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NÁVOD K POUŽITÍ



1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

a) Ztráta stability
 •  Nesprávné umístění (nesprávný úhel u opěrného žebříku, neúplné rozevření dvojitého žebříku)
 •  Podklouznutí spodní části (nezajištěná spodní část žebříku sklouzne od stěny)
 •  Boční sklouznutí, pád na stranu a převrácení horní části (malý přesah horního dotykového povrchu nebo 

nestabilní horní dotykový povrch)
 • Stav žebříku (chybějící protiskluzové patky)
 • Sestupování  ze žebříku, který není ve výšce zajištěn
 •  Terénní podmínky (nestabilní měkká půda, svažitý terén, kluzké povrchy nebo znečištěné pevné povrchy)
 • Nepříznivé povětrnostní podmínky (větrné počasí)
 • Kolize se žebříkem (dveře nebo vozidlo)
 • Nevhodný výběr žebříku (příliš krátký, nevhodná činnost)

b) Manipulace
 • Přenášení žebříku na pracovní místo (pád žebříku ze svislé polohy)
 •  Sestavování a demontování žebříku (pád žebříku ze svislé polohy při nesprávné manipulaci, přivření prstů 

druhou osobou)
 •  Vynášení předmětů po žebříku (těžké nebo objemné předměty, ztráta stability)

c) Uklouznutí a pád uživatele
 • Nevhodná obuv
 • Znečištěné příčle nebo stupadla
 •  Nebezpečné praktiky uživatele (výstup po dvou příčlích, sklouzávání po bočnicích)

d) Konstrukční vada žebříku
 • Stav žebříku (poškozená bočnice, opotřebení)
 • Přetížení žebříku

e) Nebezpečí elektrického původu
 • Nevyhnutelné práce pod napětím (dotyk při zjišťování poruchového stavu)
 •  Umístění žebříku v těsné blízkosti elektrického zařízení pod napětím (elektrické  vedení nad hlavou)
 • Žebříky poškozující elektrická zařízení (kryty nebo ochrannou izolaci)
 • Nesprávný výběr typu žebříku pro elektrikářské práce



2. Návod k použití

2.1 Před použitím
a)  Ujistěte se, že jste v uspokojivé kondici, abyste mohli žebřík použít. Použití žebříku při určitých zdravotních 

stavech nebo medikaci, při nemírném požití alkoholu nebo drog může být nebezpečné.
b)  Při přepravování žebříků na střešních nosičích nebo v dodávkových vozidlech zajistěte jejich vhodné umístění a 

upevnění, aby se zabránilo poškození. 
c) Po dodání žebříku, před jeho prvním použitím zkontrolujte daný stav a funkčnost všech dílů.
d)  Na začátku dne, kdy se má žebřík začít používat, proveďte vizuální prohlídku žebříku, zda není poškozen a zda 

je jeho použití bezpečné (obr.2).
e)  V případě profesionálních uživatelů se požaduje pravidelná kontrola (viz periodická kontrola jedenkrát ročně).
f) Zjistěte, zda je žebřík vhodný pro danou činnost.
g) Nepoužívejte poškozený žebřík. 
h) Odstraňte z žebříku jakékoli znečištění, např. mokrou barvu, bláto, olej nebo sníh.
i) Před použitím žebříku na pracovišti proveďte posouzení rizik.

2.2 Umístění a postavení žebříku

a)  Žebřík se musí postavit na vhodném místě a ve vhodném sklonu 75° (1:4) (obr.3), s 
příčlemi nebo stupadly v dané rovině; dvojitý žebřík v úplném rozevření (obr.4).

b)  Uzavíratelné zařízení u typů se zavětrovacími trubkami musí být zcela zajištěno 
(obr.5).

c)  Žebřík musí být používán na rovném, vodorovném a nepohyblivém podkladu 
(obr.6).

d)  Opěrný žebřík se má opírat o plochý nedrolivý povrch a před použitím má být zajištěn, 
např. přivázán (obr.7), nebo se mají použít vhodné stabilizující prvky. Oba horní konce 
se musí opírat o stěnu tak, aby přenášely rovnoměrně rozložené zatížení o stěnu. 
Nepoužívat žebřík opřený o sloup bez sloupové opěry zabezpečené řetízkem (obr.8).

e) Žebřík se nikdy nesmí přemisťovat shora.
f)  Při postavení žebříku vezměte v úvahu riziko kolize žebříku např. s chodci, vozidly nebo dveřmi v pracovním 

prostoru, je-li to možné, zajistěte dveře  (nikoli však nouzové východy) a okna.
g)  Zjistěte jakákoli elektrická rizika v pracovním prostoru, např. elektrická nebo jiná vedení nad hlavou, jiné 

nechráněné elektrické zařízení (obr.9).
h) Žebřík musí stát na svých patkách, nikoli na příčlích nebo stupadlech.
i)  Žebříky nesmějí být postaveny na kluzkých površích (např. na ledě, lesklých površích nebo na značně 

znečištěných pevných površích), pokud nejsou přijata dostatečně účinná opatření bránící sklouznutí žebříku, 
nebo není-li  zajištěno dostatečné očištění znečištěného povrchu (obr.10).

obrázek 2



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


