
Povinné upevňovací rameno! 
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NÁVOD K POUŽITÍ
RSS – bezpečnostní ochranný systém proti pádu

Oblast použití systému RSSA
Lokální a evropské směrnice týkající se bezpečnosti práce vyžadují takřka u všech prací na 
střešních plochách zabezpečení proti pádu. RSS systém zajišťuje během práce na střeše 
bezpečnost celého týmu jak na plochých tak i na šikmých střechách v libovolné výšce stavby.

RSS systém je nutné používat s mříží o délce 
3 m. Systém je vhodný – pokud je instalován 
v souladu s tímto návodem k použití – jako 
přechodné zabezpečení okrajů střech 
odpovídající požadavkům EN 13374 pro sklon 
střechy až 60 stupňů, pokud však výška pádu 
není větší než 5 m. V situacích třídy C (viz 
obrázek) je vždy nutné použít upevňovací 
rameno. 

Tento systém lze v této situaci použít pouze 
tehdy, pokud jsou také splněny ,Podmínky 
okraje střechy pro použití tohoto ochranného 
systému proti pádu. (viz strana 4).
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Jednotlivé díly systému RSSB
RSS systém se skládá ze 3 hlavních dílů:

a

a
b

b

c

c

d

d

e
e

f

f
g

g

h

h

i

i

hlavní podpěrná trubka
nastavovací trubka
patka
bezpečnostní rameno
zástrčka
zarážka (proti zdvihnutí)
závěs mříže
pojistka mříže
čep nastavovací trubky

Celková hmotnost: 10,6 kg

nastavitelná výška

nastavitelné od 260 do 350 cm

1) Stojka

2a) Mříž
3 m: vhodná i pro použití dle třídy C
Celková hmotnost: 11,5 kg

2b) Upevňovací rameno
Je nutné jej použít, pokud 
zabezpečení okraje střechy 
odpovídá použití tohoto systému pro 
kategorii C (viz obrázek strana 1).

3) Podlahová zarážka
Délka: 3 m
Celková hmotnost: 4,5 kg

70 cm

300 cm

300 cm

100 cm
15 cm
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C

Výpočet počátečních bodů dynamických 
zatížení třídy C
1)  1 stojka nese celé zatížení
2)   Vzdálenost pohlcování energie na stojce 

je 120 mm
3)   Okap je počítán jako stabilní a pevný 

objekt
4)  Rázové zatížení je 0,03 sekundy

Fh1  Horizontální reakční síla působící na 
okap

Fh2  Horizontální reakční síla působící na 
rameno ve zdi

Fv  Vertikální reakční síla působící na okap

Šikmá střecha 
ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje třídy A, B a C
Systém ochrany volného okraje proti silám působícím na střechu

Statické požadavky lze potvrdit výpočtem. V praxi se to provádí např. přivázáním lana k okapu a 
simulací sil uvedených v tabulce.
Dynamické požadavky je nutné potvrdit testováním.

Fh1 Fh2 Fv Roof Inclination Fh1 Fh2 Fv
A 0.5 0.2 1.5
B 0.7 0.4 1.5 10° 5.0 1.0 1.2

0.7 0.4 1.5 30° 4.4 1.0 2.8
0.7 0.4 1.5 45° 3.6 1.0 3.8
0.7 0.4 1.5 60° 2.6 1.0 4.6

C 30° - 60° 6.5 1.0 5.1

static load [kN].

not applicable

not applicable

dynamic load [kN].class

Fh2

Fh1

Fv
Třídy A, B a C
ČSN EN 13374
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Zkontrolujte místo instalace z hlediska vhodnosti 
použití ochranného systému (viz str. 4 ‘Podmínky 
okraje střechy pro použití tohoto ochranného systému 
proti pádu.
Během montáže a demontáže zkontrolujte všechny 
díly, zda nejsou poškozené. 

Instalace stojky
Nastavte nastavovací trubku (b) stojky tak, aby se 
patka (c) mohla zapřít o dostatečně pevnou, rovnou a 
stabilní část fasády.
Zavěste stojku za okraj střechy nebo do okapu.
Uvolněte bezpečnostní rameno (d), které se poté 
samostatně sklopí k okraji střechy nebo okapu.
Zkontrolujte, zda je stojka pomocí zarážky (f) zajištěna 
proti zdvihnutí (viz str. 4 ‘Podmínky okraje střechy pro 
použití tohoto ochranného systému proti pádu, bod 3).
Zkontrolujte, zda patka těsně přiléhá k dostatečně 
pevné části fasády (viz str. 4 ‘Podmínky okraje střechy 
pro použití tohoto ochranného systému proti pádu, 
bod 4).
Instalujte další stojku (ve vzdálenosti max.  délky 
mříže).

P
Q
R

S

Instalujte další stojku, viz body 3 až 8.
Instalujte další mříž, viz body 9 až N.
Následně instalujte další podlahovou zarážku a další 
upevňovací rameno, viz Oa

Tento proces opakujte tak dlouho, dokud 
nenainstalujete požadovanou délku bezpečnostního 
ochranného systému (při instalaci dodržujte pravidla 
bezpečnosti práce).  > Demontáž ochranného 
systému probíhá v obráceném pořadí. <

Montáž a demontáž
RSS systém slouží jako komplexní ochrana proti pádu. BĚHEM MONTÁŽE, DEMONTÁŽE A PŘESUNOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU INDIVIDUÁLNÍ BEZPEČNOST!
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Instalace mříže
Určete směr mříže (viz str. 4 ‘Podmínky okraje střechy 
pro použití tohoto ochranného systému proti pádu, 
bod 5).
Otočte pojistky mříže (h).
Nejspodnější trubku mříže zavěste do závěsu stojky 
(g).
Zatlačte mříž proti stojkám.
Zajistěte mříž otočením pojistek (h).
Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi plochou střechy a 
horní trubkou mříže představuje svisle min. 1 m.

Instalace podlahové zarážky
Zavěste podlahovou zarážku na nejspodnější trubku 
mříže.
Instalace upevňovacího ramena
Zavěste upevňovací rameno (výškově nastavitelné) 
uprostřed mříže na nejspodnější trubku mříže a 
pomocí šroubů je připevněte k střešní krokvi.

J

Ob

!
Poznámka: záchytné prkno je nedílnou součástí 
bezpečnosti celého systému a mělo by se vždy 
osadit. 

Roof Safety Systems BV - www.rss-roof.com - version november 2017 - Page 4 of 6



Podmínky okraje střechy pro použití RSS systémuE
RSS systém se zavěšuje na okraje střech nebo do střešních okapů budov. Většina budov je vhodná pro 
použití tohoto systému. Některé budovy a střechy však vhodné nejsou. Proto je třeba vždy bezpodmínečně 
zkontrolovat, zda budova či střecha odpovídá následujícím podmínkám pro instalaci RSS systému: 

*)  RSS systém se montuje v podstatě na vhodné okraje střech a do skříňových příp. závěsných okapů ze zinku s dostatečnými 
okapovými úchyty (max. 60 cm od středu ke středu). Systém není vhodný pro plastové střešní okapy. Instalovaný RSS 
systém musí v plném rozsahu odpovídat tuzemským a evropským požadavkům odpovídajícím EN 13374, třída C). V případě 
pochybností se ihned spojte s vaším dodavatelem!! Pokud si nejste jisti stabilitou, provedením a kvalitou okraje střechy, 
okapu či krokve, kontaktujte svého dodavatele!!! 

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ

A. Podmínky okraje střechy:
1)  Okraj střechy má dostatečně vysoký vrchní 

věnec, aby bylo možné za něj zavěsit stojku.
2)   Okraj střechy a fasády jsou dostatečně pevné *).
3)   Okraj střechy má hliníkovou zástěnu nebo 

takový jiný druh okraje, za který se zarážky 
zaháknou a zabrání tak zdvihnutí (plastový 
blok) tak, že stojka nemůže být zdvižena nad 
vrchní věnec.

4)   Patka se může celou svou plochou a pevně 
opřít o fasádu.

B. Podmínky střešního okapu:
1)  Střešní okap je namontovaný a umístěný tak, 

aby stojka mohla být do okapu zaháknuta 
pevně a stabilně.

2)   Střešní okap, okapové úchyty a fasáda jsou 
dostatečně pevné *).

3)   Střešní okap má naválkovou drážku nebo 
takový jiný druh okraje, za který se zarážky 
zaháknou a zabrání tak zdvihnutí (plastový 
blok) tak, že stojka nemůže být zdvižena ze 
střešního okapu.

4)   Patka se může celou svou plochou a pevně 
opřít o fasádu.

5)   Mříž musí být instalována tak, aby její svislá 
výška k ploše střechy byla min. 1 metr a 
pomyslný úhel mezi podlahovou zarážkou a 
nejhořejší trubkou mříže činil max. 15 stupňů 
oproti svislici. Abychom mohli RSS systém 
použít v různých rozdílných situacích, může být 
mříž instalována se zlomem k budově nebo od 
budovy.

6)   K dílům RSS systému nikdy nepřipevňujte jiné 
prvky (jako např. plachty)!

7)   Při silném větru, námraze a sněhu systém 
demontujte!

8)   Používejte pouze nepoškozené a dobře 
fungující díly! Před použitím zkontrolujte 
všechny díly a podrobte je vizuální kontrole! 
Všechny díly musí být jednou ročně technicky 
zkontrolovány a schváleny odborníkem.

SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ

ŠPATNĚ>1m

<15O

>15O

<1m
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Podmínky okraje střechy pro použití RSS systémuE

9)  Veškeré díly RSS systému skladujte na
suchém místě.

10)  Opravy poškozených dílů jsou zakázány.
Poškozené díly ihned vyměňte!

11)  Po pádu osoby nebo předmětu proti nebo
do systému ochrany volného okraje a jeho
příslušenství smí být systém znovu použit
pouze po kontrole kompetentní osobou.

12)   Dodržujte veškerá nařízení a předpisy
bezpečnosti práce platná pro Českou
republiku!

SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ

ŠPATNĚ>1m

<15O

>15O

<1m

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní  630 Tel:   +420 387 840 111 Email: info@tonstav-service.cz
CZ-370 01 České Budějovice Fax: +420 387 840 199 www.tonstav-service.cz
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