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Normy: 

Číslo normy Název normy 
Dat. vydání 

(posl. revize) 
Základní definice – charakteristika 

ČSN DIN 18 915 
Sadovnictví a krajinářství. 
Práce s půdou 

1997  

ČSN DIN 18 916 
Sadovnictví a krajinářství. 
Výsadba rostlin. 

1997  

ČSN DIN 18 918 
Sadovnictví a krajinářství. 
Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření. 

1997  

ČSN DIN 18 919 
Sadovnictví a krajinářství. 
Rozvojová a udržovací péče 
o rostliny. 

1997  

ČSN DIN 18 920 

Sadovnictví a krajinářství. 
Ochrana stromů, porostů a 
ploch při stavebních 
činnostech 

1997  

Základní přehled technických norem – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: 

ČSN 83 2611 
Bezpečnostní postroje a 
pásy 

7/1989 
Původní ČSN z větší části nahrazena ČSN EN 361 a ČSN 
EN 364. Určuje životnost postrojů a pásů na 5 let. 

ČSN 83 2611 

Změna A 

Bezpečnostní postroje a 
pásy - Změna A 

8/1991 
Upravuje původní ČSN 83 2611. Zejména dobu životnosti 
ponechává na výrobci. 

ČSN 83 2611 

Změna 2 

Bezpečnostní postroje a 
pásy - Změna 2 

1/1996 
Upravuje původní ČSN 83 2911. Mění názvosloví, některé 
termíny a definice. 

ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 7/1989 
Původní ČSN. Rozděluje typy lan. Určuje životnost 
bezpečnostních lan na 5 let. Průměr 11 mm, 17 kN. 

ČSN 83 2612 

Změna A 

Bezpečnostní lana 

Změna A 
8/1991 

Upravuje původní ČSN 83 2612. Upravuje délku pádu do 
bezpečnostního pásu na max. 60 cm. 

ČSN EN 341 

83 2627 
Slaňovací zařízení 1/1996 

Záchranné zařízení pomocí kterého může osoba v omezené 
rychlosti slaňovat z vyšší pozice k nižší, buď sama nebo 
pomocí druhé osoby. Dělí se na 4 třídy Zejména 
specializované spouštěcí zařízení. Max. 2 m/sec., 150 kg (tř. 
D–100 kg). 

ČSN EN 341 

Změna A1 

83 2627 

Slaňovací zařízení 

Změna A1 
7/1998 

Mění a doplňuje původní znění normy ČSN EN 341. 
Zastavovací síla ručně řízených slaňovacích zařízení musí 
být maximálně 120 N (12 kg) při zátěži 80 kg. 

ČSN EN 353 – 1 

83 2625 

Pohyblivé zachycovače pádu 
na pevném zajišťovacím 
vedení 

12/1995 
Jedná se o samosvorný nedemontovatelný zachycovač 
pádu, upevněný na kolejnici nebo ocelovém laně. Při pádu 
automaticky blokuje. Záchytná vzdálenost max. 1 m. 

ČSN EN 353 – 2 

83 2621 

Pohyblivé zachycovače pádu 
na poddajném zajišťovacím 
vedení 

1/1996 

Jedná se o samosvorný zachycovač pádu, upevněný na laně 
z chemických vláken nebo na ocelovém laně, které je 
upevněno k hornímu kotevnímu bodu.  

Textilní lano 22 kN, spojovací prostředek max. 1m. 

Ocelové lano 15 kN, záchytná vzdálenost max. 3 m. 
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ČSN EN 354 

83 2621 
Spojovací prostředky 1/1996 

Spojovacím prostředkem může být lano z chemických 
vláken, ocelové lano, popruh nebo řetěz. Spojovací 
prostředek nesmí být delší než 2 m. 

Textilní lano 22 kN, ocelové lana 15 kN. 

ČSN EN 1868 

83 2603 

Seznam ekvivalentních 
termínů 

10/1998 
Norma obsahuje ekvivalentní názvosloví v českém jazyce, 
pro překlady norem z úředních jazyků CEN. 

ČSN EN 1891 

83 2646 

Nízko průtažná lana 
s opláštěným jádrem 

1/2000 
Průtah 5%, záchytná síla 6 kN, počet pádů 5, statická 
pevnost A - 22kN, B – 18 kN, průměr 8,5 – 16 mm. Označení 
pro lanový přístup a polohování. 

ČSN EN 35583 
2622 

Tlumiče pádu 2/1996 

Součást systému zachycení pádu, která v normálních 
podmínkách používání zaručuje bezpečné zastavení pádu z 
výšky. Při zachycení pádu nesmí brzdná síla překročit 6 kN 
při zatížení 2kN. Nesmí nastat trvalé prodloužení, stat. 
zkouška  15 kN, dynam. 100 kg/4 m, záchytná vzdálenost 
nesmí překročit 5,75 m. 

ČSN EN 35883 
2651 

Pracovní polohovací 
systémy 

1/1996 

Pracovní polohovací systémy se skládají z pracovního 
polohovacího pásu a pracovního polohovacího spojovacího 
prostředku. Nejsou určeny k zachycení volného pádu. 
Zkouší se silou 15 kN. Délka pádu max. 0,5 m. 

ČSN EN 36083 
2624 

Zatahovací zachycovače 
pádu 

1/1996 

Zachycovač pádu se samosvornou funkcí a automatickým 
systémem napínání a zatahování spojovacího prostředku. 
Zatahovacím spojovacím prostředkem může být ocelové 
lano, popruh nebo lano z chemických vláken. 

ČSN EN 36183 
2620 

Zachycovací postroje 1/1993 

Opora těla pro účely zachycení pádu. Smí být složen z 
popruhů, smyček, přezek a jiných prvků, uspořádaných a 
upravených pro přizpůsobení k tělu osoby, zadržení po pádu 
a po jeho zachycení. Po zachycení pádu musí zůstat osoba 
v poloze hlavou nahoře. Šířka prim. popruhů  40 mm, 
sekundárních popruhů 20 mm, životnost určuje výrobce. 

ČSN EN 36283 
2623 

Spojky 11/1995 

Spojující prvek systému zachycení pádu. Spojkou může být 
karabina nebo hák. Spojky musí být schopné otevření jedině 
pomocí dvou po sobě jdoucích záměrných ručních úkonech. 
Minimální pevnost spojky je 15 kN. Karabiny dle UIAA 22 kN 
(odlehčené 20 kN). 

ČSN EN 36383 
2650 

Systémy zachycení pádu 1/1996 

Systém zachycení pádu obsahuje zachycovací postroj a 
spojovací podsystém určený pro zachycení pádu. 
Podsystém se skládá z jednotlivých prvků např. lana, 
popruhů, přezek, připojovacích prvků, zajišťovacího vedení. 
Další součástí jsou zařízení pro držení těla a spojovací 
prostředky. 

ČSN EN 36483 
2660 

Zkušební metody 1/1996 

Norma stanoví požadavky na zkušební zařízení, systémy 
provádění zkoušek, jednotlivé zkušební metody. Určuje 
časový průběh zkoušek, klimatizování vzorků a další 
technické požadavky. 

ČSN EN 36583 
2601 

Všeobecné požadavky na 
návody k používání a 
značení 

9/1995 

S každým systémem nebo součástí musí být dodány psané 
instrukce v jazyku země prodeje a musí obsahovat 
náležitosti dané touto normou. Přezkoušení (seřízení) 
alespoň každých 12 měsíců osobou oprávněnou výrobcem 
(dodavatelem). 
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Základní přehled technických norem – Horolezecká výzbroj: 

ČSN EN 564 
94 2001 

Pomocná šňůra – 
Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

6/1998 

Lano nebo šňůra, skládající se z jádra a opletu o jmenovitém 
průměru od 4 do 8 mm, které slouží k zachycení síly, nikoliv 
pohlcení energie. Minimální pevnosti: 4–3,2 kN, 5–5,0[P1]  
kN, 6–7,2 kN, 7–9,8 kN,  
8–12,8 kN. 

ČSN EN 565 
94 2002 

Popruhy – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

6/1998 
Dlouhý, úzký a plochý textilní pás, určený k zachycení síly, 
nikoliv pohlcení energie. Minimální pevnost 5 kN. Na 
každých 5 kN jeden kontrolní pruh. 

ČSN EN 566 
94 2003 

Smyčky – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

6/1998 
Sešitím nebo jiným způsobem spojený kus popruhu, 
pomocné šňůry nebo lana do smyčky, tvar ani délka nejsou 
určeny. Minimální nosnost 22 kN. 

ČSN EN 567 
94 2004 

Lanové svěry – 
Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

6/1998 

Mechanický přístroj, který nasazený na horolezecké lano 
nebo tlustou pomocnou šňůru, při zatížení ve směru lana 
nebo šňůry toto sevře a v opačném směru se může 
posouvat. Musí být opatřen pojistkou proti samovolnému 
vypadnutí lana. Minimální pevnost 4 kN. 

ČSN EN 568 

94 0005 

Kotevní prostředky do 
ledu – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

6/1998 

Kotevní prostředek, který se do ledu zašroubuje nebo 
zatluče a po použití opět vyšroubuje nebo vytluče. Musí 
odolat minimální síle při radiálním zatížení 10 kN. 

 

ČSN EN 569 
94 2006 

Skalní skoby – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

6/1998 
Předmět, který po zatlučení do skalní spáry kladivem nebo 
rovnocenným nástrojem představuje kotvení. Normou jsou 
určeny minimální pevnosti pro různé směry zatížení. 

ČSN EN 892 
94 2007 

Dynamická horolezecká 
lana – Bezpečnostní 
požadavky a zkoušení 

2/1998 

Lano, které je schopno zachytit pád horolezce nebo lezce při 
vzniku malé rázové síly. Dělí se na jednoduchá, dvojitá a 
poloviční. Lano sestává z jádra a opletu. Poloviční a dvojité 
lano nesmí být použito jako jednoduché. Norma řeší 
zkoušení a značení lan. 
Užitný průtah 8 % (1), (OO), 10 % (1/2), počet pádů  
5 (1),(1/2), 12 (OO), rázová síla 12 kN (1), (OO), 8 kN (1/2). 

ČSN EN 958 
94 2008 

Tlumiče nárazu k použití  
na zajištěných cestách – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkoušení 

2/1998 

Zařízení se dvěma nebo více upevňovacími body, které 
slouží ke snížení nárazu vzniklého pádem osoby na tuto 
osobu a na ukotvení. Maximální brzdná délka nesmí 
překročit 1,2 m a maximální rázová síla  
6 kN za 0,2 s a 12 kN v libovolném časovém rozmezí. 

ČSN EN 95994 
2009 

Zavrtávané skoby – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkoušení 

2/1998 

Prostředek k ukotvení s očkem, do něhož se zavěšuje 
karabina, který se ukotvuje do vyvrtaného otvoru  
ve skále buď zalepením, nebo rozepřením. Minimální axiální 
nosnost je 15 kN, radiální 25 kN. 

ČSN EN 
1227794 2011 

Navazovací úvazky – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

2/1999 

Sestava textilních pásů (popruhů), s dodatečnými 
regulačními zařízeními nebo prvky, které obepínají tělo a 
podepírají je ve visu. Typ A – celotělový úvazek, typ B – 
celotělový úvazek pro osobu  
do hmotnosti 40 kg, typ C – bederní úvazek, typ  
D – hrudní úvazek – může být používán pouze s úvazkem 
typu C. 

ČSN EN 
12278942010 

Kladky – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

1/1999 

Jeden nebo více otočných kotoučů, které smontované do 
bloku nebo tělesa slouží ke spojení lana nebo pomocné 
šňůry s karabinou k zajištění horolezce, a snižují tak tření 
zatíženého pohybujícího se lana nebo pomocné šňůry. Musí 
odolat statické síle min. 12 kN. 

EN 12275 
Karabiny – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

7/1999  

PrEN 13089 
Pomůcky do ledu – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 
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PrEN 12492 
Ochranné přilby – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

  

EN 12276 
Mechanické vklíněnce – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

7/1999  

PrEN 893 
Stoupací železa – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

  

Bez čísla 
Slaňovací zařízení – 
Bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody 

  

EN 12270 
Vklíněnce – Bezpečnostní 
požadavky a zkušební 
metody 

8/1999  

Základní přehled technických norem 

 – Další normy vztahující se k činnostem ve výškách a k záchranným pracím: 

ČSN EN 813 

83 2629 

Osobní ochranné 
prostředky pro prevenci 
pádů z výšky – Sedací 
postroje 

8/1998 

Sedací postroj je vhodné uspořádání popruhů (šířka 
popruhů alespoň 43 mm), vybavení a přezek nebo jiných 
prvků ve tvaru opasku, s nízkým připojovacím prvkem a 
připojením opory obepínající každou nohu, vhodně 
uspořádané k podepření těla vědomé osoby v sedací 
poloze. Samotný sedací postroj není určen k zachycování 
pádů. Statická zkouška 15 kN, dynamická zkouška 100 kg/2 
m, maximální délka pádu 2 m. 

ČSN EN 795 

83 2628 

Ochrana proti pádům 
z výšky – Kotvicí zařízení 
– Požadavky a zkoušení 

6/1998 

Prvek nebo řada prvků nebo součástí, s jedním nebo více 
kotvicími body. Kotvicí bod – prvek, ke kterému může být 
připojen osobní ochranný prostředek  
po instalaci kotvicího zařízení. Rozděleno do pěti tříd. 
Statická odolnost 10 kN. 

ČSN EN 1496 

83 2670 

Záchranné prostředky – 
Záchranná zdvihací 
zařízení 

12/1997 

Pomocí tohoto zařízení jsou osoby schopné vyzvednout 
sebe z nižší do vyšší polohy nebo jsou vyzvednuty 
záchranářem. Ve třídě B navíc osoby mohou slanit nebo být 
spuštěny záchranářem. 

ČSN EN 1497 

83 2671 

Záchranné prostředky – 
Záchranné postroje 

12/1997 

Součást osobního ochranného prostředku  
pro záchranné účely, skládající se z prvků navržených a 
konstruovaných tak, že během záchranného procesu je 
zachraňovaný držen. Záchranný postroj nesmí být příčinou 
dodatečného nebezpečí. Statická zkouška 15 kN, 
dynamická zkouška 100 kg/2 m, popruhy min. 40 mm. 

ČSN EN 1498 

83 2672 

Záchranné prostředky – 
Záchranné smyčky 

12/1997 

Záchranné smyčky musí poskytovat dostatečný stupeň 
ochrany odpovídající hrozícímu nebezpečí. Jsou rozděleny 
do tříd A, B a C. Záchranná smyčka nesmí být příčinou 
dodatečného nebezpečí. 

ČSN 80 8670 Záchranné lano 8/1994 

Záchranné lano je speciální bezpečnostní lano vyráběné 
v omezených délkách a určené k osobní výstroji hasiče. 
Vyrábí se konopné a z chemických vláken. Je určeno 
k záchraně osob spuštěním nebo vytažením. Norma uvádí 
barevné kontrolní nitě určující rok výroby do roku 2002. 
Délky 25 a 60 m. 

ČSN EN 699 

80 8624 

Textilní lana pro běžné 
použití - Polypropylen 

3/1997 
Lana pro běžné použití stáčená a splétaná. Norma uvádí 
konstrukci, průměry, hmotnosti a pevnosti. 
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ČSN EN 69680 
8621 

Textilní lana pro běžné 
použití – Polyamid 

3/1997 
Lana pro běžné použití stáčená a splétaná. Norma uvádí 
konstrukci, průměry, hmotnosti a pevnosti. 

ČSN EN 69780 
8622 

Textilní lana pro běžné 
použití – Polyester 

3/1997 
Lana pro běžné použití stáčená a splétaná. Norma uvádí 
konstrukci, průměry, hmotnosti a pevnosti. 

ČSN EN 39783 
2141 

Průmyslové ochranné 
přilby 

3/1997 
Norma uvádí termíny a definice, fyzikální požadavky, 
požadavky na provedení, zkušební požadavky  
a požadavky na značení. 

ČSN EN 70180 
8626 

Textilní lana pro běžné 
použití – Společná 
ustanovení 

3/1997 
Norma uvádí základní požadavky na výrobu, značení, 
etiketování a balení lan pro běžné použití. 

ČSN 83 2602 
Pracovní a osobní 
ochrana – Blokanty 

3/1994 Norma navržená na zrušení. 

Technické normy jsou postupně upřesňovány a doplňovány dle Evropské komise pro normalizace (CEN). 


