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Tento dokument je pouze návodem na používání záchytného systému. Pro práci ve výškách je nutné se nechat 
proškolit specializovaným BOZP technikem. 

Tento dokument (dílo) je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 sb.



ÚVOD do 
ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU na 

ŽEBŘÍKY 



Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu, použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP 
proti pádu.

✓ Pády na volných okrajích střechy
✓ Pády na žebříku
✓ Zajištění proti sklouznutí u střech nad 25 st.
✓ Zajištění proti propadnutí střešních konstrukcí

Proč ochrana před pádem ?

Potřeba záchytného systému (ochrany proti pádu)

vychází ze základních požadavků na stavby, které se

definují zejména v § 8 písm. e) a § 55, odst. 2

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických

náležitostech staveb, dále z §3 odst. 3 a 4 zákona č.

183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších

předpisů a v neposlední řádě ze zákona č.

309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví

zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení,

organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní

značky.

Oficiálně



Z čeho je záchytný systém tvořen?

Koncové kotvicí bod v 
lanovém systému

Permanentní 
nerezové lano

Jistící postroj

Žebřík Osoba

Jezdec pro nerezové 
lano



Délka pádu

Zbývající délka člověk 1,6 m

Roztrhání tlumiče pádu 1,2 m (délky tlumičů jsou různé, ale při váze 100 kg 
se tlumič prodlouží o cca 0,5 m)

Rezerva 0,5 m

Délka pro bezpečné zachycení pádu je 3,3 m.



OOPP PRO POUŽÍVÁNÍ 
ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU na 

žebříky



OOPP pro používání ZS

Jistící postroj je třeba pomocí 
popruhů nastavit na parametry těla 
tak, aby nebyly volné, ale zároveň 

výrazněji neškrtily

✓ Postroj musí být vždy celotělový

✓ Spojovací lano se připojuje v oblasti hrudníku (nikdy ne v pase)

✓ Podléhá roční pravidelné roční revize



OOPP pro používání ZS

Tlumič pádu
Začíná se otevírat při 3 

kN, jeho maximální 
délka může být 2 m

Tato karabina je 

připojena k 
jistícímu postroji

Zachycovač pádu
V případě plynulého 

pohybu je průběžný. V 
momentě trhu se zasekne

✓ Spojovací prostředek nebo jezdec musí být vždy vybaveno 
tlumičem pádu. Na člověka může působit síla max 6 kN. 
Tlumiče se otevírají při 3 kN a tlumí tak rázovou sílu, která 
vznikne při volném pádu. Při pádu 100 kg z výšky 2 m vzniká 
rázová síla o velikosti 15 kN (1500 kg).



PŘÍPRAVA NA PRÁCI NA 
ZÁCHYTNÉM SYSTÉMU 



EVAKUACE 

Důležité je mít zpracované:

✓ Pravidla pro pohyb na žebříku.

✓ Evakuační plán – musí být zpracován plán vyproštění v
případě pádu. Osoba musí být vyproštěna do 20 min, jinak
hrozí zaškrcení dolních končetin. Nejběžnější způsob je zásah
hasičů.

✓ Evakuační plán zpracovává bezpečnostní technik BOZP



Podmínky, které musí být splněny pro používání ZS

1. Proškolení od způsobilé osoby – buď přímo výrobce nebo bezpečnostní pracovník BOZP

2. Seznámení se s dokumentací užívání k záchytnému systému ROOFIX.

3. Ověřit datum poslední pravidelné revize, zda není starší než 12 měsíců. Jestliže je datum revize 
starší než 12 měsíců, záchytný systém nepoužiji, dokud nebude revize provedena. 
Nezapomenout ověřit datum poslední revize OOPP.

4. Splnění podmínek užívání v technické zprávě k záchytnému systému a v návodu užívání



POHYB NA 
ZÁCHYTNÉM SYSTÉMU na 

žebříky 



Rychlý přehled

1. Platná revize

2. Obléknutí jistícího postroje

3. Prohlídka systému

4. Propojení osoby se záchytným systémem

5. Pohyb na ZS – obecně

6. Pohyb na ZS – kotvicí bod

7. Pohyb na ZS – lanový systém



Příprava na práci

1. Ověření revizí záchytného systému a prostředků OOPP – ne starší než 12 měsíců



Příprava na práci

2. Oblečení do jistícího postroje – nesmí být volný, ale nesmí 
ani škrtit a omezovat tím v pohybu



Příprava na práci

3. Namátková prohlídka záchytného systému. 
Podívat se zda záchytný systém nejeví známky poškození nebo  
kazu, stejným způsob zkontrolovat i jistící postroj a spojovací  
lano

V případě pochybností řešit s výrobcem skrze fotografie          
„problému“



Pohyb na záchytném systému

4. Propojení osoby se záchytným systémem

K postroji (hrudník) se připojí spojovací lano pomocí karabiny. Druhá strana spojovacího lana se skrze karabinu připojí k jezdci, přímo na 
integrovaný tlumič pádu. Jezdec nasadíme na nerezové vedení.

Postroj – karabina – karabina – jezdec (s integrovaným tlumičem pádu a lanostopem) – lanové vedení záchytného systému



Pohyb na záchytném systému

5.  Na záchytném systému se pohybujeme tak, že:

✓ Od záchytného systému se nikdy neodpoutáváme dokud jsme na žebříku

✓ Odpoutat se můžeme vždy mimo rizikovou zónu, pokud nehrozí uklouznutí. 
Popřípadě v momentě kdy jsme zajištěni na jiném bodě

✓ Na záchytném systému může ve stejnou chvíli být pouze 1 osoba. 



Pohyb na záchytném systému

7.   Výlezy na střechu
Výlezy na střechu jsou buď pomocí žebříků, plošiny, světlíkovým prostupem nebo schodištěm. U 
všech výlezů, vyjma schodiště, se nacházíte ihned v rizikové zóně. Tím pádem nemůžete být bez 
jištění. Pakliže nemá výlez nějaký ochranný prvek (viz foto) je třeba, použít další spojovací prostředek, 
který vám umožní odejít z rizikové zóny nebo k výlezu umístit kotvicí bod.

V tomto případě jsou možné 2 varianty:

2. Použiji dvě lana. Při výlezu se přichytím 
ke kotvicímu bodu, opustím rizikovou 
zónu a lano odepnu z jistícího postroje.

1. Kotvicí bod se propojí nerezovým 
lanem s dalším nejbližším a tak nás 
vyvede z rizikové zóny.

Příklad správně vyhotoveného výlezu. Disponuje 
lávkou a zábradlím a vyvádí z rizikové zóny


