
Cílem tohoto materiálu je seznámit pracovníky ve stavebnictví s požadavky na správné pro-
vádění ochranných a záchytných konstrukcí při provádění stavebních prací. 

Ochranná konstrukce:   zatímní konstrukce, zabraňující pádu osob, popř. materiálu a před-
mětů z volných okrajů lešení objektů nebo jejich částí. Umisťuje se v úrovni chráněného pra-
coviště nebo komunikace ve výšce.

Ochranné zábradlí:   ochranná konstrukce svislá nebo příčného řezu odkloněná od svislice 
o úhel menší než 15°.

Ochranné zábradlí musí být:
– jednotyčové se zarážkou u podlahy  při výšce
 chráněného pracoviště nad okolím 1 ,5 – 2 m,
– dvoutyčové se zarážkou u podlahy 
 u pracoviště výše než 2 m,
– vícetyčové se zarážkou u podlahy při sklonu 
 chráněné plochy pracoviště větším než 15° od 
 vodorovné roviny a výšce nad 1 ,5 m (viz obrázek).

Ochranné ohrazení:   ochranná konstrukce, odkloněná v příčném řezu od svislice o úhel 15° – 60°.

Schéma nahodilého zatížení ochranného 
ohrazení

Nahodilé zatížení konstrukce ochranného ohrazení 
je obdobné jako nahodilé zatížení ochranného 
zábradlí .

Pozn.: 1 kN odpovídá statické síle od břemene
o  hmotnosti 100 kg.

Ochranné a záchytné konstrukce – kolektivní zajištění



Ochranný poklop:   ochranná konstrukce, tvořící souvislé překrytí prohlubní nebo otvorů.

Ochranný poklop musí být zajištěn proti vodorovnému posunutí a výrazně barevně označen, 
pokud není zajištěn proti náhodnému odstranění. Vystupuje-li poklop o více než 30 mm nad úroveň 
okolní podlahy, opatří se hrany náběhy (skosením). Mezery mezi jednotlivými prvky nesmí být větší 
než 10 mm.

Ochranné lešení:   ochranná konstrukce, tvořená podlahou zabezpečenou na volných okrajích 
ochranným zábradlím nebo ochranným ohrazením.

Bezpečnostní síť:  síť z ocelových drátů, chemických vláken nebo jiného vhodného materiálu, 
používaná jako součást ochranných nebo záchytných konstrukcí, popř. tvořící samostatnou 
záchytnou konstrukci.

Záchytná konstrukce:  zatímní konstrukce určená k zachycení osob, popř. materiálu nebo 
předmětů padajících z výšky. Umísťuje se pod úrovní chráněného pracoviště nebo komunikace. 

Záchytné ohrazení :  záchytná konstrukce, odkloněná od svislice v příčném řezu o úhel 45° – 60°.

Záchytné lešení:   záchytná konstrukce, tvořená podlahou zabezpečenou na volných okrajích 
zábradlím nebo ohrazením.

Záchytné lešení nesmí mít mezi l ícem objektu a přilehlou částí záchytné podlahy mezeru větší než 
30 mm, má-li zabránit pádu předmětů i osob; nebo větší než 250 mm, má-li zabránit pouze pádu 
osob. Toto lešení se smí umístit nejvýše 1 ,5 m pod ochráněnou úrovní.
Záchytné ohrazení, lešení: pro jeho záchytné části pevné, popř. pružné, u kterých nelze vyloučit 
přímý dopad osoby na nosnou část, je stanovena hodnota extremního zatížení z hmotnosti 
břemene 100 kg nebo při výšce pádu 0,5 m = 13 kN, při 1 m = 16,5 kN, při 1 ,5 m = 20 kN.

Záchytná stříška:  záchytná konstrukce, určená k zachycení materiálu nebo drobných předmětů 
padajících z výšky. Umísťuje se nad chráněnou komunikaci, pracoviště nebo jiný prostor, kde se 
mohou vyskytovat nebo zdržovat osoby.

Záchytná stříška k zachycení břemene o hmotnosti do 5 kg musí mít sklon směrem k budově 
nebo k lešení nejméně 30° od vodorovné roviny a o hmotnosti větší než 5 kg může být vodorovná, 
ovšem volný okraj musí být opatřen zarážkou vysokou nejméně 15 mm. Pod konstrukcí záchytné 
stříšky  musí být světlá výška nejméně 2,1 m pro podchod osob a 4,2 m pro provoz dopravních 
prostředků. Záchytná stříška se dimenzuje na extrémní výpočtové zatížení 0,7 kN. m-2.

Ochranné a záchytné konstrukce  se smí užívat až po jejich úplném dokončení a musí být předány 
a převzaty do užívání zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu. Každý měsíc musí být 
tyto konstrukce odborně prohlíženy, nebo po každém zachycení padající osoby nebo břemene 
o hmotnosti větší než 50 kg. Mimo pravidelné kontroly se provádějí kontroly denně před zahájením 
práce. Zjistí-l i  se závady, nesmí se tyto konstrukce používat do doby jejich odstranění. Ochranné 
a záchytné konstrukce se dimenzují a navrhují na základě statického výpočtu.
 

Diagram nejmenšího vyložení 
ochranných a záchytných konstrukcí

x –  vzdálenost od chráněné 
 úrovně (v metrech)

y –  nejmenší vyložení (v metrech)


