1.2. Bodové Ʈešení
Vhodné

na

menší

stƮechy,

popƮípadŁ

ĳlenitŁjší.

Nevýhodou je pouǯşƽš více kotvicích bodǛ, ıƉǯ znamená
více prostupǛ stƮechou. ZároveƂ se zvyšuje riziko,
ǯľɻİǃķľɻƳƩƉŰƉǝĔıšɻƩƬƉƳƽƮľķľŴɻƶƩĔƽſŁɻſĔƳƽĔǝľſʀ
Na obrázku je moǯné vidŁt neefektivnost Ʈešení v ƩƉĳƽu
kotvicích bodǛ.

6.1.3. Kombinace bodového
a lanového systému
Kombinace se vyuǯšvá pƮi vŁtší ĳlenitosti stƮech,
které jsou sloǯşƽŁjší, a zvolení pouze jednoho typu
by nebylo efektivní.

=1,5 m
=2 m

6.2.

Rohy ƳƽƮechy

Je ƽƮľİĔ dbát na to, ǯľɻmusí být žƉǯſĿ İľǭƩľĳſŁ ƉİƳŷƉǃǯşƽ i rohy.

Na obou stranách rohu není žƉǯſĿ spadnout více ſľǯ 1,5 m,
]ľɻžƉǯſĿɻİƬĕƽɻǝɻǄǝĔśǃɻƩƬƉķŷƉǃǯľſšɻƽŁŷĔɻƉɻƩƮşİŷşǯſŁɻȒȋɻıžʀ
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ǭĕƬƉǝľƂ musí být pracovník schopný do rohu dosáhnout.

≤1,5 m
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6.3. lenité ƳƽƮechy

6.4. StƮechy – kombinace zadrǯení a zachycení
V pƮípadŁ, ǯe není dostateĳſý prostor pro bezpeĳný pád, je nutné hrany ochránit systémem
zádrǯſým a tím znemoǯſşt pƮístup k hranŁ.

11

6.5. SvŁtlíky a jiné prostupy

Stránka
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V p ípad pádu do sv tlíku je t eba brát v úvahu sv tlou výšku, tj. brát v potaz, aby nedošlo
k dopadu na zem nebo ní e polo enou p eká ku. Tomu se musí p izp sobit dopl ky v podob

Světlík
Světlík

Světlík

Světlík
Světlík

Světlík

Světlík
Světlík

ým.

Světlík

Světlík
Světlík

tlumi e pádu, pop ípad záchytný systém nahradit systémem zádr

6.6. Výlezy
Z hlediska rizika pádu je nutné ošet it i výlezy a výstupy na st echu.
vybaven ochranným zábradlím i dostate n

eb ík

není

dlouhou zajišt nou lávkou, musí být v dosahu

umíst n kotvicí bod.
Na prvním obrázku se na n j pracovník zajistí a v moment , kdy opustí rizikovou zónu, si lano
odepne z jistícího postroje. Pot ebuje tedy alespo

dv

lana. V p ípad

druhém si pracovník

vysta í s jedním lanem.

=1,5 m

=3 m

=3 m

Stránka
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6.7. Šikmé ƳƽƮechy –ɻśƮebenové vedení + kotvicí body

6.8. Šikmé ƳƽƮechy – lanové

Stránka
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Toto Ʈešení je moǯné pouze v pƮípadŁ, kdy sklon stƮechy není vŁtší neǯ 15°.
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6.9. ešení ƩƮş ǃžšƳƽŁſš systému v Ƭşzşkové zónŁ
Systém zachycení pádu je žƉǯſĿ umístit do rizikové zóny v ƩƮšƩĔķŁʁ kdy není k dispozici jiné Ʈľƶľſšʀ
ĔƳƽƉ to bývá z ķǛǝƉķǃ ǃžšƳƽŁſš fotovoltaických ƩĔſľŷǛ Ĕǯ k ƉŴƬĔŰǛž ƳƽƮľıśǤʀ ]ľŷşŴƉǯ není žƉǯſĿ se
ſľǭĔİľǭƩľĳľſŁ pohybovat v rizikové ǭƊſŁʁ je ſǃƽſĿʁ aby pracovník ƩƉǃǯşŷ 2 spojovací ƩƬƉƳƽƮľķŴǤʀɻ

Stránka
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7. VÝKRESY
7.1. Znaĳení a vysvŁtlivky

TEXTILNÍ MONTÁŽNÍ
LANO

OZNAČENÍ LANOVÉHO ÚSEKU

Z1
2,5 m

KOTEVNÍ BOD

DÉLKA SPOJOVACÍHO
PROSTŘEDKU NA KONKRÉTNÍ
LANOVÝ ÚSEK

001
2,5 m
Z1

ZNAČENÍ KONKRÉTNÍHO
ZÁCHYTNÉHO PRVKU
DÉLKA SPOJOVACÍHO
PROSTŘEDKU NA KONKRÉTNÍ
ZÁCHYTNÝ PRVEK

ZÓNA

PERMANENTNÍ
OCELOVÉ LANO

7.2. Výpis prvkǛ
Výpis prvkǛ je moǯné pƮizpǛsobit, ale mŁlo by z nŁj být patrné, jaké budou výšky kotvicích bodǛ
a do jakého podkladu se budou kotvit. Prvky ROOFIX mají obŁ informace obsaǯeny v oznaĳení
výrobku:

oznaĳení modelu

typ sloupku

výška bodu

RX-UNI-US-BE-600 *

pƮípadný prostor
pro poznámku

podklad

ZNA ENÍ

OZNA ENÍ VÝROBKU

PO ET

KOTVENÍ

VÝŠKA

Z1

BETON

600 mm

RX-UNI-BE-600*

3

Z2

BETON

400 mm

RX-UNI-BE-400

12

Z3

TRAPÉZOVÝ PLECH

500 mm

RX-UNI-TR-500

32

VÝKRESU

KS

Z5

Permanentní nerezové lano ႇ 8 mm
Montáǯſšɻƽextilní lano

RX-LN8
RX-ML30

240 m

Stránka
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* kotvení na chemickou kotvu

30 m
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4 350

7.3. Kóty

4 350

Z3
TR

4 400

A

Z3
TR

7 392

4 400

7.4. Souhrnné informace
být
Záchytný systém je mo
a pou

zkrácen na povolenou délku, která nikdy

é poprvé pou

at ho sm pouze nále

a

po úsp šném proveden vstupn revize

pou ené osoby s vhodným vybaven m.

P i montá i mus být ka dý bod ozna en ident ka n m št kem a p ed zakryt m fotogr
zdokumentován

cky

etn ukotven

Napojen na hromosvodnou soustavu je t eba konzultovat s p slušným odborn kem na
stavb .
Zp sob kotven je de nován dle spec kace jednotlivých kotvic ch bod . P
mus být konzultovány, p padn podl
P i montá

eny statickými vý

adné zm ny

y nebo tahovou zkouškou.

nutné dodr ovat všechny zásady, které p edepisuje výrobce.

Montá n lano je nutné p ipevnit minimáln ke
pouze mimo rizikovou zónu, co je prostor 1,5 m od hrany
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mo ného pádu.
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