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Tento dokument je pouze návodem na používání záchytného systému. Pro práci ve výškách je nutné se nechat 
proškolit specializovaným BOZP technikem. 

Tento dokument (dílo) je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 sb.



1. ÚVOD



Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu ze střechy,
použitím ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo použitím
OOPP proti pádu a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků,
technologických a jiných otvorů. 

pády na volných okrajích střechy
zajištění proti sklouznutí u střech nad 25 st.
zajištění proti propadnutí střešních konstrukcí

Proč ochrana před pádem ?

Potřeba záchytného systému vychází

ze základních požadavků na stavby, které se

definují zejména v § 8 písm. e) a § 55, odst.

2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických

náležitostech staveb, dále z §3 odst. 3 a 4

zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon,

ve znění pozdějších předpisů a v neposlední

řádě ze zákona č. 309/2006 Sb.

o bezpečnosti práce a ochrany zdraví

zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště

a pracovní prostředí, pracovní prostředky

a zařízení, organizace práce, pracovní

postupy a bezpečnostní značky.



ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 

JE PŘEDEVŠÍM 

PREVENCÍ PROTI

PÁDU !!!!!!!



ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

REVIZE

VSTUPNÍ
PRAVIDELNÁ ROČNÍ
Provádí se minimálně 1x za 12 měsíců. Bez 

provedené revize není možné systém používat



Podmínky provádění revizí ZS ROOFIX

Proškolení od výrobce záchytného systému

Platný certifikát



REVIZE 
ADMINISTRATIVA
Následující dokumenty by měly být 
přítomny v budově

2.



KONTROLA - ADMINISTRATIVA

Dokumentace pro uživatele – součástí je pak 

schématický instalační plán a revizní záznamy



KONTROLA - ADMINISTRATIVA

Dokumentace pro uživatele – součástí je pak 

schématický instalační plán a revizní záznamy



KONTROLA ADMINISTRATIVA

Identifikace výrobce – v blízkosti výlezu na 
střechu by měla být umístěna identifikační 
tabulka
Buď při nástupu nebo výstupu na střechu



REVIZE KOTVICÍHO 
BODU3.



Značení kotvícího 
bodu, štítek – na 
kotvicím bodě musí být 
viditelně umístěn 
nepoškozený ID štítek

KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální



KOLMOST 
kotvicí bod by měl vystupovat ze 
střešního pláště kolmo, +/- pár stupňů. 
Odchylka může být způsobena 
spádovými klíny a může být pouze 
optického charakteru.

KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální



KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální

KOROZE – sloupek 
nesmí být zkorodovaný, 
mít na sobě prvky rzi.



Praskliny a zlomy – KB by na 
sobě neměl mít žádné 
praskliny nebo být nějakým 
způsobem nalomen.

Toto je velmi 
nepravděpodobné. Praskliny 
by se spíše mohli nacházet v 
místech sváru, ale i to je velmi 
nepravděpodobné.

KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální



Otřepy, špony– zkontrolovat, 
zda se v jeho okolí nepovalují 
nějaké železné zbytky, které 
by mohly pocházet z KB. 

KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální



Vadné utěsnění střechy okolo KB
Zkontrolovat, zda nejsou někde 
viditelná místa, kudy by do střechy 
mohla zatékat voda.

Pakliže je finálním povrchem 
střechy plech, kontrolovat gumové 
podložky pod maticemi, zda nejsou 
zpuchřelé. 

KONTROLA KOTVICÍ BODY - vizuální



Požadované momenty utažení -
pakliže je kotvení viditelné je 
třeba vyzkoušet momentovým 
klíčem, zda jsou splněny 
předepsané momenty utažení. 
Namátkou vybrat několik KB a 
jednou za čas vyzkoušet.

Jednotlivé momenty jsou 
uvedeny v technických listech 
kotvicích bodů.

KONTROLA KOTVICÍ BODY - mechanická



Ostré hrany – v případě, že se 
vizuálně něco vypadá ostré je 
potřeba tyto hrany vyzkoušet. 
Jedná se především o místa, kde 
je taženo lano, ať už nerezové 
nebo textilní

KONTROLA KOTVICÍ BODY - mechanická



Upevnění závěsného šroubu –
v případě, že šroubovací oko 
není přivařeno na pevno, 
namátkově zkusíme zda je 
dotaženo.

KONTROLA KOTVICÍ BODY - mechanická



Nepřirozené kývání kotvícího 
bodu – za každý bod vzít a zkusit, 
zda se neviklá nebo není volný. KB 
mají nějakou malou vůli především 
na trapézovém a sendvičovém 
podkladu. 

KONTROLA KOTVICÍ BODY - mechanická



REVIZE 
NEREZOVÉHO 
LANA

4.



Koroze – svorky ani lano 
nesmí jevit známky koroze 
(rzi).

KONTROLA nerezové lano - vizuální



Prověšení – mezi jednotlivými 
kotvícími body by lano 
nemělo být prověšeno. Je 
povolen minimální průvěs.

KONTROLA nerezové lano - vizuální



Izolepa – kontrola zalepení 
konců u svorek

KONTROLA nerezové lano - vizuální



Praskliny – zkontrolovat, zda 
není lano někde porušené, 
nařezané, či naprasklé.

KONTROLA nerezové lano - vizuální



Otřepy – kontrola, zda někde 
není lano roztřepené.

KONTROLA nerezové lano - vizuální



Požadovaný utahovací 
moment - Svorky – kontrola 
utažení lanových svorek na 
koncích lana - trhem 
popřípadě momentovým 
klíčem.

KONTROLA nerezové lano - mechanická



REVIZE OOPP5.



KONTROLA OOPP – montážní lano

Revize OOPP se provádí 1x za 
rok dle pokynů a postupu 
příslušného výrobce.



KONTROLA OOPP – jisticí postroj

Revize OOPP se provádí 1x za 
rok dle pokynů a postupu 
příslušného výrobce.



Tlumič pádu
Začíná se otevírat při 3 
kN, jeho maximální 
délka může být 2 m

Tato strana je 
připojena k 
jistícímu postroji

Zachycovač pádu
V případě plynulého 
pohybu je průběžný. V 
momentě trhu se zasekne

Tato strana je připojena 
pomocí karabiny k 
záchytnému systému

KONTROLA OOPP – spojovací prostředek

Revize OOPP se provádí 1x za 
rok dle pokynů a postupu 
příslušného výrobce.



REVIZE VÝSTUPY6.



VÝSTUPY REVIZE

REVIZE BEZ ZÁVADY
Systém je možné dále 
požívat bez omezení.

DROBNÉ ZÁVADY
Systém je možné používat 

a nedostatky se doplní dle domluvy 
s dodavatelem záchytného systému.

ZÁVADY ZÁVAŽNÉ
Záchytný systém není možné 
používat a nápravu je nutno 

urychleně řešit s dodavatelem 
záchytného systému. 

• poškozený a nečitelný štítek kotvícího bodu
• poškozený a nečitelný štítek lanového úseku
• opotřebená nebo chybějící izolepa na laně
• chybí dokumentace užívání a schématický plán
• lehká koroze

• silná koroze
• viklání kotvícího bodu – zjistit 

v jakém podkladu je kotven; 
trapézové plechy se mohou lehce 
kývat

• prasklina nebo trhlina na kotvícím 
bodu

• poškozené lano
• uvolněné nebo nedotažené lanové 

svorky – může opravit revizní 
technik



VÝSTUPY REVIZE

• Revizní technik vyplní záznam 
o provedené kontrole 
do předdefinovaného 
formuláře a zaznamená 
všechny nalezené závady. 

• Tento záznam nechá podepsat 
majitelem záchytného 
systému. V případě, že je 
záznam nečitelný, přepíše 
záznam na nový list.

• Dále provede zápis do revizní 
knihy.


