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Na střeše bytového domu Campus Residential Area C1-C2, se nachází záchytný systém, proti pádu osob.
Střecha bytového domu Campus Residential Area C1-C2 je zajištěna samostatnými kotvícími body EAP POINT15-600 instalovaných do nosné ŽB konstrukce střechy.
ID: CRA-C1-451/18
CRA-C2-451/18
Pevné záchytné systémy jsou označeny pomocí označného štítku (viz ilustrační obrázek).

Každý pracovník, ohrožený při své činnosti pádem z výšky, musí být vybaven OOPP proti pádu z
výšky nebo do hloubky.
Pracovník, pohybující se na střeše, musí být vybaven následujícími osobními ochrannými pracovními
prostředky (OOPP) proti pádu:
−
−
−

celotělový zachycovací postroj (např. HT22M, UP One ZAPOS apod.)
pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení (např. HERKULES 10)
pomocnou zajišťovací smyčku (např. LD11 1,5-10-10) a min. 2ks karabin s pojistkou zámku (např. M10)

IČO: 25864165
DIČ: CZ25864165

ČSOB Olomouc
č.ú. 378032493/0300
e-mail: info@moraviaspectrum.cz

tel.: 585 423 364
fax: 585 750 905
http://www.moraviaspectrum.cz

Moravia Spectrum, a.s.
Skrbeňská 609/1
783 35 Horka nad Moravou
ID: MS/06/2017/EAP
−
−

pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení (např. HERKULES 10)
pomocnou zajišťovací smyčku (např. LD11 1,5-10-10) a min. 2ks karabin s pojistkou zámku (např. M10)

Pracovní postup:
1.

Pracovník si oblékne celotělový zachycovací postroj ještě před výstupem na střechu.

2. Zkontroluje funkčnost a neporušenost veškerých svých OOPP proti pádu.
Kontrola se provádí vizuálně. Kontroluje se hlavně:
- stav jednotlivých švů (potrhané,prodřené, propálené)
- stav popruhů a lan (naříznutí, natržení, popálení, poleptání apod.)
- neporušenost krytů a ochranných obalů (tlumiče pádu, samonavíjecí zachycovače pádu apod.)
- stav kovových prvků - poutací a závěsná oka a přezky (deformace, koroze)
- stav kovových prvků – pohyblivé zachycovače pádu, zkracovače lan aj. (funkčnost, deformace, koroze)
- karabiny (bezchybná funkce pojistky zámku, deformace, koroze)
NIKDY nepoužívejte OOPP máte-li jakoukoli pochybnost o jeho stavu nebo bezpečnosti.
3.

Zkontroluje OOPP proti pádu z výšky, z hlediska životnosti/doby použitelnosti a z hlediska platnosti poslední
pravidelné revizní kontroly.
(Pravidelné revizní kontroly OOPP proti pádu se provádí dle požadavku výrobce, zpravidla 1x za 12 měsíců.
Kontrolu provádí odpovědná osoba určená výrobcem. Výsledek kontroly je zaznamenám do kontrolního listu
OOPP a je vystaven protokol o kontrole. OOPP bez platné revizní kontroly se NESMÍ používat!
4.

V průběhu provádění prací musí být pracovník vždy bezpečně zajištěn, pomocí OOPP, ke kotvícímu
bodu EAP.

5.

Před použitím samostatných kotvicích bodů EAP musí pracovník zkontrolovat jejich neporušenost a
funkčnost. Vizuálně zkontroluje zda nejsou deformované (následek předchozího pádu do systému) a zda je
kotvicí oko volně otočné. Pro obsluhu kotvicích bodů EAP je nutné řídit se „Návodem k instalaci a použití
POINT-15“. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti systému nesmí být tento používán a musí být
provedena mimořádné revize systému. Po pádu do systému musí být tento vyřazen z provozu, musí být
vyměněn a musí být nově zrevidován. Do té doby nesmí být používán. Systém nesmí být také používán
pokud předchozí revize byla provedena před více než 12 měsíci. Pravidelná údržba a revize se provádí
podle plánu údržby a revize (viz příloha A).
Postup zajištění proti pádu – viz obrázkový kinogram.

6.

Pracovník musí v průběhu prací zajistit, aby mu nespadlo nářadí nebo materiál, který při práci používá.

7.

Po ukončení prací musí pracovník ze střechy odstranit vše co by mohlo spadnout a ohrozit tak osoby
pohybující se v blízkosti budovy nebo haly.

8.

U pracovníků, provádějících práce ve výškách je nutné pravidelně provádět kontrolu platnosti osvědčení o
zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách. (Práce ve výškách mohou vykonávat pouze osoby s platným
zdravotním osvědčením pro práce ve výškách. Potvrzení o způsobilosti pro práci ve výškách vydává
obvodní/závodní lékař).
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DŮLEŽITÉ!!!
Zaměstnavatel musí zajistit rychlé a bezpečné vyproštění pracovníka v případě jeho pádu z výšky
nebo do hloubky. Tato povinnost vyplývá z NV č. 362/2005 Sb., § 4 a příloha, kapitola II, odst. 9. „Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec, provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků
proti pádu, byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných
událostech.“

V tomto případě může být využita záchranná a evakuační souprava (např. ZES 25 nebo LADA 25), která
by měla být na pracovišti k dispozici. Osoby, provádějíci záchranu pracovníka, postiženého pádem, pomocí
záchranné a evakuační soupravy, musí být v této činnosti teoreticky i prakticky proškoleni a musí dodržet
všechny postupy, nutné k bezpečnému spuštění postiženého pracovníka.
POZOR!!!
Při výstupu na střechu a práci na ní, doporučujeme aby byl pracovník vybaven ochrannou pracovní
přilbou pro práce ve výškách!
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Postup zajištění proti pádu
- pracovníci se připoutají k prvnímu kotvicímu bodu
- pomocí vlastních OOPP proti pádu (pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení) se pracovníci
připoutají (prostřednictvím celotělového zachycovacího postroje) k tomu kotvicímu bodu a půjdou k místu
dalšího kotvicího bodu – viz obr. 1.
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- k tomuto druhému kotvicímu bodu se nyní připoutají pomocnou jistící smyčkou, odpojí druhý konec
pohyblivého zachycovače pádu od postroje a připojí ho ke kotvicímu bodu. Tím vznikne přenosné
horizontální kotvicí vedení mezi 1.kotvicím bodem a 2.kotvicím bodem.
- pomocí pomocné jistící smyčky se pracovník připoutá k horizontálnímu vedení a jištěný se vrátí zpět k
1.kotvicímu bodu – viz obr. 2.
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- zde odpojí první konec pohyblivého zachycovače pádu od kotvicího bodu a připojí tento konec ke svému
zachycovacímu postroji
- nyní se, pořád jištěný zachycovačem pádu, vrátí zpět k 2.kotvicímu bodu – viz obr. 3.
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