
Osobní ochranné prostředky 
proti pádům z výšky, systémy zachycení pádu

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem v oblasti staveb -
nictví . Za tuto práci se považuje práce a pohyb pracovníků, při kterém jsou ohroženi pádem 
z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Před tímto ohrožením musí být pracovníci 
chráněni. Přednostně se jako ochrana používaj í prostředky kolektivního zajištění – ochranné 
konstrukce (ochranné zábradl í , ochranný poklop, ochranné lešení . . .), které zcela znemožňuj í 
pád  pro všechny zúčastněné, a záchytné konstrukce (záchytné lešení , záchytné zábradlí , zá-
chytné sítě), u nichž k pádu může dojít, ale je včas zachycen konstrukcí . Budování kolektivního 
zaj ištění , splňuj ícího přísné požadavky uvedené ve státní normě, bývá časově, ekonomicky 
i technicky náročné. Proto v případech, kdy se jedná zejména o krátkodobé práce, práce pro -
váděné nízkým počtem pracovníků , údržbářské práce apod., se k zajištění proti pádu z výšky, 
do hloubky, propadnutí nebo sesutí používá osobní zajištění .

Základem použití osobního zajištění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je 

BEZPEČNOSTNÍ ZACHYCOVACÍ 
POSTROJ.

Tento bezpečnostn í zachycovací postroj 
musí splňovat požadavky ČSN EN 361 – Osob-
ní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
Tato norma musí být vyznačena u schvalovací 
značky CE na postroj i .  S postrojem musí být 
dodán návod k použití v českém jazyce. Po -
stroje musí být pravidelně dodavatelem resp. 
výrobcem kontrolovány (lhůta 12 měsíců). Uži-
vatel musí být z používání postroje pravidelně 
ve lhůtě 12 měsíců  školen, prakticky zaučen 
a prokazatelným způsobem musí být ověřeny 
jeho znalosti . Před každým použitím postroje 
je povinen se vizuálně přesvědčit o jeho kom -

pletnosti , provozuschopnosti a bezzávadném 
stavu. Zachycovací postroje maj í omezenou 
životnost ,  která je uváděna v dokumentaci 
dodávané s postroji. Pro provádění školení není 
předepsána speciální kvalifikace školitele.

UPOZORNĚNÍ!
Na trhu se vyskytují i postroje dle 

ČSN EN 813 a ČSN EN 1497. 
Tyto postroje NELZE používat 

k zachycení pádu!

Zn ámým prostředkem osobního zaj ištění 
při práci ve výškách je 

BEZPEČNOSTNÍ  POLOHOVACÍ  PÁS.
Tento bezpečnostní polohovací pás neslouží 

k zachycení pádu, ale pouze k zajištění polohy. 
Při jeho použití proto musí pracovník pracovat 
s  přídavným lanem přichyceným ke dvěma 
upevňovací m bodům na pase. Polohovací 



pás musí splňovat požadavky ČSN EN 358. 
Některé zachycovací postroje jsou schvále -
ny i podle této normy a lze je používat i  jako 
polohovací pás.

Při použití prostředků osobního zajištění se 
musí toto použit í  stanovit v technologickém 
nebo pracovním postupu. Tento postup musí 
obsahovat vhodný prostředek osobního zajiš-
tění a místo jeho upevnění resp. ukotvení. Pokud 
se jedná o jednoduché přímo řízené práce, určí 
místo ukotvení pracovník, který práce ve výš-
kách řídí . Místo upevnění či ukotvení musí odolat 
ve směru pádu minimální sí le 15 kN (tj . sí la od 
břemene o hmotnosti 1 500 kg).

Délka p ádu při  použit í  bezpečnostn í ho 
postroje bez tlumiče pádu může být nejvýše 
1,5 m. Při použití tlumiče pádu dle ČSN EN 355 
je možnost volného pádu až 4 m, samozřejmě 
při dodržení podmínek stanovených výrobcem, 
tzn. že pod místem práce je dostatečný volný 
prostor (6 m) prostý konstrukcí a překážek, 
o které by se padaj ící pracovník mohl vážně 
zranit.

 UPOZORNĚNÍ !
Bezpečnostní polohovací pás  (ČSN 

EN 358) ani horolezecké sedací 
postroje (ČSN EN 813) nelze použít 

k zachycení pádu !

Pro co nejlepší vyřešení zajištění pracovníků 
při práci a pohybu ohrožených pádem z výš-
ky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím se 
používaj í další prostředky osobního zajištění , 
které tvoří s postroji systém zachycení pádu 
(ČSN EN 363) .  Nejčastějš í  prostředky jsou 
následující :

Pohyblivé zachycovače pádů na pevném 
a poddajném zajišťovacím vedení dle ČSN 
EN 353 -1 a ČSN EN 353 -2.

Princip těchto prostředků spočívá v pevném 
vedení (natažené ocelové lano, pásová ocel) 
resp. ve stáčeném textilním lanu, po němž se 
pohybuje neomezeně bezpečnostn í  brzda , 
která v pří padě zrychlen í  pohybu provede 
zachycen í p ádu na použité veden í .  Použit í 
těchto zachycovačů pádu je vhodné zejména 
pro svislý a šikmý pohyb ve výšce.

Zatahovací zachycovače pádu dle 
ČSN EN 360

Princip těchto prostředků je znám z funkce 
samonavíjecích bezpečnostních pásů v autech. 
Jedná se o ocelová lanka nebo textilní popruhy 
různých délek, které se s pohybem pracovníka 
vytahují nebo navíjejí a při zrychlení pohybu do-
chází k zastavení odví jení a zachycení pádu.

Mezi dalš í  prostředky, které se používaj í 
pro zachycen í pádu , patří  různ á kotvíc í  za -
řízen í ,  která musí splňovat požadavky ČSN 
EN 795, karabiny dle ČSN EN 362, spojovací 
prostředky dle ČSN EN 354, záchytná lana dle 
ČSN 80 8671.

Při ná kupu prostředků osobního zajištění 
vyžadujte prohl ášení o shodě dle uvede -
ných norem.
Dodržujte návody k obsluze a údržbě do -
dávané s výrobky.
Kontrolujte před použitím a v pravidelných 
lhůtách stav těchto prostředků.
Nepoužívejte prostředky, které mají prošlou 
životnost, jsou poškozené nebo nesplňují 
požadavky výrobce uvedené v návodech 
k použití .
Vyžadujte používání prostředků osobního 
zajištění dle pracovních a technologických 
postupů a kontrolujte  jejich používání pra -
covníky.


