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MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ  
SNĚHOVÁ ZÁBRANA PRO CLASSIC A FALCOVANÉ KRYTINY  

Montáž 

Pro správnou montáž sněhové zábrany: 

• umístěte sněhovou zábranu v blízkosti střešního okapu tak, aby kumulované zatížení 
sněhem směřovalo přímo na pozednici, jež je součástí nosné konstrukce budovy; pokud 
je nutné použít několik řad zábran, umisťujte je v blízkosti podpěrných konstrukčních 
prvků (vaznice, sloupky), 

• konzoly sněhové zábrany je třeba instalovat přímo na stojatých drážkách, a to 
zaklapnutím jejich upevňovacích prvků na drážce; umístěte tedy přítlačný prvek 
konzoly tak, aby se jeho spodní záhyb nacházel v místě zúžení drážky (Obrázek 2); poté 
oba upevňovací prvky konzoly sešroubujte pomocí 4 šroubů se šestihrannou hlavou 
M8x30 a 4 matic se šestihrannou hlavou M8 (Obrázek 2), 

• po instalaci konzol zasuňte tyče zábrany do otvorů v hlavním upevňovacím prvku 
konzoly a zajistěte je proti posunutí pomocí krátkých samořezných šroubů, které 
našroubujte hned za krajními konzolami zábrany, 

• v případě potřeby lze tyče sněhové zábrany vzájemně spojovat do delších celků 
za použití tyčí s délkou 3,0 bm, které mají zúžené konce a usnadňují tak vytvoření spoje 
(Obrázek 3); tyče s délkou 3,0 bm je také možné spojovat s tyčemi 1,0 bm na konci celku, 

• vzdálenost mezi sousedními střešními konzolami nesmí být větší než 1000 mm; tyče 
sněhové zábrany nesmí přesahovat krajní konzoly o více než 200 mm (Obrázek 1). 
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Údržba 

Díky stálé kontrole kvality ve výrobě mají střešní bezpečnostní prvky dlouhou životnost a jsou bezpečné pro používání pod podmínkou, 
že byly správně namontované v souladu s pokyny výrobce. Pro zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti těchto prvků je majitel 
nemovitosti povinen provádět každoroční kontroly jednotlivých prvků systému a provádět nezbytnou údržbu systému. V zimním období 
je třeba sledovat, zda zatížení sněhem nepřekračuje maximální přípustné zatížení. 
Při každoroční kontrole: 
• Zkontrolujte správnost spojů, a to u všech prvků. 
• Ujistěte se, že jsou nadměrné sněhové nadílky odstraňovány za účelem zmírnění zatížení konstrukce. 
• Zničené nebo poškozené části co nejrychleji vyměňte nebo opravte. 

Soupis prvků Množství v sadě

1. Trubka sněhové zábrany 1000 nebo 3000 mm 2 ks

2. Konzola sněhové zábrany na plechovou falcovanou krytinu 2 ks *

3. Upevňovací prvek 2 ks *

4. Šroub M8 x 30 (4 ks/konzolu) 8 ks * 

5. Šestihranná matice M8 (4 ks/upevňovací prvek) 8 ks *

6. Samořezný šroub, např. 4,8 x 19 mm 4 ks 
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Obrázek 1 

Obrázek 2

Obrázek 3

* Součást setu ke sněhové zábraně P104. Pro délku zábrany 3000mm jsou zapotřebí dva sety. 
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Charakteristické hodnoty zatížení sněhem 0,7 kN/m² 

Vzdálenosti mezi konzolami 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1 m

Sklon střechy 

<15° 54,8 45,5 36,3 30,4 27,1

15°-22° 29,2 24,2 19,3 16,2 14,5

22°-27° 21,5 17,8 14,2 12,0 10,7

27°-37° 18,9 15,7 12,5 10,5 9,4

37°-45° 17,7 14,7 11,7 9,8 8,8

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem 0,9 kN/m² 

Vzdálenosti mezi konzolami 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m

Sklon střechy 

<15° 42,5 35,3 28,2 23,6 21,1

15°-22° 22,6 18,8 15,0 12,6 11,2

22°-27° 16,7 13,9 11,1 9,3 8,3

27°-37° 14,7 12,2 9,7 8,2 7,3

37°-45° 13,7 11,4 9,1 7,6 6,8

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem 1,2 kN/m² 

Vzdálenosti mezi konzolami 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m

Sklon střechy 

<15° 31,9 26,5 21,1 17,7 15,8

15°-22° 17,0 14,1 11,2 9,4 8,4

22°-27° 12,5 10,4 8,3 7,0 6,2

27°-37° 11,0 9,2 7,3 6,1 5,5

37°-45° 10,3 8,5 6,8 5,7 5,1

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem 1,6 kN/m² 

Vzdálenosti mezi konzolami 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m

Sklon střechy 

<15° 23,9 19,8 15,8 13,3 11,9

15°-22° 12,7 10,6 8,4 7,1 6,3

22°-27° 9,4 7,8 6,2 5,2 4,7

27°-37° 8,3 6,9 5,5 4,6 4,1

37°-45° 7,7 6,4 5,1 4,3 3,8

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem 2,0 kN/m² 

Vzdálenosti mezi konzolami 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m

Sklon střechy 

<15° 19,1 15,9 12,7 10,6 9,5

15°-22° 10,2 8,5 6,7 5,7 5,1

22°-27° 7,5 6,2 5,0 4,2 3,7

27°-37° 6,6 5,5 4,4 3,7 3,3

37°-45° 6,2 5,1 4,1 3,4 3,1

Sněhové zábrany dokážou unést zatížení do 5 kN/m ve směru spádu střechy.  
Při dodržení hodnot uvedených v tabulce jsou tyto požadavky splněny. 

V souvislosti s probíhajícím výzkumem a vývojem v oblasti nabízeného systému si Ruukki Ruukki CZ, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu nebo opravu 
údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího oznámení. 

Tento materiál není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů. 
 

Copyright © 2020 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. 
 

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB. 

Nachylenie dachu:   
Charakterystyczne obciążenie śniegiem:

25°
o,9 kN/m²

Odległość pomiędzy uchwytami 
bariery przeciwśniegowej: 

Maksymalna długość połaci dachowej 
ponad barierą przecwiśniegową:  4,2 m 

Nachylenie dachu:   
Charakterystyczne obciążenie śniegiem:   

25°
2,0 kN/m²

Maksymalna długość połaci dachowej 
ponad barierą przeciwśniegową:  9,3 m 

Przykłady prawidłowego zastosowania barier przecwiśniegowych 
zgodnie z tabelą „Maksymalne dopuszczalne długości połaci 
dachowej nad barierami śniegowymi”:

900 mm 

Odległość pomiędzy uchwytami 
bariery przeciwśniegowej: 900 mm 

Výrobek Sněhová zábrana  
pro Classic 

Účel použití 
Ochrana proti sesuvu sněhu  
a ledu ze střechy 

Parametry

1. Minimální výška drážky ~32 mm

2. Spojení Šroubované

3. Statická únosnost 

Při koncentrovaném za-
tížení 1,5 kN a zatížení 5 
kN ve směru spádu šikmé 
střechy je průhyb menší než 
20 mm a trvalý průhyb je 
menší než 5 mm. 

4.  Třída korozní agresivity 
prostředí 

C3

Maximální přípustné délky střešních rovin nad sněhovými zábranami 

Příklady správného použití sněhových zábran podle tabulky 
„Maximální přípustné délky střešních rovin nad sněhovými 
zábranami“: 

Sklon střechy:  25°
Charakteristické zatížení sněhem: 0,9 kN/m²

Maximální délka střešní roviny
nad sněhovou zábranou: 9,3 m 
 
Vzdálenost mezi konzolami sněhové 
zábrany:  900 mm 

Sklon střechy:  25° 
Charakteristické zatížení sněhem: 2,0 kN/m² 

Maximální délka střešní roviny 
nad sněhovou zábranou: 4,2 m 
 
Vzdálenost mezi konzolami 
sněhové zábrany:  900 mm 

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459

2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462

3. Východní Čechy 603 829 903

4. Jižní Morava 604 212 452

5. Severní Morava 735 152 860

Poradce pro střechy: 800 350 999

poradceprostrechy@ruukki.com 


