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TTaattoo  mmeettooddiikkaa  ppllaattíí  pprroo  nnaassttaavvoovvaaccíí  žžeebbřřííkkyy  pprroo  hhaassiiččee  vvyyrroobbeennéé  zz  jj iinnééhhoo  mmaatteerriiáálluu  nneežž  jjee  
ddřřeevvoo  vv  ssoouullaadduu  ss  ČČSSNN  EENN  11114477  PPřřeennoossnnéé  žžeebbřřííkkyy  pprroo  hhaassiiččee,,  ppookkuudd  nneenníí  vv  nnáávvoodduu  
kk  ppoouužžíívváánníí  oodd  vvýýrroobbccee  uuvveeddeennoo  jj iinnaakk..    
 
AA..  RRoozzssaahh  aa  tteerr mmíínnyy  kkoonnttrr ooll   pprr oovvoozzuusscchhooppnnoosstt ii   
  
11..  KK oonnttrr oollaa  pprr oovvoozzuusscchhooppnnoosstt ii   ppřřeedd  zzaařřaazzeenníímm  kk  jj eeddnnoottccee  
  
PPrroovvááddíí  ssee  vviizzuuáállnníí  kkoonnttrroollaa  aa  ffuunnkkččnníí  zzkkoouušškkaa  vv  rroozzssaahhuu  kkoonnttrroollyy  ppoo  ppoouužžii ttíí  ppooddllee  ooddsstt..  33..  
  
22..  KK oonnttrr oollaa  ppřřeedd  ppoouužžii tt íímm  
  
PPřřii   sseessttaavvoovváánníí  žžeebbřřííkkuu  uu  zzáássaahhuu  ssee  sslleedduujjee,,  zzddaa  zzááppaaddkkyy  řřááddnněě  ssppllnnii llyy  ssvvoouu  ffuunnkkccii   vv  ssoouullaadduu  
ss  MMLL  čč..  1188//DDRR55  aa  MMLL  čč..  1166//DDRR33  CCvviiččeebbnnííhhoo  řřáádduu  JJPPOO..  JJiinnaakk  ssee  kkoonnttrroollaa  ppřřeedd  ppoouužžii ttíímm  
nnaahhrraazzuujjee  kkoonnttrroolloouu  ppooddllee  ooddsstt..  33,,  zzaa  ppřřeeddppookkllaaddůů  ssttaannoovveennýýcchh  ppřříílloohhoouu  čč..  66  ŘŘáádduu  tteecchhnniicckkéé  
sslluužžbbyy..  
  
33..  KK oonnttrr oollaa  ppoo  ppoouužžii tt íí  
  
3.1. Provádí se vizuální kontrola z těchto hledisek: 

--  uucchhyycceenníí  vvššeecchh  ppřřííččll íí,,  
--  ppeevvnnoosstt  uucchhyycceenníí  vvššeecchh  ššrroouubbůů  aa  nnýýttůů,,  
--  nneeppoorruuššeennoosstt  ssvvaarrůů,,  
--  zzjjeevvnnéé  vvaaddyy  jjaakkoo  ttrrhhll iinnyy,,  rroozzššttííppnnuuttíí,,  lloommyy,,  ddeeffoorrmmaaccee,,  pprroohhlloouubbeenniinnyy  mmaatteerriiáállůů  

ppřřííččll íí  aa  ššttěěřřiinn,,  
--  nnaaddmměěrrnnéé  ooppoottřřeebbeenníí  pprroottiisskklluuzzoovvýýcchh  ppaatteekk,,  
--  sspprráávvnnáá  ffuunnkkccee  zzááppaaddeekk  ((vvččeettnněě  mmaazzáánníí  aa  kkoonnzzeerrvvaaccee)),,  
--  zzřřeetteellnnoosstt  aa  ččii tteellnnoosstt  oozznnaaččeenníí..  

3.2. Provádí se funkční zkouška: 
--  vvzzáájjeemmnnééhhoo  ssppoojjeenníí  nnaassttaavvoovvaaccíícchh  ddííllůů  ssee  ssppooddnníímm  ddíílleemm,,  
--  vvzzáájjeemmnnééhhoo  ssppoojjeenníí  nnaassttaavvoovvaaccíícchh  ddííllůů  mmeezzii   sseebboouu,,  
--  ddííllyy  ddoo  sseebbee  mmuussíí  ssnnaaddnnoo  zzaappaaddaatt,,  ttaahheemm  aa  ttrrhheemm  nnaa  ppooddppěěrráácchh  ssee  oovvěěřříí  ffuunnkkccee  

zzááppaaddeekk  ((ddííllyy  ssee  nneessmmíí  rroozzppoojj ii tt))..  
  
OO  vvýýsslleeddccíícchh  kkoonnttrroollyy  ssee  pprroovvááddíí  zzááppiiss..  ŽŽeebbřřííkk  mmuussíí  vvyyhhoovvěětt  vvee  vvššeecchh  hhlleeddiissccíícchh..  
PPoošškkoozzeennéé  žžeebbřřííkkyy  nneebboo  žžeebbřřííkkyy  vvyykkaazzuujj ííccíí  vvaaddyy  ssee  vvyyřřaaddíí  zz  ppoouužžíívváánníí  aa  ppřřeedd  ddaallššíímm  ppoouužžii ttíímm  
oopprraavvíí..  OOpprraavvyy  pprroovvááddíí  vvýýrroobbccee..  VVýýmměěnnyy  ppaatteekk,,  uuttaažžeenníí  ššrroouubbůů  rreesspp..  ddooppllnněěnníí  cchhyybběějj ííccíícchh    
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nnýýttůů  aa  zznnaaččeenníí  mmůůžžee  pprroovváádděětt  uužžiivvaatteell   aa  nnáásslleeddnněě  pprroovveeddee  kkoonnttrroolluu  vv  rroozzssaahhuu  pprraavviiddeellnnéé  
kkoonnttrroollyy  ppooddllee  ooddsstt..  33..  
  
44..  KK oonnttrr oollaa  vv  pprr aavviiddeellnnýýcchh  iinntteerr vvaalleecchh  

 
4.1. 1x za 6 měsíců 

PPookkuudd  nneebbyyllaa  pprroovveeddeennaa  kkoonnttrroollaa  ppoo  ppoouužžii ttíí  vv  iinntteerrvvaalluu  kkrraattššíímm  nneežž  11  xx  zzaa  66  mměěssííccůů  
pprroovveeddee  ssee  vv  ttoommttoo  tteerrmmíínnuu  pprraavviiddeellnnáá  kkoonnttrroollaa  vv  rroozzssaahhuu  ppooddllee  ooddsstt..  33..  

44..22..  11  xx  zzaa  55  lleett  
VV  iinntteerrvvaalluu  11  xx  zzaa  ppěětt  lleett  ssee  pprroovvááddíí  nneeddeessttrruukkttiivvnníí  zzkkoouušškkaa  žžeebbřřííkkuu  ppooddllee  44..22..11  aa  ttoo    
zzaa  nnáásslleedduujj ííccíícchh  ppooddmmíínneekk::  
--  ssttaannoovveennáá  mměěřřiiddllaa  nneejjssoouu  ppřřeeddeeppssáánnaa,,  
--  zzaattěěžžoovváánníí  mmuussíí  bbýýtt  ppoossttuuppnnéé  bbeezz  jjaakkééhhookkooll iivv  ddyynnaammiicckkééhhoo,,  nneebboo  nnááhhllééhhoo  zzaattíížžeenníí,,  
--  pprroo  vvššeecchhnnaa  mměěřřeenníí  aa  vvýýsslleeddkkyy  zzkkoouuššeekk  ppllaattíí  ttoolleerraannccee  ±±33  mmmm..  ZZááttěěžž  aa  ssííllyy  mmuussíí  bbýýtt  

vv  ttoolleerraannccii   ±±  11  %%  ssttaannoovveennéé  hhooddnnoottyy,,  
--  oo  vvýýsslleeddccíícchh  zzkkoouušškkyy  ssee  pprroovvááddíí  zzááppiiss,,  
--  zzaattíížžeenníí  mmuussíí  bbýýtt  rroozzlloožžeennoo  nneejjvvýýššee  vv  ššíířřccee  jjeeddnnéé  mmeezzeerryy  mmeezzii   ppřřííččlleemmii   nnaa  oobběě  

ssttrraannyy  oodd  bboodduu  zzaattíížžeenníí,,  
--  ppoo  pprroovveeddeenníí  zzkkoouušškkyy  ssee  pprroovveeddee  kkoonnttrroollaa  ppooddllee  ooddsstt..  33..  

  
44..22..11..  PPoossttuupp  pprroovveeddeenníí  nneeddeessttrruukkttiivvnníí  zzkkoouušškkyy  
oobbrr..  11  

  
44..22..11..11  ŽŽeebbřřííkk  ssee  vv  jjeehhoo  nneejjvvěěttššíí  ddééllccee  uulloožžíí  ppooddllee  oobbrráázzkkuu  11  vvooddoorroovvnněě  nnaa  ppooddppěěrryy,,  kktteerréé  jjssoouu  

uummííssttěěnnyy  220000  mmmm  oodd  kkoonnccůů  ššttěěřřiinn..  JJeeddnnaa  ppooddppěěrraa  jjee  ppeevvnnáá  aa  zzaajj iissttíí  ssee,,  aabbyy  ddrruuhháá  bbyyllaa  
ppoohhyybbll iivváá..  ŽŽeebbřřííkk  ssee  uuppeevvnníí  kk  oobběěmmaa  ppooddppěěrráámm..  

oobbrr..  22  

44..22..11..22  ŽŽeebbřřííkk  ssee  vvee  ssttřřeedduu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii   zzaattíížžíí  zzaattíížžeenníímm  IIII  ppooddllee  ttaabbuullkkyy  11  nneejjmméénněě    
ppoo  ddoobbuu  6600  ss..  OOddssttrraanníí  ssee  zzaattíížžeenníí  aa  mměěřříí  ssee  ssvviisslláá  vvzzddáálleennoosstt  AA  oodd  bboodduu  vvee  ssttřřeedduu  
žžeebbřřííkkuu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii   kk  vvooddoorroovvnnéé  vvýýcchhoozzíí  úúrroovvnnii   ((vviizz  oobbrráázzeekk  22))..  
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oobbrr..  33  

  
44..22..11..33  ŽŽeebbřřííkk  ssee  vvee  ssttřřeedduu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii   zzaattíížžíí  zzaattíížžeenníímm  II  ppooddllee  ttaabbuullkkyy  11  nneejjmméénněě    

ppoo  ddoobbuu  6600  ss..  MMěěřříí  ssee  vvzzddáálleennoosstt  BB  oodd  bboodduu  vvee  ssttřřeedduu  žžeebbřřííkkuu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii    
kk  vvooddoorroovvnnéé  vvýýcchhoozzíí  úúrroovvnnii   ((vviizz  oobbrráázzeekk  33))..  

oobbrr..  44  

44..22..11..44  ZZaattíížžeenníí  vvee  ssttřřeedduu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii   ssee  zzvvýýššíí  nnaa  zzaattíížžeenníí  IIII  ppooddllee  ttaabb..  11  nneejjmméénněě    
ppoo  ddoobbuu  6600  ss..  MMěěřříí  ssee  vvzzddáálleennoosstt  CC  oodd  bboodduu  vvee  ssttřřeedduu  žžeebbřřííkkuu  mmeezzii   ppooddppěěrraammii    
kk  vvooddoorroovvnnéé  vvýýcchhoozzíí  úúrroovvnnii   ((vviizz  oobbrráázzeekk  44))..  

oobbrr..  55  

  
44..22..11..55  NNeejjddééllee  ddoo  6600  ss  ppoo  ooddssttrraanněěnníí  zzaattíížžeenníí  ssee  mměěřříí  vvzzddáálleennoosstt  DD  oodd  bboodduu  vvee  ssttřřeedduu  žžeebbřřííkkuu  

mmeezzii   ppooddppěěrraammii   kk  vvooddoorroovvnnéé  vvýýcchhoozzíí  úúrroovvnnii   ((vviizz  oobbrráázzeekk  55))..  
  
ŽŽeebbřřííkk  ssee  nneessmmíí  bběěhheemm  zzkkoouušškkyy  ddoottkknnoouutt  zzeemměě..  
  
ttaabb..  11  

  

DDrr uuhh  žžeebbřřííkkuu  ZZaattíížžeenníí  II   ZZaattíížžeenníí  II II   
ŽŽeebbřřííkk  pprroo  ttřřii   oossoobbyy  668866  NN  ((7700  KKgg))  11002299  NN  ((110055  KKgg))  
ŽŽeebbřřííkk  pprroo  ddvvěě  oossoobbyy  558888  NN  ((6600  KKgg))  888822  NN  ((9900  KKgg))  
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44..22..22..  ZZhhooddnnoocceenníí  vvýýsslleeddkkůů  nneeddeessttrruukkttiivvnníí  zzkkoouušškkyy  
  
44..22..22..11  RRoozzddííll   mmeezzii   vvzzddáálleennoossttmmii   AA  aa  BB  ((pprrůůhhyybb  zzppůůssoobbeennýý  zzaattíížžeenníímm  II))  nneessmmíí  ppřřeekkrrooččii tt    

22,,55  %%  vvzzddáálleennoossttii   ((aa))  mmeezzii   ppooddppěěrraammii ..  
44..22..22..22  RRoozzddííll   mmeezzii   vvzzddáálleennoossttmmii   AA  aa  CC  ((pprrůůhhyybb  zzppůůssoobbeennýý  zzaattíížžeenníímm  IIII))  nneessmmíí  ppřřeekkrrooččii tt  11,,55  

nnáássoobbeekk  pprrůůhhyybbuu  zzjj iiššttěěnnééhhoo  ppooddllee  44..22..22..11..  
44..22..22..33  VVzzddáálleennoosstt  DD  mmuussíí  bbýýtt  sstteejjnnáá  jjaakkoo  vvzzddáálleennoosstt  AA  nneejjddééllee  ddoo  6600  ss  ppoo  ooddlleehhččeenníí  žžeebbřřííkkuu..  
  
44..33..  KKoonnttrroollaa  ppooddllee  ooddsstt..  44..22  ssee  pprroovvááddíí  ttaakkéé  ppookkuudd  eexxiissttuujjee  ppooddeezzřřeenníí  nnaa  jjeehhoo  ppoošškkoozzeenníí,,  

zzeejjmméénnaa  kkddyyžž  bbyyll   žžeebbřřííkk::  
  

--  ppoouužžii tt  jj iinnýýmm  nneežž  oobbvvyykkllýýmm  zzppůůssoobbeemm,,  
--  vvyyssttaavveenn  nneeppřřiimměěřřeennéémmuu  nnáárraazzuu,,  
--  vvyyssttaavveenn  nnaaddmměěrrnnýýmm  úúččiinnkkůůmm  tteeppllaa  ((ppřříímmýý  ppllaammeenn  aappoodd..))  ..  
  

55..  KK oonnttrr oollaa  ppřřii   ssttřřííddáánníí  ssmměěnn  
  
KKoonnttrroolluujjee  ssee  uucchhyycceenníí  žžeebbřřííkkuu  nnaa  nnáássttaavvbběě  ppoožžáárrnnííhhoo  aauuttoommoobbii lluu.. 
 
B. Informace a doporučení pro bezpečnost 
 
1. Při obvyklém použití se doporučuje, aby osoby udržovaly pravidelné rozestupy  

na žebříku. Minimální vzdálenost mezi osobami má být nejméně 2 m. 
2. Na žebříku se smí v jednom okamžiku vyskytovat pouze počet osob uvedený na štítku. 
3. Pro účely evropských norem je uvažována hmotnost hasiče s dýchacím přístrojem  

108 kg. Bezpečnostní součinitele jsou vypočtené pro běžná použití žebříku (například 
pro sklon žebříku 75°). Pokud jsou tyto předpoklady významným způsobem porušeny je 
třeba zvážit míru rizika poškození žebříku. 

 
C.  Vzor formuláře k vedení záznamů o kontrolách provozuschopnosti nastavovacích 

žebříků 
 

Viz příloha.
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Příloha k MK- TS/01-2010 

Formulář k vedení záznamů o kontrolách provozuschopnosti nastavovacích žebříků 
Výrobce  Evidenční číslo  
Typ dle výrobce  Datum výroby  
Výrobní číslo  Datum uvedení do provozu  

Kontroly provozuschopnosti 
KK oonnttrr oollyy  ppřřeedd  zzaařřaazzeenníímm  kk  jj eeddnnoottccee,,  ppoo  ppoouužžii tt íí,,  kkoonnttrr oollyy  11  xx  zzaa  66  mměěssííccůů,,  kkoonnttrr oollaa  ppoo  nneeddeessttrr uukktt iivvnníí  zzkkoouuššccee  
ddrruuhh  kkoonnttrroollyy  **                                 
ddaattuumm                                
uucchhyycceenníí  ppřřííččll íí                                
ššrroouubbyy  aa  nnýýttyy                                
nneeppoorruuššeennoosstt  ssvvaarrůů                                
zzjjeevvnnéé  vvaaddyy                                
ooppoottřřeebbeenníí  ppaatteekk                                
ffuunnkkccee  zzááppaaddeekk                                
oozznnaaččeenníí                                
ffuunnkkččnníí  zzkkoouušškkaa                                
pprroovveeddll                                 
ppooddppiiss                                

Nedestruktivní zkoušky 
NNaamměěřřeennéé  hhooddnnoottyy  VVyyppooččtteennéé  hhooddnnoottyy  NNaamměěřřeennéé  hhooddnnoottyy  VVyyppooččtteennéé  hhooddnnoottyy  
aa  ==  AA  ==  b = AA  --  BB  ==  aa  ==  AA  ==  b = AA  --  BB  ==  
BB  ==  CC  ==  cc  ==    AA  --  CC  ==  BB  ==  CC  ==  cc  ==    AA  --  CC  ==  
DD  ==  AA  --  DD  ==  DD  ==  AA  --  DD  ==  

DDaattuumm  PPrroovveeddll   ((jjmméénnoo  aa  ppooddppiiss))  VVýýsslleeddeekk  kkoonnttrroollyy  DDaattuumm  PPrroovveeddll   ((jjmméénnoo  aa  ppooddppiiss))  VVýýsslleeddeekk  kkoonnttrroollyy  
            

 

* uvede se zkratka druhu kontroly (ZJ=před zařazením k jednotce, PP=po použití, 1x6=pravidelná 1 x za 6 měsíců, NZ= po nedestruktivní zkoušce 
Jako výsledek jednotlivých úkonů při kontrole provozuschopnosti se do jednotlivých řádek uvádí buď OK=bez závad, nebo ZVD=závada). 
Při nedestruktivní zkoušce se uvedou konkrétní naměřené a vypočtené hodnoty a do pole výsledek kontroly se uvede vyhovuje/nevyhovuje  
(a = vzdálenost mezi podpěrami, b = 2,5 % a, c = 1,5 násobek A-B. 

 


