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Část první – příprava staveb – projektování 

 Povinnost projektanta: navrhnou stavbu tak, aby splňovala Základní požadavky na stavby. 

 Kde je najdeme: 

     - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – Příloha 1 Základní požadavky; 4. 
požadavek Bezpečnost a přístupnost při užívání 

 

      - Zákon č. 186/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Upozornění: zákon č. 225/207 Sb. 
uvádí: V § 156 odst. 1 se slova „požadavky na ………………., bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ……….“ nahrazují slovy „základní požadavky na 
stavby73)“. 

 Poznámka č. 73 zní:„73) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze 
dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.“. 

 



Část první – příprava staveb – projektování 

 Vyhláška .č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby – je dnes překonaná i když 
platná! 

- § 8, odst.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 

- písmeno e) bezpečnost při užívání 

- 2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení 
běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 

- § 55, (2)  Odchylky  od  norem  jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení 
odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8. 

 

 



Část první – příprava staveb – projektování 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

      - § 3  odst. 2)  Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce,  například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení,  ohrazení  nebo  sítě  a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 

plošiny; 

       -  § 3 odst. 3)  Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky  
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 



Část první – příprava staveb – projektování 

 Vyhláška č. 499/2005 Sb. o dokumentaci staveb: 

 

    - téměř u všech typů dokumentace se požaduje (nejméně v DPS) zpracovat kapitolu: 
Bezpečnost při užívání stavby. 

 

Nesplnění základních požadavků na stavby je vadou projektu – považuji to za považuji vadu 
zjevnou. 



Část první – příprava staveb – povinnosti 
koordinátora BOZP během přípravy stavby 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
v platném znění 

     - 7 písm. d) - koordinátor zapracuje do plánu požadavky na BOZP při udržovacích pracích 
(původně měl pouze zajistit jejich zpracování). 



Část druhá – zhotovitel stavby 

 Postupuje podle dokumentace pro provedení stavby. 

 Je povinen stavbu provést tak, aby byly splněny základní požadavky na stavby. 

 Pokud v projektové dokumentaci nejsou dodrženy základní požadavky na stavby, je 
povinen zhotovitel na tuto skutečnost upozornit! 

 

 Nedodržení základních požadavků na stavby je  

 vadou díla! 

 

 

 



Část druhá – permanentní systémy ochrany proti 
pádu – ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy 

ochrany osob proti pádu 

 SYSTÉM ZADRŽENÍ PÁDU – ZADRŽOVACÍ SYSTÉM – ZABRÁNÍ DOSAŽENÍ ZÓN, 
KDE EXISTUJE RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY; 

 SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU – OMEZUJE RÁZOVOU SÍLU PŮSOBÍCÍ NA TĚLO V 
PRŮBĚHU ZACHYCENÍ PÁDU; VYŽADUJE ZACHYCOVACÍ POSTROJ A TLUMIČ PÁDU 
x ZATAHOVACÍ ZACHYCOVAČ PÁDU! 

 SYSTÉM LANOVÉHO PŘÍSTUPU – UMOŽŇUJE SE DOSTAT NA PRACOVNÍ MÍSTO A 
Z PRACOVNÍHO MÍSTA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE JE ZABRÁNĚNO PÁDU NEBO JE 
PÁD ZACHYCEN POUŽITÍM PRACOVNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO VEDENÍ; 

 SYSTÉM PRACOVNÍHO POLOHOVÁNÍ – UMOŽŇUJE, ABY UŽIVATEL PRACOVAL 
PODEPŘENÝ NEBO ZAVĚŠENÝ TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE JE ZABRÁNĚNO PÁDU. 

 

 



Osobní ochranné prostředky proti pádu viz ČSN EN 363 

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany 

osob proti pádu – některé definice část I. 

 Zadržovací systém – systém ochrany osob proti 

pádu (dále jen „OOPP“), který zabrání uživateli 

dosažení zón, kde existuje riziko pádu z výšky 

Skládá se z: 

Kotvicí bod – pevnostní vlastnosti stejné jako např. u 
systému zachycení pádu – viz ČSN EN 795 

Zařízení držící tělo – jakékoliv vhodné zařízení držící 

tělo 

Spojovací prostředek – jakýkoliv vhodný spojovací 

prostředek 



Osobní ochranné prostředky proti pádu viz ČSN EN 363 

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany 

osob proti pádu – některé definice část II. 

 Pracovní polohovací systém – systém OOPP, který 
umožňuje, by uživatel pracoval podepřený v napnutí 
nebo zavěšený takovým způsobem, že je zabráněno 
volnému pádu 

Skládá se z:  

Kotvicí bod – pevnostní vlastnosti stejné jako např. u systému 
zachycení pádu – viz ČSN EN 795.  

Zařízení držící tělo – vhodné zařízení držící tělo (např. také 
sloupový pás). Pracovní polohovací pásy nejsou 
doporučeny. Obvykle se spoléhá na prostředek podpory. 

Pracovní polohovací (spojovací) prostředek – nastavitelný 
spojovací prostředek 

Upozornění: zvláštní pozornost je třeba věnovat záložnímu 
zajištění – např. systém zachycení pádu. 

 



Osobní ochranné prostředky proti pádu viz ČSN EN 363 

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany 

osob proti pádu – některé definice část III. 

 Systém zachycení pádu – systém OOPP, 

který omezuje rázovou sílu působící na tělo 

uživatele v průběhu zachycení pádu 

Skládá se z: 

Kotvicí bod - pevnostní vlastnosti stejné jako 
např. u systému zachycení pádu – viz ČSN EN 

795,  

Zařízení držící tělo – zachycovací postroj, 

Spojovací prostředek– nejlépe nastavitelný, 

Tlumič pádu – omezuje rázové síly max. na 6 kN. 

 

 

www.mojmirklas.cz 
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Osobní ochranné prostředky proti pádu viz ČSN EN 363 

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany 

osob proti pádu – některé definice část IV. 

 Systém lanového přístupu – systém OOPP, který 
umožňuje uživateli dostat se na pracovní místo a z 
pracovního místa v podepření nebo zavěšení takovým 
způsobem, že je zbráněno volnému pádu nebo je 
volný pád zachycen 

Skládá se z: 

Kotvicí bod - pevnostní vlastnosti stejné jako např. u 
systému zachycení pádu – viz ČSN EN 795,  

Zařízení držící tělo – zachycovací postroj (zahrnutí 
sedačky se doporučuje)nebo sedací postroj, 

Pracovní a bezpečnostní vedení – připojení by mělo být 
být prostřednictvím postroje i v případě použití pracovní 
sedačky 

 

 



Obecně platná pravidla 

 Vhodný  osobní  ochranný  pracovní prostředek proti pádu, popřípadě    

pracovní  polohovací  systém,  včetně  kotevních míst, musí být určen v    

technologickém  postupu; 

 Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 

nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního  

polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý  zaměstnanec 

pověřený zaměstnavatelem. 

 Kotvicí bod – (ČSN EN 795) je bod na kotvicím zařízení, který je určen pro 
připojení prostředku ochrany osob proti pádu. 

 Místo kotvení (NV č. 362/2005 Sb.) osobního ochranného pracovního 

prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 



Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení – ČSN 
EN 1090-1, ČSN EN 795, ČSN P CEN/TS 16415 

 Individuální výroba – ČSN EN 1993-1-X, Navrhování ocelových konstrukcí – statik – 
dokumentace – instalační dokumentace.  

Upozornění: pokud jeden vyrobí a jiný instaluje: musí být certifikace! 

 

 Výrobky certifikované – ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 – jeden x více uživatelů. 

 

 Výchozí a periodické prohlídky kotvicích zařízení:  

- individuální výroba : dle zařazení ocelové konstrukce a následně dle ČSN 73 2604 Ocelové 
konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních  inženýrských staveb,   

- certifikované výrobky: ČSN EN 795 – Příloha a ČSN EN 365 – oprávnění a obsah. 

 

 

 



Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - 

Bezpečnostní střešní háky ČSN EN 517 

 Jsou určeny pro zpravidla pro šikmé 
střechy, 

 Dva typy: 

- Typ A - přenáší tahovou sílu ve směru 
sklonu střechy, 

- Typ B - přenáší tahovou sílu ve směru 
sklonu střechy, v opačném směru a směru 
kolmém k rovnoběžce s povrchem střechy. 

 

Zpravidla slouží jako kotvicí bod pro 
systém zdržení pádu nebo zachycení 
pádu. 

 



Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení – ČSN EN 795,  
ČSN P CEN/TS 16415 – kotvicí body pro zachycení  a zdržení pádu 

- Na základě vyhodnocení rizik; 

- Na jedné ploše jedna max. délka spojovacího 

prostředku; 

- Snadné a pochopitelné poučení pracovníků; 

- Posoudit nutnost trvalého umístění poddajného 

kotvícího vedení. 

 



 

Kotvicí body pro zachycení  a zadržení pádu 

 Některá pravidla pro umístění kotvícího bodu: 

- Možnost bezpečného přiblížení; 

- Systém zadržení pádu – možnost správného nastavení 
délky spojovacího prostředku, 

- Délka spojovacího prostředku + přesah max. 1500 mm, 

- Vyhodnocení potřebné výšky pro bezpečné zachycení 
pádu: 

     - přesah spojovacího prostředku: 1500 mm 

     - rozvinutý textilní tlumič + 1 800 mm 

     - průhyb poddajného kotvícího vedení – při  

       délce 100 m + až 1500 mm 

     - výška osoby + 2 000 mm 

     - rezerva 1 000 mm 

Celkem: 7 800 mm ! 

 

 

 



Kotvicí body pro zachycení  a zadržení pádu  jejich 

správné umístění na plochách se sklonem do 10 stupňů  

Někdy víc, neznmená lépe. 



Kotvicí body pro práci formou lanového 

přístupu pro údržbu fasády - pravidla 

 Statická pevnost kotvícího bodu, 

 Vzdálenost mezi sousedícími kotvicími body, 

 Délka pracovního vedení. 

Potřeba dosáhnout 1/+2 pracovní vzdálenosti 



VSUVKA I. 

Pásové plastové světlíky – otvor nechráněný proti 
propadnutí – ČSN EN 14963:2006 

ČSN EN 14963 prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlík s podstavcem 

nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky  zkušební metody –  

 

Příloha A.1 čl. A.2.1 Pásové světlíky podle této normy nejsou pochozí. 

 

 



VSUVKA II. 
ČSN EN 16240:2015 Prosvětlovací plné desky z polykarbonátu 

(PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech 

– Požadavky  zkoušení 

 Čl. 4.5.2 Odolnost proti nárazu měkkého tělesa velkých rozměrů výrazně 

závisí na způsobu zabudování a střešním systému, do kterého je 

prosvětlovací deska zabudována než na vlastnosti samotné desky. 

 Odolnosti proti nárazu měkkého tělesa velkých rozměrů se liší, pokud se 

stejný výrobek použije v různých střešních systémech a/nebo je zabudován 

různými způsoby zabudování a proto nemůže být pro jednotlivý výrobek 

deklarována. 

 

 Pokud má být otvor chráněný proti propadnutí otvorem, musí být jeho 

konstrukce i vložená mříž zkoušena dle  ČSN EN 1263-1 Záchytné sítě - Část 

1: bezpečnostní požadavky, zkušební metody a ČSN EN 16240 



Kotvicí body pro zachycení  a zadržení pádu,  
jejich správné umístění na šikmých střechách  

 Celoplošné řešení, 

 

 Dílčí řešení. 

Vždy musíme vyřešit: 

- Místo výlezu, 

- Cestu do místa práce. 

 

 Neopominutelný přístup k: 

- Zařízením určeným na ochranu před bleskem, 

- Otvorům nechráněným proti propadnutí, 

- Místům předepsané kontroly a údržby. 

 

 

 



Instalační dokumentace dle ČSN EN 795 Příloha A 

 Příloha A ČSN EN 795 vyjmenovává, co vše musí být doloženo. 

 Pokyny k používání kotvícího zařízení:  

nejméně dle § 4 zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o 

změně některých zákonů v platném znění 

a 

§ 9 zákona č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 



Použití ochranného zábradlí viz ČSN 74 3305 k 
vytvoření kotvicího bodu / k upevnění OOPP  

 Statické zatížení se určuje dle ČSN EN 
1991-1-1 dle kategorií: 

A – 0,2 až 1,0 kN, doporučeno 0,5 kN 

B a C1 – 0,8 až 1,0 kN, doporučeno 1,0 kN 

E – 0,8 až 2,0 kN, doporučeno 2,0 kN 

„POUZE“ C5 – 3,0 až 5,0 kN, doporučeno 
3,0 kN 

C5 – plochy s vysokou koncentrací osob – 
sportovní haly, tribuny, železniční 
nástupiště 

POZOR: rázová síla při „odsednutí“ je > 
1,5 kN! 

 

 

Požadavky ČSN EN 74 3306 Ochranná 

zábradlí – vodorovné zatížení: 

Požadavky norem se vztahem k OOPP a 

pro kotvicí zařízení: 

- 2 až 15 kN, spojky 20 kN. 

- Bez důkazu trvanlivosti 18 kN. 



ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby – 
místo výstupu 

 Porušení čl. 5.1.16 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (štěříny je 

třeba opatřit snadno uchopitelným madlem). 

 čl. 5.1.16 až 19 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (čelní i boční 

výstup ze žebříku musí být zajištěn ochranným zábradlím – viz obr. 15 ČSN 74 

3282). 

 

 



Vhodné řešení k zamezení přístupu 
na provozní žebřík 

 Nejčastěji mříž, která uzavírá 

ochranný koš, 

 Mnohem vhodnější řešení je 

zde: 



Mojmír Klas 
- znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví 
- projektování opatření k ochraně proti pádu 
 -kontroly kotvicího zařízení 

Na www.mojmirklas.cz najdete informace k: 

- Navrhování kotvicích zařízení; 

- Legislativní informace; 

- Informace k BOZP v oblasti ochrany proti pádu; 

- Odpovědi na dotazy; 

- Chyby a vady; 

- Desatero pro navrhování zařízení k ochraně proti pádu. 

 

Mob.: +420 734 278 824 

Mail:   info@mk11.cz  

http://www.mojmirklas.cz/
mailto:info@mk11.cz

