
Informace o instalační dokumentaci a periodické prohlídce: (viz ČSN EN 795 a 

STN EN 795) 

A.1  Informace o instalaci dodávané výrobcem 

Informace o instalaci, dodávané výrobcem, by měly být poskytnuty v jazyce (jazycích) země určení. 

Měly by obsahovat v případě potřeby alespoň následující rady a informace: 

a) že kotvící zařízení by měla být instalována pouze odborně způsobilými osobami a 

organizacemi; 

b) že instalace by měla být přiměřeně ověřena, např. výpočtem nebo zkoušením; 

c) vhodnosti základních materiálů, konstrukčního kotvení nebo upevňovacích prvků, jsou-li 

použity, vzhledem k zatížení zaznamenaným na kotvícím zařízení v průběhu zkoušek 

dynamické pevnosti a celistvosti; 

d) že, pokud značení na kotvícím zařízení není po instalaci přístupné, je doporučováno 

dodatečné značení poblíž kotvícího zařízení; 

e) u kotvících zařízení typu B (kotvící zařízení s jedním nebo více stabilními kotvícími body bez 

potřeby konstrukčního kotvení – konstrukčních kotvení – nebo upevňovacího prvku –

upevňovacích prvků – k připevnění ke konstrukci, viz obrázek 5 EN 795), takových jako jsou 

kotvící zařízení se třemi nebo čtyřmi rameny, radu o požadavku na stabilitu kotvícího zařízení 

a návod, jak jej dosáhnout; 

f) u kotvících zařízení typu C (kotvící zařízení využívající poddajné vedení s odchylkou od 

horizontály ne více než 15°(pokud se měří mezi vnějšími a středními kotveními v jakémkoliv 

bodě po jeho délce – viz obrázek 6 EN 795): 

i) vzdálenost způsobená odchylkou poddajného vodorovného kotvícího vedení za 

podmínek při používání, včetně zachycení pádu nebo zadržení; 

ii) varování, že kotvící zařízení typu C by měla být instalována tak, že v případě 

zachycení pádu, odchylka kotvícího vedení nevede ke kontaktu s ostrou hranou nebo 

jakýmkoliv dalším bodem, kde může vzniknout poškození kotvícího vedení; 

iii) maximální úhel, při kterém kotvící vedení by mohlo vstupovat nebo opouštět střední 

podpory, např. střední kotvení nebo rohová kotvení; 

g) u kotvících zařízení typu E (kotvící zařízení pro použití na površích do 5°od horizontály, kde 

provedení spočívá výhradně na hmotnosti a tření mezi jím samotným a povrchem – viz 

obrázek 8 EN 795), že kotvící zařízení by mělo být umístěno v doporučené bezpečné 

vzdálenosti od hrany, otevření nebo jiných nebezpečí pádu. 

 

 


