
BEZPEČNOST ÚDRŽBY V 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI     

A V PŘÍPRAVĚ STAVEB

Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc.

Znalecká, konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti 
ochrany proti pádu. Periodické prohlídky kotvicích zařízení.



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVBY V 
PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

• staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce;  zahrnuje stavební 
pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

• § 8 Základní požadavky

• (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování

• hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní

• požadavky, kterými jsou

• Mechanická odolnost a stabilita;

• Požární bezpečnost;

• Ochrana zdraví osob a zvířat a zdravých životních podmínek;

• Ochrana proti hluku;

• Úspora energie a tepla;

• Bezpečnost a přístupnost při užívání - dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady  EU č. 305/2011:

nově: Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon



Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby

§ 8 Základní požadavky, písmeno e)

Stavba musí být 

navržena…tak, aby splnila 

základní požadavky 

bezpečnost a přístupnost

při užívání: 

„za předvídatelných 

podmínek a po dobu 

plánované životnosti“



Údržba – ( udržovací práce ) stavby –
definice

Pojem údržba dle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu

zdraví při práci: 

• prohlídky;

• zkoušky;

• měření;

• výměna;

• úprava;

• oprava;

• zjišťování poruch;

• nahrazení dílů;

• servis;



„ Hlavní aktéři“ bezpečnosti budoucí údržby

• Koordinátor během přípravy stavby zajistí dle - nař.vl. č. 591/2006 

Sb. § 7 odst. d):

• v přípravné fázi zpracování požadavků  na  bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při udržovacích pracích;

• Projektant je povinen:

• např. stavební zákon a vyhl. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. §

8, odst. e):

• navrhnout stavbu tak, aby splnila základní požadavky na stavby 

(bezpečnost užívání je zejména bezpečná údržba).



Nutnost řešit bezpečnost údržby

• Údržba fasády/pláště stavby;

• Údržba střech, teras a zařízení 

na nich umístěných;

• Údržba vnitřních prostor.



Údržba fasády/pláště stavby

• Zámečnické výrobky – madla, jednotlivé body, …
• Neřeší žádná technická norma. Jejich navrhování spadá 

pod ČSN EN 1090-1 

• Systémové výrobky – výklopné systémy,

gondoly, systémy umístěné na plášti stavby, 

na atice a na ploše střechy.

• ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy 

ochrany osob proti pádu – 3.2.1.3 systém lanového přístupu.



Údržba střechy/terasy

• Kolektivní ochrana: 

• ČSN EN 74 33 05 Ochranná zábradlí

• Individuální ochrana:

• ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

• ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny –
Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně

• ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny –
Bezpečnostní střešní háky

• ČSN EN 795:2013 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí 
zařízení – Požadavky a zkoušení



Práce na plochách s rizikem pádu

• 3 kategorie dle sklonu

• Do 10° (1,5 m od hrany, není-li plocha kluzká) ;

• Nad 25° + sklouznutí z plochy (plocha je vždy považována za 
kluzkou) ;

• Nad 45° vždy nutnost OOPP (pokud nejsou zabezpečeny všechny 
hrany) ;

• Dále: propadnutí konstrukcí a otvorem 

v konstrukci.



Přístup na střechy

• ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky prostavby.

• ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení – trvalé 
prostředky přístupu ke strojním zařízením – pevné žebříky.



Chyby v navrhování ocelových žebříků

• ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

• Bezpečnostní koš;

• Vertikální zachycovač pádu;

• Protiskluzová úprava příčlí;

• Místo výstupu;

• Vhodnost pro danou práci – rozměry 

ochranného koše.



ŠTĚŘÍNY – PŘECHOD V MADLA

• SUCHOVOD NENÍ MADLO;

• TRUBKU NELZE UCHOPIT;

• V ZIMNĚ NEPOUŽITELNÉ PRO VÝSTUP.



ČSN 73 1901 Navrhování střech – bezpečnost údržby 
Základní ustanovení a BOZP

• STŘECHY BEZ PROVOZU PLNÍ ZÁKLADNÍ FUNKCI (pouze pohyb poučených 
osob)

• STŘECHY S PROVOZEM – plní i další funkce

• (Neveřejný provoz je na vegetačních střechách, střechách s technologií, 
konstrukce vyžadující pravidelnou údržbu, požární únikové cesty) ;

• (Veřejný provoz – střešní terasy, střešní zahrady, pojížděné střechy, 
heliporty a další) ;

• Pro každou střechu musí být stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a 
obnovy.



ČSN 73 1901 Navrhování střech –
Základní ustanovení   

Bezpečnost při užívání – čl. 5.6 normy

• Zajištění bezpečného přístupu na střechu podle účelu;

• Střecha, musí být přiměřeně provozu, vybavena zábradlím nebo 
záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby  a pro upevnění 
jejich pomůcek při provádění údržby;

• Údržba i opravy střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze 
střešní plochy.



ČSN 73 1901 Navrhování střech –
Základní ustanovení

• Konstrukce, kterými se 
vstupuje na střechu:

• V jejich dosahu musí být 
dostatečně odolná 
konstrukce pro 
bezpečný pohyb 
pracovníků po střeše.



Ochranné a záchytné konstrukce

• ČSN 73 81 06 – platí asi 
polovina textu;

• 4 změny;

• doplňují 2 normy;

• ČSN EN 1263-1 a ČSN 1263-
2: Záchytné sítě –
bezpečnostní požadavky, 
zkušební metody a 
bezpečnostní požadavky 
pro osazování.



Prohlídky kotvicích zařízení a bezpečnostních 
střešních háků, zámečnických výrobků

• Zámečnické výrobky – navrhne statik – projektant -

viz ČSN EN 1090-1;

• Certifikované výrobky – stanoví výrobce;

• Kontrolu provádí oprávněné

osoby – viz ČSN 73 2604;



Rizika nedodržení projektu – projektu
záchytného/zádržného systému a kotvicích bodů 

pro údržbu fasády

• Odpovědnost projektanta § 159 odst.2) stavebního zákona;

• Odpovědnost za propojení s nosnou konstrukcí;

• Dostatečný volný prostor pod hranou pádu;

• Vznik tepelných mostů v konstrukci (ČSN 73 1901 požaduje vyloučit 
materiály dobře vedoucí teplo) ;

• Vzdálenosti mezi kotvicími body v systému;

• Deformovatelné kotvicí body - záměna za nedeformovatelné;

• Souhlas se změnou projektu.



Požadavky na montáž kotvicích bodů,
systémů a bezpečnostních střešních háků dle 

EN 795 a EN 517

• Postupovat podle projektu zpracovaného oprávněnou osobou;

• Oprávněnou montážní firmou;

• Přesně podle montážních pokynů výrobce;

• Zajistit fotodokumentaci kotvení;

• Zajistit ověření správnosti montáže;

• Příslušné certifikáty a návody k použití;

• Montér ověří vhodnost konstrukce určené k upevnění;

• Montér ověří dostatečný prostor k zastavení pádu;

• Odpovědnost za propojení s konstrukcí !!!



Základní pravidla – nejčastější chyby –
povolená výška volného pádu na laně 1,5 m



Potřebná výška pro pád „do lana“



Základní posouzení rizik

Zařízení na ploše

Umístění systému

Místo výlezu

Otvor nechráněný proti propadnutí - světlík

Místo výlezu



Navrhování kotvicích bodů a 
kotvicích systémů

• Kombinace;

• Osazené nerezové lano doplněné o jednotlivé kotvicí body;

• Zařízení se systémovým textilním lanem.



Více kotvicích bodů neznamená 
vždy lepší řešení



Jednotlivé kotvicí body



Obvodový systém s poddajným
kotvicím vedením



Středový systém s poddajným 
kotvícím vedením 

doplněný o samostatné prvky



Bezpečnostní střešní háky ČSN EN 517 – dva
základní typy



Plochy se sklonem nad 10°

• Sklon nad 25°musí se řešit i uklouznutí;

• Sklon nad 45°OOPP musí být vždy (pokud nejsou zabezpečeny 
všechny hrany možného pádu).



Celoplošné řešení šikmé střechy 
bezpečnostními střešními háky dle ČSN EN 517



Celoplošné řešení pultové střechy 
bezpečnostními střešními háky dle ČSN EN 517



Ukázky některých certifikovaných výrobků



Ukázky některých certifikovaných výrobků -II



DĚKUJI ZA POZORNOST

Naše aktivity:

- znalecká činnost v oboru BOZP

- navrhování opatření k ochraně proti pádu;

- periodické prohlídky kotvících zařízení;

- konzultace.


