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Bakalářská práce shrnuje v první části rešerši metodik kontrol a zkoušení 

nastavovacích ţebříků pro hasiče ve vybraných zemích Evropské unie. Následně je porovnává 

s metodikou MK- TS/01-2010 platnou v České republice, kterou vydalo MV GŘ HZS ČR dne 

31. 3. 2010 v souladu s ČSN EN 1147:2010. V druhé části byla provedena měření napjatosti 

ve štěřinách ţebříků při zatěţování podle vybraných metodik. Následně bylo provedeno 

vyhodnocení výsledků pro vybrané metodiky. 
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Seznam zkratek a symbolů 

HZS     Hasičský záchranný sbor 

PO     poţární ochrana 

JPO     jednotka poţární ochrany 

STC     Středočeský kraj 

PLK     Plzeňský kraj 

VYS     Vysočina 

ULK     Ústecký kraj 

MSK     Moravskoslezský kraj 

IZS     integrovaný záchranný systém 

ČSN     československá státní norma 

EN     evropská norma 

R  Ω   elektrický odpor 

l  m   délka vodiče 

Un  V   napájecí napětí  

Um  V   naměřené napětí 

F  N   působící síla 

k  -   k faktor tenzometru   

ρ      Ω.m (Ω.m
2
.m

-1
) měrný odpor 

ε    -   měrná deformace tenzometru (relativní prodlouţení) 

S  mm
2
   průřez vodiče 

U  V   elektrické napětí 

σo  MPa   ohybové napětí 

E  MPa   modul pruţnosti v tahu 

Rm  MPa   minimální pevnost v tahu 

Rp0,2  MPa   minimální mez kluzu  

A 50 mm mm   taţnost 
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Úvod 

Impulsem pro porovnání metodik kontrol nastavovacích ţebříků u hasičů byla nehoda, 

ke které došlo při evakuaci obyvatel u poţáru v Rovensku pod Troskami v roce 2009, kdy 

došlo k destrukci ţebříku při jeho zatíţení.  

V České republice se přenosné ţebříky pro hasiče kontrolují podle normy ČSN EN 

1147. Norma ČSN EN 1147 je převzatá evropská norma EN 1147:2010, která je platná 

v České republice od října 2010. V této normě se stanovují poţadavky, zkušební metody a 

kritéria pro zkoušení přenosných ţebříků, určené pro pouţití hasičskými a záchrannými 

jednotkami. 

Pravidelné kontroly přenosných ţebříků definuje vnitřní předpis Ministerstva vnitra-

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve formě metodiky 

provádění kontrol provozuschopnosti poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany, 

vydané pod názvem MK- TS/01-2010 - Nastavovací ţebřík pro hasiče. 

Pro porovnání metodik kontroly přenosných nastavovacích ţebříků pro hasiče 

v ostatních zemích Evropské unie jsme poslali do vybraných států dopis s poţadavkem, aby 

nám zaslaly jejich platné normativní předpisy, podle kterých se řídí. Vybrané státy EU 

kontaktoval plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Statutární zástupce krajského ředitele Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje a náměstek krajského ředitele pro IZS a operační 

řízení. 

Podle vybraných metodik vyzkoušíme nastavovací ţebřík, který jsem si zapůjčil u 

HZS MSK. Při měřeních je zjištěno napětí štěřin při namáhání v tlaku a tahu. Po zpracování 

výsledků bude učiněn závěr, ve kterém bude vybrána lepší metodika kontroly nastavovacích 

ţebříků pro hasiče. 
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Rešerše 

Cílem rešerše je zjistit, zda státy Evropské unie přijaly normu EN 1147:2010 a řídí se 

podle ní, nebo jestli mají jiný normativní předpis pro pravidelné kontroly přenosných ţebříků. 

Se získáním evropských normativních předpisů mi pomohl plk. Ing. Vladimír Vlček, 

Ph.D., který zaslal dopis svým kolegům ve sdruţení důstojníků. Nejpřínosnější odpověď byla 

z Německa, které se řídí vlastním předpisem GUV-G 9102. 

 

ČSN EN 1147. Přenosné žebříky pro hasiče. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, říjen 2010. 36 s. Třídící znak 38 9800 [1]. 

Norma se zabývá zkoušením přenosných ţebříků pro hasiče. Uvádí dva typy zkoušek. 

Destruktivní a nedestruktivní. Nedestruktivní se pouţívá pro periodické kontroly ţebříků. 

Destruktivní zkouška se vyuţívá zejména při testech ţebříků před uvedením na trh.  

 

Nastavovací ţebřík pro hasiče. Metodika provádění kontrol provozuschopnosti požární 

techniky a věcných prostředků požární ochrany. Praha: Ministerstvo vnitra - generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 31. března 2010. 5 s. [2]. 

Tato metodika určuje četnost a postup zkoušek i kontrol pro nastavovací ţebříky 

v poţární ochraně. 

 

GUV-G 9102. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr. München: 

Bundesverband der Unfallkassen, Juni 2005. 81 s. [6]. 

Metodika pouţívaná v Německu pro kontrolu přenosných ţebříků pro hasiče, která je 

odlišná od normy EN 1147, 2010. 

 

Návod k obsluze. Požární žebřík 4-dílný nastavovací záchranný a zásahový. Chrudim: 

SCHELEXX s. r. o., 26.3.2010. 2 s. [5]. 

Návod k obsluze určený pro nastavovací ţebřík. V návodu je popsán postup kontroly a 

údrţby nastavovacího ţebříku. 
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1 Definování pojmů 

Nastavovací žebřík používaný v požární ochraně 

Nastavovací ţebřík se skládá zpravidla ze čtyř dílů. První díl má 9 příčlí, které jsou aţ 

k zemi. Další díly jsou uzpůsobeny k nastavení. Mají 7 příčlí, které začínají výše. Po spojení 

se díly do sebe zacvaknou bajonetovými zámky s pojistkou. Výška prvního dílu ţebříku je 

2,6 m, kaţdý další nastavující díl má pak délku 1,9 m. Ačkoli jsou štěřiny stejně dlouhé, 

oněch 80 cm se vyuţívá právě pro překrytí při nastavení. 

Délka jednoho dílu je 2,6 m, dvou zasunutých dílů cca 4,5 m, tří dílů cca 6,4 m a čtyř 

dílů 8,3 m.  

Při správném ustavení ţebříku pod úhlem 75 °, udávaných výrobcem, dosáhne ţebřík 

přibliţně do výše 8 m. 

Na nastavovací ţebřík můţe pouze počet osob, který je uveden na štítku. Osoby by 

měly udrţovat bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m. Na jednom dílu nastavovacího ţebříku 

by měla být pouze jedna osoba. 

Zásahový žebřík 

Ţebřík konstruovaný pro potřeby zásahu. Výrobce pro získání certifikace musí splnit 

destruktivní i nedestruktivní zkoušku podle ČSN EN 1147:2010. 

Záchranný žebřík 

Ţebřík určený pro záchranu osob snášením nebo vynášením 

Patka; protiskluzové zařízení 

Zařízení zabraňující neţádoucímu sklouznutí ţebříku. Umisťuje se na spodní konce 

dílu ţebříku. 

Příčel 

Horizontální část ţebříku, která slouţí jako nášlapná část. Je připevněna ke štěřinám. 

Štěřina 

Vertikální část ţebříku. Jsou na ní připevněny kapsy a zámky pro ustavení dalšího dílu 

ţebříku. 
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Kapsa 

Kapsa slouţí pro uchycení dalšího dílu ţebříku, jeho správné ustavení a zamezení 

pohybu. 

Zámek 

Mechanismus, který udrţuje sestavený ţebřík pohromadě. Je opatřený pojistkou, aby 

nedošlo k jeho rozpojení při zásahu. 
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2 Nastavovací žebříky používané u HZS ČR 

V rámci řešení dílčího úkolu ve své bakalářské práci jsem obeslal všechny kraje se 

ţádostí o sdělení informací, jaké druhy nastavovacích ţebříků pouţívají, a zároveň je poţádal 

o výsledky jejich nedestruktivních zkoušek podle ČSN EN 1147. Odpověď mi zaslalo 5 krajů. 

Počet a druh nastavovacích ţebříků uvádím v Tab. 1. HZS PLK a HZS STC mi nezaslaly 

počet nastavovacích ţebříků, ale pouze dodavatele. 

 

Tab. 1 Druhy pouţívaných nastavovacích ţebříků u HZS krajů 

Dodavatel 

nastavovacího ţebříku 

HZS KRAJE 

HZS STC HZS PLK HZS VYS HZS ULK HZS MSK 

SWS TAUCHMAN ano ano 38 ks 96 ks - 

SPS - VKP s.r.o. ano ano - 4 ks - 

GÜNZBURGER 

STEIGTECHNIK 
ano - 1 ks 3 ks - 

Zagres CZ s. r. o. - - 8 ks - - 

Schellex – Hymer - - - - 50 ks 

2.1 HZS Středočeského kraje 

Při provádění pravidelné nedestruktivní zkoušky podle ČSN EN 1147 prozatím 

nevyhověl pouze jeden ţebřík (záznam viz Příloha H). Vzdálenost A a D se lišila o 5,5 mm 

(max. povolený rozdíl je 3 mm). Do deníku nastavovacího ţebříku byl proveden záznam o 

neúspěšné zkoušce a ţebřík vyřazen z provozu. 

2.2 HZS Plzeňského kraje 

Doposud všechny nastavovací ţebříky nedestruktivní zkouškou podle ČSN EN 1147 

prošly. Pro měření je zakoupena sada a je proškolen jeden pracovník. 

2.3 HZS kraje Vysočina 

Pro zkoušení nastavovacích ţebříků podle ČSN EN 1147 mají zakoupenou sadu od 

SWS TAUCHMAN. Prozatím prošly všechny zkoušené nastavovací ţebříky. 
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2.4 HZS Ústeckého kraje 

Nedestruktivní zkouškou podle ČSN EN 1147 prozatím prošly všechny nastavovací 

ţebříky. 

2.5 HZS Moravskoslezského Kraje 

Nedestruktivní zkouškou prozatím prošly všechny nastavovací ţebříky. Pro měření si 

vyrobili vlastní sadu, kdy zátěţ měří pomocí siloměru. Tuto sadu jsem si zapůjčil pro své 

praktické měření. 

2.6 Držitelé certifikátu nastavovacích žebříků 

Na stránkách HZS ČR [3] je ke staţení tabulka uvádějící výrobce, kteří mají certifikát 

opravňující dodávat nastavovací ţebříky pro hasičské jednotky. 

 

Tab. 2 Drţitelé certifikátu nastavovacích ţebříků  

Drţitelé certifikátu nastavovacích ţebříků 

Název 

výrobce 
Osob 

Číslo 

certifikátu 

Platnost 

certifikátu 

Hmotnost (kg)     

celková/na metr 

Profi-Al/HNN  

SWS Jindřich Tauchman 
3 221/034/200 01.09.2014 42,76/ 5,16 

Profi-Al/HN3 

SWS Jindřich Tauchman 
3 221/043/2009 30.10.2014 45,08/ 5,44 

THZ NZ 4/8M  SPS-VKP 

s.r.o. Slatíňany *) 
3 3.-5. 3.2010 xx.03.2015 42,04/5,00 

Typ 5021, Schellex**) 

Hymer – Leichtmetallbau 
2 221/046/2009 5.11.2014 36,5/4,35 

Günzburger Steigtechnik 

Iveco Magirus FFT INT 
3 

    protokol 

   č.46-09***) 

ze dne               

29.01. 2010 
35,82/4,27 

 

 *)    Zkušební protokol je vypracován, certifikát bude vystaven po zaplacení faktury. 

 **)    Před podpisem smlouvy na certifikaci nastavovacího ţebříku pro tři osoby. 

 ***)    Certifikát nebude vystaven, ţadatelem o zkoušku byl náměstek IZS a OPR. 
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3 Parametry vybraných nastavovacích žebříků 

Představím zde nejpouţívanější ţebříky od firmy SWS TAUCHMAN, Jilemnice, které 

pouţívají téměř všechny kraje. Dále zde uvedu parametry nastavovacího ţebříku od firmy 

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Wangen im Allgau, Německo, který dováţí do ČR 

firma SCHELLEX spol. s r.o., Chrudim, který se pouţívá u jednotek PO HZS 

Moravskoslezského kraje. Tento nastavovací ţebřík jsem také pouţil pro své měření. 

Před zařazením nastavovacího ţebříku výrobcem na trh musí nastavovací ţebřík 

úspěšně projít destruktivní i nedestruktivní zkouškou pro nastavovací ţebříky podle normy 

ČSN EN 1147. 

3.1 Výrobce SWS Tauchman 

Materiál na nastavovací ţebřík dodává společnost  Constellium Extr. s.r.o. Děčín a 

odpovídá materiálové normě ČSN EN AW 6063 T66. Nastavovací ţebříky jsou svařované 

metodou TIG v ochranné atmosféře. V současné době se dodávají dva typy ţebříků. Profi-

Al/HN3 hmotnost cca 45 kg, který je vyrobený ze speciálního profilu s vnitřními výztuhami 

označení 12190 a Profi-Al/HN3L hmotnost 34 kg, který má záchytná oka nerezová, nýtovaná 

nerezovými nýty. U HZS krajů se ještě vyskytuje typ Profi-Al /HNN, který byl vyráběn 

přechodně v roce 2009, ale většina jich vznikla přestavbou dříve pouţívaného ţebříku Profi-

Al/HN, původně určeného pro dvě osoby, vloţením vnitřních výztuh a jejich pronýtováním se 

štěřinami. Tento typ dnes jiţ vzniká jen repasí starých ţebříků Profi-Al/HN.  

Informace o jednotlivých nastavovacích ţebřících jsou převzaty z oficiálních stránek 

SWS Tauchman [4] k datu 24. 3. 2013. 

 

Tab. 3 Nastavovací ţebříky vyráběné SWS TAUCHMAN 

 Profi – AL/HN3L Profi – AL/HN3 Profi – AL/HNN 

Hmotnost [kg] 34 45 44 

Výška [mm] 8300 8300 300 

Šířka [mm] 470 470 470 

Hloubka [mm] 340 340 340 

Kapsy nýtované svařované svařované 

Cena vč. DPH [Kč] 20143 23323 23323 

Poznámka Větší průhyb 

ţebříku. 

V případě nouze 

moţno pouţít aţ 5 

dílů. 

Především přestavba 

dvouosobého ţebříku Profi 

– AL/HN vloţením výztuh. 
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Výrobce doporučuje provést nedestruktivní zkoušku, podle normy ČSN EN 1147, 

pokud ţebřík: 

 Byl vystaven nepřiměřenému rázu. 

 Byl vystaven přímému plamenu či jiným účinkům působení tepla. 

 

V Příloze CH je vloţen výkres sestavy spodního dílu nastavovacího ţebříku. 

 

Mechanické vlastnosti slitiny AlMg0,7Si podle normy EN AW 6063 - T66 

Tato slitina má velmi dobrou korozivní odolnost, je vhodná k eloxaci (povrchová 

úprava), velmi dobrá svařitelnost, ale nízká obrobitelnost.  Informace převzaty ze stránek 

výrobce hliníkových profilů [11]. 

Rmmin = 230 MPa 

Rp0,2 = 195 MPa 

A 50 mm = 8 % 

Hodnoty pro bezpečnostní součinitel 3:1 podle normy ČSN EN 1147 

Rmmin ≈ 77 MPa 

Rp0,2 ≈ 65 MPa 

3.2 Výrobce Hymer-Leichtmetallbau GmbH &Co. KG  

Nastavovací ţebříky od tohoto výrobce jsou hojně pouţívané především u HZS 

Moravskoslezského kraje. Po dohodě s příslušníky technické sluţby na HZS Ostrava – Zábřeh 

mi byl zapůjčen jeden kus čtyřdílného nastavovacího ţebříku pro provedení měření. 

Výrobce doporučuje provést nedestruktivní zkoušku, podle normy ČSN EN 1147, 

pokud byl ţebřík: 

 Pouţit jiným neţ obvyklým způsobem. 

 Byl vystaven nepřiměřenému rázu. 

 Byl vystaven přímému plamenu či jiným účinkům působení tepla. 

 

Ostatní kontroly se řídí podle metodiky MK- TS/01-2010 - Nastavovací ţebřík pro 

hasiče. 



10 

 

Popis žebříku 

Nastavovací ţebřík je vyrobený z lehké slitiny v souladu s ČSN EN 1147:2010. Snadno 

opravitelný z důvodu šroubového spojení mezi štěřinami a příčlemi. 

Příčle, štěřiny a ostatní díly jsou vyměnitelné. Štěřiny jsou ze speciálního hliníkového 

profilu 35 x 73 mm s vnitřním prolisem. Příčle jsou z vrubovaného profilu 30 x 30 mm 

opatřené červeným protiskluzovým a izolačním potahem z plastu k ochraně rukou před 

chladem. Objímky jsou vyrobeny ze speciálního profilu a ke štěřinám jsou přinýtovány. 

Zámky a dorazy zámků jsou opatřeny vyměnitelnými plastovými patkami. Spodní díl ţebříku 

má 9 příčlí, tři díly nastavovací mají po 7 příčlích. Ţebřík disponuje vysokou stabilitou 

z důvodu pevného spojení jednotlivých dílů. Slouţí k pouţití pro tři osoby [5]. Mechanické 

vlastnosti ţebříku a slitinu, ze které je vyroben, se mi bohuţel nepodařilo zjistit. 
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4 Zkoušení přenosných žebříků v České republice 

V České republice je od října 2010 platná převzatá evropská norma EN 1147:2010. 

Četnost provádění zkoušek určuje metodika provádění kontrol provozuschopnosti poţární 

techniky a věcných prostředků poţární ochrany MK- TS/01-2010 - Nastavovací ţebřík pro 

hasiče, pokud výrobce neuvede jinak. 

4.1 Nedestruktivní zkouška podle normy ČSN EN 1147 

Tato evropská norma je zaloţena na provedení přenosných ţebříků pro běţné pouţití 

hasičskými a záchrannými jednotkami a obsahuje bezpečnostní poţadavky. Byl pouţit 

bezpečnostní součinitel v řádu 3:1 a hmotnost hasiče, včetně osobních prostředků a dýchacího 

přístroje, byla uvaţována 108 kg [1]. 

Příloha A této normy se zabývá nedestruktivní zatěţovací zkouškou, která je 

prováděna jako kontrolní zkouška uţivatele ţebříků. Zkouška se provádí jednou za 5 let. 

Výsledek zkoušky se archivuje po dobu ţivotnosti ţebříku. 

Průběh nedestruktivní zkoušky 

Tab. 4 Hmotnost závaţí pro hliníkové ţebříky 

Druh žebříku Závaží I Závaží II 

Ţebřík pro tři osoby 668866  NN  ((7700  KKgg))  11002299  NN  ((110055  KKgg))  

Ţebřík pro dvě osoby 558888  NN  ((6600  KKgg))  888822  NN  ((9900  KKgg))  

 

a) Ţebřík se v jeho maximální délce uloţí podle Obr. 1 vodorovně na podpěry, které jsou 

umístěny 200 mm od kaţdého konce štěřiny. Jeden konec nastavovacího ţebříku musí být 

pevně spojen s nepohyblivou podpěrou, druhý konec musí být volný (popř. pevně spojen s 

pohyblivou podporou). 

b) Zatíţení ţebříku závaţím II (Tab. 4) nejméně po dobu 60 s, ţebřík se zatěţuje ve 

vzdálenosti a/2. 

c) Odstranění zatíţení a změření vzdálenosti A podle Obr. 2. 

d) Zatíţení závaţím I podle Obrázku č. 1 nejméně na dobu 60 s, změřit vzdálenost B podle 

Obr. 3. 

e) Zvýšit zatíţení na závaţí II nejméně na dobu 60 s, změřit vzdálenost C podle Obr. 4. 

f) Odstranění závaţí a nejdéle do 60 s změřit vzdálenost D podle Obr. 5. 
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Obr. 1 Ustavení ţebříku [2] 

 

Obr. 2 Změření vzdálenosti A [2] 

 

Obr. 3 Změření vzdálenosti B [2] 

 

Obr. 4 Změření vzdálenosti C [2] 
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Obr. 5 Změření vzdálenosti D [2] 

Vyhodnocení zkoušky 

1) Rozdíl mezi vzdálenostmi A a B (průhyb způsobený zatíţením závaţí I) nesmí překročit 

2,5 % vzdálenosti mezi podpěrami. 

2) Rozdíl mezi vzdálenostmi A a C (průhyb způsobený zatíţením závaţí II) nesmí překročit 

1,5 násobek průhybu zjištěného v bodě 1. 

3) Vzdálenost D = A maximálně do 60 s od sundání závaţí. 

Poznámky: 

 Ţebřík se nesmí během zkoušky dotknout země. 

 Měření vzdálenosti A, B, C, D probíhá od bodu uprostřed ţebříku mezi podpěrami 

k vodorovné výchozí úrovni. 

 Zatěţování musí být postupné bez dynamického nebo náhlého zatíţení. 

 Pro všechna měření a pro výsledky zkoušek platí tolerance ±3 mm; zatíţení a síly musí 

být v toleranci ±1 % stanovených hodnot [1]. 

 Závaţí musí být rozloţeno maximálně na šířku mezi dvěma příčlemi 

4.2 Kontroly podle Metodického listu MK- TS/01-2010 

Pravidelnost kontrol upravuje metodika provádění kontrol provozuschopnosti poţární 

techniky a věcných prostředků poţární ochrany MK- TS/01-2010 - Nastavovací ţebřík pro 

hasiče. 

Tato metodika platí pro nastavovací ţebříky pro hasiče vyrobené z jiného materiálu 

neţ je dřevo, v souladu s ČSN EN 1147 Přenosné ţebříky pro hasiče, pokud výrobce 

nestanoví jinak.  
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Kontrola provozuschopnosti před zařazením k jednotce 

Provede se obdobná zkouška, která se provádí po pouţití nastavovacího ţebříku. 

Kontrola před použitím 

Tato kontrola by se měla provádět podle cvičebního řádu JPO (ML č. 18/DR5 a ML č. 

16/DR3), ale podle řádu technické sluţby se tato kontrola nahrazuje kontrolou po pouţití. Při 

sestavování u zásahu je důleţité zkontrolovat, zda díly do sebe zapadly a zámky zacvakly. 

Kontrola po použití 

Provádí se celková vizuální kontrola nastavovacího ţebříku. Zejména jeho celistvost, 

utaţení všech spojů, kontrola svařovaných a nýtovaných spojů, správná funkce zámků, 

opotřebení materiálu (zejména u patek) a označení. Dále se provede funkční zkouška 

spojením všech dílů. Díly musí do sebe zapadnout a zámky zaklapnout. Funkce zámků a 

pojistky se ověří trháním a tahem, díly se nesmí rozpojit. Při zjištění závady je nutno 

nastavovací ţebřík vyřadit z provozu. Minimálně do doby, neţ dojde k jeho opravě. Výsledek 

této kontroly se zaznamenává a archivuje. 

Kontrola v pravidelných intervalech 

 Minimálně 1x za 6 měsíců se musí provést kontrola po pouţití. 

 Minimálně 1x za 5 let se musí provést nedestruktivní zkouška nastavovacího ţebříku 

podle přílohy A, normy ČSN EN 1147. 

4.3 Kontrola nastavovacího žebříku podle návodu od výrobce 

Výrobce má právo v návodu na pouţití stanovit vlastní poţadavky na kontrolu a 

zkoušení nastavovacího ţebříku. Příklad doporučení výrobce je uvedeno v kapitole 3. 
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5  Metodické předpisy v zemích EU 

Pro porovnání metodik kontroly přenosných ţebříků pro hasiče v ostatních zemích 

Evropské unie jsme poslali do vybraných států dopis s poţadavkem, aby nám zaslaly jejich 

platné normy a metodiky, podle kterých se řídí. Své kolegy federace FEU (Federace asociací 

hasičských důstojníků Evropské unie) kontaktoval plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., statutární 

zástupce krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a 

náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení. Celkem bylo osloveno 19 zemí EU a 

odpověď zaslalo 8 zemí EU. 

5.1 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče ve Slovenské republice 

Na Slovensku se řídí pouze normou STN EN 1147, kterou převzali z evropské normy  

EN 1147:2010. Ţádné jiné metodické postupy pro kontrolu nastavovacích ţebříků 

nepouţívají. 

5.2 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče v Maďarsku 

V Maďarsku pouţívají MSZ (maďarský standart) EN. Obsahuje části normy EN 

1147:2010, ale ještě není s touto normou harmonizován. Obě normy by měly být téměř 

totoţné. 

5.3 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče v Polsku 

Evropská norma EN 1147:2010 byla přijata v Polsku v říjnu 2010 jako národní norma 

PN-EN 1147:2010. Ţádné další metodické postupy pro pravidelnou kontrolu ţebříků nemají. 

Pravidelné kontroly ţebříků provádí pouze uţivatelé ţebříků na základě pokynů výrobce. 

Před zavedením nového ţebříku k jednotce PO provádí zkoušky podle pokynů 

evropské normy CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. 

Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy - Vědecké a výzkumné centrum pro 

poţární ochranu). 
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5.4 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče v Belgii 

V Belgii jiţ také převzali evropskou normu EN 1147:2010. Metodiku pro pravidelné 

kontroly nemají, ale kaţdý rok se provádí visuální prohlídka všech přenosných ţebříků. Další 

pravidelné kontroly probíhají na základě poţadavků výrobce. 

5.5 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče na Kypru 

Na Kypru ještě evropskou normu EN 1147:2010 nepřevzali. Ţebříky jsou nakupovány 

podle Home Office JCDD 10 of UK. Přenosné ţebříky zkouší podle JCDD a technického 

bulletinu 1 / 97. Obsah těchto předpisů nám nebyl zaslán, takţe je nemůţeme porovnat 

s ostatními předpisy. 

Pravidelné kontroly probíhají při nákupu, po pouţití, po třech měsících a jednou ročně 

je prováděn průhybový test. 

5.6 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče ve Velké Británii 

Ve Velké Británii také přijali evropskou normu EN 1147:2010. Pravidelné kontroly 

ţebříků probíhají při zakoupení nového ţebříku, po pouţití ţebříku, čtvrtletní prohlídka a 

kaţdoročně kontrolují ţebříky Workshopy, které provádí nedestruktivní zkoušky prvků 

vymezených v EN 1147:2010. Všechny zkoušky a kontroly jsou evidovány. 

5.7 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče v Itálii 

 V Itálii mají 3 předpisy pro zkoušení přenosných ţebříků. První předpis je pro 

hliníkové ţebříky, druhý předpis je pro dřevěné nastavovací ţebříky a třetí předpis se zabývá 

hákovými ţebříky. Pro zkoušení hliníkových ţebříků slouţí metodika Magazzino Soccorso 

Tecnico – collaudi – n° 2b – scala italiana alluminio [7]. 

Před zátěţovým testem proběhne vizuální kontrola, kde se kontroluje utaţení všech 

spojů, celistvost konstrukce, kontrola funkčnosti všech prvků. Po vizuální kontrole všech dílů 

se poskládá ţebřík v jeho maximální délce. Nutné je, aby do sebe spojovací části řádně 

zapadly. 

5.7.1 Postup při zátěžové zkoušce 

Zkouška má obdobný průběh, jako zkoušení ţebříku podle EN 1147:2010. Průběh 

zkoušky je následující: 
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 Naměření vzdálenosti 200 mm z kaţdé strany pro podepření ţebříku. 

 Naměření vzdálenosti mezi podpěrami L. 

 Naměření vzdálenosti L/2 pro umístění závaţí. 

 Zatíţení ţebříku závaţím o hmotnosti 105 kg; závaţí se umisťuje na dřevěnou desku 500 x 

500 mm. Hmotnost závaţí je včetně dřevěné desky. 

 Sundání závaţí a změření vzdálenosti A. Měření vzdálenosti probíhá ve vzdálenosti L/2 

kolmo k zemi. 

 Zatíţení ţebříku závaţím o hmotnosti 70 kg a po ustálení ţebříku změření vzdálenosti B. 

 Dodání závaţí na hmotnost 105 kg a po ustálení ţebříku změřit vzdálenost C. 

 Odstranění závaţí a po ustálení ţebříku změření vzdálenosti D. 

 Vizuální kontrola, zda nedošlo k porušení částí ţebříku. 

5.7.2 Vyhodnocení zkoušky 

Aby ţebřík vyhověl, musí platit následující rovnice: 

 

  









100
.5,2
L

BA  
(

(1) 

 )(5,1)( BACA   
(

(2) 

(A-D) = 0 
(

(3) 

Dané rozměry se dosazují v mm. 

 

 

Obr. 6 Kontrola správného zapadnutí dílů [7] 
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Obr. 7 Měření vzdálenosti C [7] 

5.8 Zkoušení přenosných žebříků pro hasiče v Německu 

Evropská norma EN 1147:2010 byla přijata v Německu normou DIN EN 1147:2010 

v říjnu 2010. Pravidelné kontroly jsou dány právními předpisy Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV), které platí u všech spotřebičů pouţívaných v profesionálních továrnách a 

dílnách. Zde je uvedeno, ţe zaměstnavatel musí provést analýzu nebezpečí kaţdého zařízení, 

neţ je distribuována a pouţíváno. V této analýze se rozhodne, jak často budou zkoušky 

prováděny. 

Ačkoliv Německo přijalo evropskou normu, tak pouţívá pro kontrolu ţebříků starý 

předpis GUV-G 9102 [6] od statutárního orgánu úrazového pojištění (GUV). 

Při práci s nastavovacím ţebříkem se hasiči musí řídit podle německého metodického 

listu FwDV 10 (Feuerwehr -Dienstvorschrift 10, Die Tragbaren Leitern). 

5.8.1 Postup podle normativního předpisu GUV-G 9102  

Podle předpisu GUV-G 9102 můţe ţebříky kontrolovat pouze: 

 Odborník – hasič řádně proškolený, musí absolvovat pravidelná školení. 

 Výrobcem vyškolený, odborně způsobilý pracovník. 
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Po kaţdém pouţití se provádí vizuální zkouška, zda nedošlo k poškození ţebříku. 

Jednou ročně je potom provedena zátěţová zkouška odborníkem, jejíţ postup je následující: 

 Spojí se dva díly ţebříku a poloţí na podpěry. Podpěry jsou ve vzdálenosti 260 mm od 

kraje štěřin ţebříku. 

 Změří se vzdálenost A podle Obr. 8. Vzdálenost se měří uprostřed ţebříku, od spodního 

okraje k zemi. 

 Ţebřík se ve vzdálenosti l/2 zatíţí závaţím o hmotnosti 80 kg. 

 Změření vzdálenosti B podle Obr. 9. 

 Prohození dílů a opětovné provedení zkoušky. 

 

 

Obr. 8 Měření vzdálenosti A [6] 

 

 

Obr. 9 Měření vzdálenosti B [6] 

 

5.8.2 Vyhodnocení zkoušky 

 Rozdíl mezi hodnotami A a B musí být menší neţ 60 mm. 

 Hodnota průhybu nepřesáhne ±25 mm od posledního měření pro stejnou kombinaci dílů. 

 Ţebřík nesmí být poškozen. 
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6 Měření zátěže podle normativních předpisů 

Měření napjatosti v nastavovacím ţebříku bylo prováděno ve dvou variantách: 

- při nedestruktivní zkoušce podle ČSN EN 1147, která se pouţívá ve většině 

zemí a  

- při zátěţové zkoušce podle německého předpisu GUV-G 9102. 

Na konci měření zpracuji výsledky a rozhodnu, která metoda je lepší. Případně 

navrhnu nejlepší řešení. 

6.1 Použité prostředky pro měření 

Drátkový tenzometr SG-3/350-LY43 

Hodnoty převzaty z webových stránek výrobce tenzometru [8]. 

Specifikace: 

 Tloušťka folie 5 µm 

 Nominální odpor 350 Ω 

 Odporová tolerance 0,5 % 

 Referenční teplota 23 °C 

 Únava > 1.10
-7

 cyklu 

 Konstanta tenzometru k = 2 

Vstupní konektor Almemo pro tenzometry ZA9105FS1 

Měřící rozsah ±26 mV 

Datalogger univerzální ALMEMO 2890-9 

Kombinovaný univerzální ruční měřicí přístroj s 9 univerzálními vstupy a 2 výstupy 

(RS232, analog, Centronics ad.) a vnitřní pamětí pro uloţení aţ 100 000 měřených hodnot v 

předvoleném časovém měřicím cyklu. K přístroji lze pomocí speciálních programovatelných 

ALMEMO konektorů připojit jakékoli čidlo pro měření fyzikálních, elektrických a 

chemických veličin. Velký grafický displej [8]. 
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Obr. 10 Datalogger Almemo [8] 

 

Software ALMEMO-WIN-CZ 

Umoţňuje přenos dat z přístrojů ALMEMO do PC (online i z paměti přístroje), 

jejich tabulkové a grafické vyhodnocení, výpočty z měřených hodnot zadáním matematických 

funkcí, statistiku, hlídání překročení mezních hodnot, odesílání zpráv e-mailem apod. [8]. 

Data kabel USB 

Galvanicky oddělený data kabel. Maximální přenosová rychlost 230,4 kbaud, délka 

1,5 m. 

Digitální siloměr 

Siloměr jsem pouţíval pro stanovení velikosti zatíţení ţebříku při měření podle 

německého předpisu GUV-G 9102. Přesnost 0,2 kg. 

Laserový dálkoměr Leica Disto A5 

Laserový dálkoměr jsem pouţíval pro kontrolu průhybu ţebříku a jeho navrácení zpět 

do původní polohy. 

 Rozsah 5 cm – 200 m. 

 Přesnost do 30 m: ±1 mm. 

Lanový napínák 

Lanový napínák jsem pouţil pro vytvoření zatíţení při měření podle německého 

předpisu GUV-G 9102.  
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6.2 Funkce tenzometru 

Pomocí tenzometru se měří nepřímo mechanické namáhání štěřiny. Deformace vodiče 

spojeného s povrchem deformované součásti se projeví změnou elektrického odporu vodiče, 

který je úměrný velikosti deformace vodiče. Velikost změny odporu vodiče závisí na délce l0, 

průřezu S a rezistivitě ρ. Odpor kovového tenzometru spočítám podle rovnice (4). Podle 

rovnice (5) spočítám relativní prodlouţení. 

εk
R

ΔR
  

(

(4) 

0l

l
  

(

(5) 

 

 

Obr. 11 Změna délky tenzometru [9] 

 

6.3 Nalepení tenzometrů na štěřiny nastavovacího žebříku 

Před nalepením tenzometrů byly štěřiny očištěny od mechanických nečistot 

kartáčováním a leštěním. Následně byly odmaštěny technickým benzínem. Tenzometry byly 

nalepeny na štěřinách, pomocí speciálního lepidla LOCTITE 496, v místě zatěţování 

nastavovacího ţebříku (vzdálenost l/2) z obou stran, vţdy po 4 kusech na jedné straně 

v podélné ose štěřiny (viz Obr. 12). Celkem bylo nalepeno 8 tenzometrů. Tenzometry 3-1, 3-

2, 3-3, 3-4 na vnějších štěřinách a tenzometry 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 na vnitřních štěřinách. 
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Obr. 12 Umístění tenzometrů na štěřinách nastavovacího ţebříku 

 

 

Obr. 13 Označení tenzometrů na štěřinách nastavovacího ţebříku 
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6.4 Wheatstonův můstek 

Při měření tenzometry dochází jen k malým změnám odporů (od 10
-4

 do 10
-2

), proto se 

nepouţívá přímé metody měření odporu, ale metody srovnávací - Wheatstonův můstek. 

Z těchto důvodů se ustálilo v praxi napájení můstku konstantním napětím a snímání 

napěťového výstupu můstku obvodem s vysokým vstupním odporem. Čtyři odpory značené 

R1, R2, R3 a R4 jsou uspořádány do můstku [9]. Odpor R1 je nalepený tenzometr, R2, R3 a  R4 

jsou kompenzační odpory nalepeny na stejném materiálu, které nejsou namáhány. 

 

Obr. 14 Schéma zapojení Wheatstonova můstku [10] 

 

Obr. 15 Wheatstonův můstek pro měření 
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6.5 Výpočet namáhání žebříku 

Datalogger Almemo nám měří namáhání ţebříku v sekundových intervalech. Výstupní 

hodnoty měřených napětí jsou v mV. Jelikoţ na tenzometry i po vynulování vykazovaly na 

dataloggeru napjatost a nešlo dosáhnout nuly, zaznamenal jsem výstupní hodnoty Um1 bez 

zatíţení a Um2 při zatíţení a vypočetl výsledné měřené napětí Um podle rovnice (6). 

 

Um = Um2 - Um1 (6) 

 

Kladné hodnoty jsou pro tah, záporné hodnoty pro tlak. Při výpočtu jsem 

z naměřených hodnot udělal jednu průměrnou a z této hodnoty podle rovnice (7) jsem spočítal 

napětí na štěřinách nastavovacího ţebříku.  

 

n

m

o
Uk

EU

.

..4
  (7) 

 

Ukázka výpočtu zatíţení nastavovacího ţebříku je uvedena v Příloze A. Odvození 

výpočtu je v Příloze I. Odvození vzorců je podle přednášky z tenzometrie [10]. 

6.6 Měření podle předpisu GUV-G 9102 

Podle německého předpisu GUV-G 9102 se zkouší dva díly nastavovacího ţebříku. 

Měření bylo prováděno v kryté hale bez průvanu za teploty 22,8 °C, relativní vlhkosti 34,9 % 

a tlaku 100,4 kPa. Po připravení pracoviště a ustavení ţebříku jsem začal měření. Celé měření 

jsem 3x opakoval pro ověření výsledků. Vzhledem k nedostatku vstupních konektorů 

Almemo jsem mohl zaznamenávat hodnoty pouze ze dvou tenzometrů, proto bylo nutné 

nastavovací ţebřík pokaţdé odlehčit a zaměnit tenzometry. Hodnoty byly zaznamenávány 

v sekundovém intervalu. 

Pro měření jsem měl zapůjčenou sadu z HZS Ostrava Zábřeh. Zatěţování se provádělo 

pomocí lanového napínáku. Jeden konec byl pevně spojen se zemí (pomocí zatěţkané 

traverzy). Druhý konec byl zaháknut za digitální siloměr, který měřil nastavenou zátěţ 

ţebříku. Digitální siloměr byl zavěšen na nastavovacím ţebříku ve vzdálenosti l/2. Připravené 

pracoviště a ustavení nastavovacího ţebříku před započetím měření je zachyceno na Obr. 16. 

Více fotografií z měření je vloţeno v Příloze E. 
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Obr. 16 Ustavení ţebříku před měřením podle GUV-G 9102 

 

Průhyb ţebříku jsem měřil laserovým dálkoměrem, abych měl jistotu, ţe se 

nastavovací ţebřík vrací do původní polohy. Laserový dálkoměr byl umístěn na příčli u místa 

zatěţování nastavovacího ţebříku. 

Na zatěţované straně nastavovacího ţebříku bylo namáhání způsobené tlakem, na 

straně odvrácené bylo namáhání způsobené tahem. 

6.6.1 Postup měření 

a) Ustavení nastavovacího ţebříku na podpěry 260 mm od konců štěřin. Jeden konec se 

pevně spojí s podpěrou, druhý zůstane volný. 

b) Ustavení siloměru a napínacího příslušenství ve vzdálenosti l/2. 

c) Ustavení laserového dálkoměru pro kontrolu průhybu. 

d) Připojení prvního páru tenzometrů k dataloggeru Almemo. 

e) Změření vzdálenosti nastavovacího ţebříku od země pomocí laserového dálkoměru. 

f) Vynulování tenzometrů. 
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g) Zaznamenání hodnot Um1. 

h) Postupné zatěţování na hodnotu 80 kg. 

i) Spuštění měření namáhání (Um2).  

j) Změření vzdálenosti nastavovacího ţebříku od země pomocí laserového dálkoměru. 

k) Zastavení měření namáhání. 

l) Odlehčení nastavovacího ţebříku. 

m) Přepojení na další pár tenzometrů. 

n) Opakování kroků e aţ m. 

o) Po zaznamenání hodnot u všech tenzometrů dojde k otočení nastavovacího ţebříku 

tak, aby spodní tenzometry byly nyní nahoře. 

p) Opakování kroků a aţ n. 

q) Vyhodnocení měření. 

6.6.2 Zhodnocení měření 

Po vypočtení hodnot namáhání nastavovacího ţebříku mi vyšlo, ţe vnější štěřiny jsou 

zatěţované přibliţně o 200 % více neţ štěřiny vnitřní. Namáháni v tlaku i v tahu vychází 

přibliţně stejně. Maximální namáhání bylo 32.65 MPa v tlaku a 32,60 MPa v tahu. Příklad 

hodnot namáhání je uveden v Tab. 5. V kaţdém řádku je výsledná hodnota z měření (celkem 

byla provedena 3 měření). Ostatní výsledky z měření jsou uvedeny v Příloze B. 

 

Tab. 5 Vybrané výsledky namáhání nastavovacího ţebříku podle GUV-G 9102 

Tenzometr 2-4 tah 

Vnitřní štěřina 

 

Tenzometr 2-4 tlak 

Vnitřní štěřina 

 

Tenzometr 3-1 tah 

Vnější štěřina 

 

Tenzometr 3-1 tlak 

Vnější štěřina 

 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí σo 

[MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí σo 

[MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí σo 

[MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí σo 

[MPa] 

0,6136 16,91 -0,6090 16,78 1,0256 28,27 -1,0824 29,83 

0,5746 15,84 0,6284 16,50 1,1620 32,02 -1,0792 29,74 

0,6292 17,34 -0,6036 16,64 1,1294 31,13 -1,0701 29,49 

 

Průměrný průhyb nastavovacího ţebříku byl 23 mm. Nastavovací ţebřík se po 

odebrání zátěţe vţdy vrátil do původní polohy. Odchylka měření mohla být způsobena niţší 

teplotou neţ 23 °C (pracovní teplota tenzometru), pohybem kolem nastavovacího ţebříku 
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(tenzometry byly velmi citlivé na pohyb v prostoru ţebříku), nepřesným zatíţením (napínací 

řetěz nebyl kolmo k nastavovacímu ţebříku). Maximální odchylka dataloggeru Almemo je 0,3 

MPa. Na Obr. 17 je průměrné zatíţení na všech tenzometrech naměřené při třech měřeních. 

 

Průměrné namáhání nastavovacího žebříku podle GUV-G 9102
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Obr. 17 Průměrné namáhání nastavovacího ţebříku podle GUV-G 9102 

6.7 Měření podle normy ČSN EN 1147:2010 

Podle ČSN EN 1147:2010, příloha A, se zkouší čtyři díly nastavovacího ţebříku. 

Během zkoušky se nastavovací ţebřík pro tři osoby zatěţuje hmotnostmi 70 a 105 kg.  

Měření bylo prováděno v kryté hale bez průvanu za teploty 22,8 °C, relativní vlhkosti 

34,9 % a tlaku 100,4 kPa. Po připravení pracoviště a ustavení ţebříku jsem začal měření. Celé 

měření jsem 3x opakoval pro ověření výsledků. Vzhledem k nedostatku vstupních konektorů 

Almemo jsem mohl zaznamenávat hodnoty pouze ze dvou tenzometrů, proto bylo nutné 

nastavovací ţebřík pokaţdé odlehčit a zaměnit tenzometry. Hodnoty byly zaznamenávány 

v sekundovém intervalu. 

Zapůjčená sada pro měření nebyla schopna vyvinout zatíţení odpovídající 105 kg, 

proto jsem nastavovací ţebřík zatěţoval závaţím vypůjčeným z posilovny. Závaţí jsem 

ustavoval na 4 profily tak, aby hmotnost byla rozprostřena maximálně na šířku rozestupu 

dvou sousedních příčlí, jak uvádí norma ČSN EN 1147. Zatíţený nastavovací ţebřík 105 kg je 

zachycen Obr. 18. Více fotografií z měření vloţeno do Přílohy F. 
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Obr. 18 Nastavovací ţebřík zatíţený 105 kg 

 

Průhyb ţebříku jsem měřil laserovým dálkoměrem, abych měl jistotu, ţe se 

nastavovací ţebřík vrací do původní polohy. Laserový dálkoměr byl umístěn na příčli u místa 

zatěţování nastavovacího ţebříku. 

Na zatěţované straně nastavovacího ţebříku bylo namáhání způsobené tlakem, na 

straně odvrácené bylo namáhání způsobené tahem. 

6.7.1 Postup měření 

Postup měření je stejný pro zatěţování nastavovacího ţebříku 70 i 105 kg. 

a) Ustavení nastavovacího ţebříku na podpěry 200 mm od konců štěřin. Jeden konec se 

pevně spojí s podpěrou, druhý zůstane volný. 

b) Ustavení laserového dálkoměru pro kontrolu průhybu. 

c) Připojení prvního páru tenzometrů k dataloggeru Almemo. 

d) Změření vzdálenosti nastavovacího ţebříku od země pomocí laserového dálkoměru. 

e) Vynulování tenzometrů. 
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f) Zaznamenání hodnot Um1. 

g) Postupné zatěţování na danou hodnotu. 

h) Spuštění měření namáhání (Um2).  

i) Změření vzdálenosti nastavovacího ţebříku od země pomocí laserového dálkoměru. 

j) Zastavení měření namáhání. 

k) Odlehčení nastavovacího ţebříku. 

l) Přepojení na další pár tenzometrů. 

m) Opakování kroků d aţ l. 

n) Po zaznamenání hodnot u všech tenzometrů dojde k otočení nastavovacího ţebříku 

tak, aby spodní tenzometry byly nyní nahoře. 

o) Opakování kroků a aţ m. 

p) Vyhodnocení měření. 

6.7.2 Zhodnocení měření 

Po vypočtení hodnot namáhání nastavovacího ţebříku mi vyšlo, ţe vnější štěřiny jsou 

zatěţované přibliţně o 150 % více neţ štěřiny vnitřní (pro 70 i 105 kg). Namáháni v tlaku i 

v tahu vychází přibliţně stejné. Maximální namáhání při zatíţení 70 kg bylo 52,14 MPa 

v tlaku a 52,71 MPa v tahu. Maximální namáhání při zatíţení 105 kg bylo 79,82 MPa v tlaku 

a 78,77 MPa v tahu. Ukázka hodnot namáhání je v Tab. 6 a Tab. 7. V kaţdém řádku je 

výsledná hodnota z měření (celkem byly provedeny 3 měření). Ostatní výsledky z měření 

vloţeny v Příloze C a Příloze D.  

Průměrný průhyb nastavovacího ţebříku byl 250 mm při zátěţi 105 kg a 163 mm při 

zátěţi 70 kg. Nastavovací ţebřík se po odebrání zátěţe vţdy vrátil do původní polohy (±1 

mm). 

Odchylka měření mohla být způsobena niţší teplotou neţ 23 °C (pracovní teplota 

tenzometru), pohybem kolem nastavovacího ţebříku (tenzometry byly velmi citlivé na pohyb 

v prostoru ţebříku). Maximální odchylka dataloggeru Almemo je 0,3 MPa. Při zatěţování 

nastavovacího ţebříku bylo obtíţné pokládat závaţí kontinuálně bez rázu. Musel jsem vţdy 

počkat na ustálení ţebříku a poté spustit měření namáhání. 
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Tab. 6 Vybrané výsledky namáhání nastavovacího ţebříku podle ČSN EN 1147 – 70 kg 

Tenzometr 2-4 tah 

 Vnější tenzometr 

Tenzometr 2-4 tlak 

 Vnější tenzometr 

Tenzometr 3-1 tah 

 Vnitřní tenzometr 

Tenzometr 3,1 tlak 

 Vnitřní tenzometr 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa] 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1,2001 33,07 -1,2186 33,58 1,9124 52,71 -1,8100 49,88 

1,1966 32,98 -1,2692 34,98 1,8488 50,95 -1,7434 48,05 

1,2514 34,49 -1,2372 34,10 1,8614 51,30 -1,8862 51,98 

 

Tab. 7 Vybrané výsledky namáhání nastavovacího ţebříku podle ČSN EN 1147 – 105 kg 

Tenzometr 2-4 tah 

 Vnější tenzometr 

Tenzometr 2-4 tlak 

 Vnější tenzometr 

Tenzometr 3-1 tah 

 Vnitřní tenzometr 

Tenzometr 3,1 tlak 

 Vnitřní tenzometr 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa] 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa] 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa] 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa] 

1,9208 52,94 -1,7782 49,01 2,6392 72,74 -2,6758 73,75 

1,9696 54,28 -1,8802 51,82 2,6754 73,73 -2,8014 77,28 

1,9470 53,66 -1,9044 52,49 2,6738 73,69 -2,5592 70,53 

 

Na Obr. 19 a Obr. 20 je průměrné zatíţení na všech tenzometrech. 

 

 

Obr. 19 Průměrné namáhání nastavovacího ţebříku podle ČSN EN 1147 – 70 kg 



32 

 

 

Obr. 20 Průměrné namáhání nastavovacího ţebříku podle ČSN EN 1147 – 105 kg 
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7 Zatížení nastavovacího žebříku osobami 

V rámci měření jsem změřil skutečné zatíţení nastavovacího ţebříku při pouţití podle 

pokynů výrobce. V naší kryté hale jsme mohli sloţit pouze tři díly nastavovacího ţebříku 

(nízký strop). Takto sloţený nastavovací ţebřík jsem opřel o konstrukci pod úhlem 75 °. Na 

ţebřík postupně vylezli 3 kompletně ustrojení hasiči. V tab. 8 jsou uvedeny hmotnosti hasičů. 

Hasič č. 1 byl na vrchním dílu, č. 2 na prostředním dílu a č. 3 na spodním dílu. Norma udává 

hmotnost hasiče 108 kg. Fotografie z měření vloţeny v Příloze G. 

 

Tab. 8 – Hmotnosti hasičů na nastavovacím ţebříku 

Hasič Hmotnost [kg] 

Č. 1 86,5 

Č. 2 94,7 

Č. 3 87 

7.1 Postup měření 

a) Poloţení nastavovacího ţebříku na zem. Připojení tenzometrů a jejich vynulování 

b) Spuštění zaznamenávání hodnot. 

c) Opření nastavovacího ţebříku pod úhlem 75 ° o konstrukci. 

d) Hasič č. 1 vyleze na vrchní díl. 

e) Uklidnění ţebříku (konstantní naměřené hodnoty). 

f) Hasič č. 2 vyleze na prostřední díl. 

g) Uklidnění nastavovacího ţebříku. 

h) Hasič č. 3 vyleze na spodní díl. 

i) Uklidnění nastavovacího ţebříku 

j) Hasiči postupně slezou z nastavovacího ţebříku. 

k) Vyhodnocení měření. 

7.2 Zhodnocení měření 

Výsledky v tomto měření musíme brát trochu s nadhledem, jelikoţ zatěţování 

nastavovacího ţebříku nebylo kolmo ke štěřinám ţebříku. Maximální namáhání v tlaku bylo 

33,02 MPa, maximální zatíţení v tahu bylo 28,14 MPa (byly zapojeny tenzometry na vnější 
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štěřině). Průhyb ţebříku byl minimální. Na Obr. 21 je znázorněno namáhání nastavovacího 

ţebříku během celého měření. 

 

Zatížení nastavovacího žebříku 3 hasiči
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Obr. 21 Namáhání nastavovacího ţebříku hasiči 

 

Časový sled zatěţování ţebříku: 

8:44:45 - zvedání  nastavovacího ţebříku 

8:46:05 – Hasič č. 1 leze nahoru 

8:46:55 – Hasič č. 2 leze nahoru  

8:47:40 – Hasič č. 3 leze nahoru 

8:48:40 – Hasič č. 3 leze dolu  

8:49:00 – Hasič č. 2 leze dolu 

8:49:20 – Hasič č. 1 leze dolu 

8:50:00 – Odlehčeno 
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Závěr 

Většina zemí Evropské unie jiţ přijala evropskou normu EN 1147:2010. Upřesňující 

metodiku, která určuje četnost provádění zkoušek a kontrol přenosných záchranných a 

zásahových ţebříků, má Česká republika, Německo a Velká Británie. Ostatní dodrţují pokyny 

výrobce, který stanoví pravidelnost kontrol a zkoušek. 

Vlastní předpisy zkoušení ţebříků mají Německo, které se řídí svým právním 

předpisem GUV-G 910. Itálie, která se řídí metodikou Magazzino Soccorso Tecnico – 

collaudi – n° 2b – scala italiana alluminio. Maďarsko, které pouţívá maďarský standard 

evropské normy, který je obdobný normě EN 1147. Kypr, který zkouší ţebříky podle JCDD a 

technického bulletinu 1 / 97. 

Při procházení naší normy ČSN EN 1147 jsem narazil na chybu. Na straně 15, kde 

jsou uvedeny podmínky pro úspěšnost zkoušky. Jedná se o porovnání počáteční vzdálenosti A 

a koncové vzdálenosti D, cituji: „Do 60 s po odlehčení zatíţení podle obrázku A.5 musí být 

vzdálenost D na obrázku A.5 stejná jako vzdálenost B na obrázku A.3“. Na místo vzdálenosti 

B by měla být uvedena vzdálenost A, která je na obrázku A.2 normy. V metodice provádění 

kontrol provozuschopnosti poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany je toto 

porovnání vzdáleností uvedeno dobře. 

Po provedení série měření si myslím, ţe lepší metodika pro kontrolu přenosných 

ţebříků pro hasiče je GUV-G 9102. Napětí na štěřinách ţebříků při měření podle této 

metodiky vychází přibliţně stejné jako napětí, které jsem naměřil při zatíţení ţebříku hasiči. 

Německá metodika také řeší přehazování dílů během provádění zkoušky. Jak se ukázalo při 

měření, vnější štěřiny jsou namáhány více neţ vnitřní. Při zkoušce podle německé metodiky 

se také zkouší pouze dva díly, coţ znamená menší průhyb ţebříku. 

Dále při zatíţení nastavovacího ţebříku 105 kg, podle ČSN EN 1147, byla hodnota 

namáhání větší, neţ povoluje bezpečnostní součinitel 3:1 (za předpokladu, ţe měřený 

nastavovací ţebřík má podobné mechanické vlastnosti jako ţebříky od SWS TAUCHMAN). 
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Příloha A Ukázka výpočtu namáhání podle předpisu GUV-G 9102 

Příklad výpočtu namáhání je uveden na tenzometru 2-1, který je namáhán na tah a na 

tenzometru 2-3, který je namáhán na tlak. Tenzometry jsou umístěny na stejné štěřině na 

protilehlých stranách. V Tab. A.1 jsou uvedeny naměřené hodnoty po vynulování tenzometrů, 

v Tab. A.2 jsou uvedeny naměřené hodnoty při zatíţení ţebříku 80 kg. V Tab. A.3 a Tab. A.4 

je spočítáno průměrné měřené napětí Um, které se vypočítá podle vzorce (6). V Tab. A.5 jsou 

výsledné hodnoty namáhání spočítané podle vzorce (7). 

Tab. A.1  Naměřené hodnoty napětí Um1 před zatíţením 

 2-1 2-3 

Datum Čas 
Um1 

[mV] 

Um1 

[mV] 

12.2.2013 10:12:31 -0,008 -0,003 

12.2.2013 10:12:32 -0,008 -0,003 

12.2.2013 10:12:33 -0,008 -0,004 

12.2.2013 10:12:34 -0,009 -0,004 

13.2.2013 11:12:35 -0,008 -0,004 

 

Tab. A.2  Naměřené hodnoty napětí Um2 při zatíţení 

 2-1 2-3 

Datum Čas 
Um2 

[mV] 

Um2 

[mV] 

12.2.2013 10:15:57 0,577 -0,489 

12.2.2013 10:15:58 0,577 -0,489 

12.2.2013 10:15:59 0,577 -0,488 

12.2.2013 10:16:00 0,577 -0,487 

12.2.2013 10:16:01 0,577 -0,488 

 

Tab. A.3  Výpočet měřeného napětí Um pro tenzometr 2-1 

Tenzometr 2-1 

Um1 

[mV] 

Průměr 

Um1 

[mV] 

Um2 

[mV] 

Průměr 

Um2 

[mV] 

Um 

[mV] 

-0,008 

-0,0082 

0,577 

0,577 0,5688 

-0,008 0,577 

-0,009 0,577 

-0,008 0,577 

-0,008 0,577 
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Tab. A.4  Výpočet měřeného napětí Um pro tenzometr 2-3 

Tenzometr 2-3 

Um1 

[mV] 

Průměr 

Um1 

[mV] 

Um2 

[mV] 

Průměr 

Um2 

[mV] 

Um 

[mV] 

-0,003 

-0,0036 

-0,489 

-0,4882 -0,4918 

-0,003 -0,489 

-0,004 -0,488 

-0,004 -0,487 

-0,004 -0,488 

 

Tab. A.5  Výsledné napětí na štěřině nastavovacího ţebříku 

Tenzometr 2-1 Tenzometr 2-3 

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměřené 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

0,5688 15,68 -0,4918 13,55 
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Příloha B  Výsledné namáhání ţebříku podle předpisu GUV-G 9102 

Tab. B.1 Výsledné namáhání ţebříku podle předpisu GUV-G 9102 

  

Tenzometr 2-1 tah Tenzometr 2-1 tlak Tenzometr 2-2 -tah Tenzometr 2-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybov

á napětí   

σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

1. měření 0,5688 15,68 -0,4918 13,55 0,6148 16,94 -0,5506 15,17 

2. měření 0,5580 15,38 -0,4888 13,47 0,5746 15,84 -0,6338 17,47 

3. měření 0,5606 15,45 -0,4940 13,61 0,5982 16,49 -0,5646 15,56 

průměr 0,5625 15,50 -0,4915 13,55 0,5959 16,42 -0,5830 16,07 

  

Tenzometr 2-3 tah Tenzometr 2-3 tlak Tenzometr 2-4 tah Tenzometr 2-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybov

á napětí   

σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

1. měření 0,5320 14,66 -0,5920 16,32 0,6136 16,91 -0,6090 16,78 

2. měření 0,5676 15,64 -0,4888 13,47 0,5746 15,84 0,6284 16,50 

3. měření 0,5714 15,75 -0,5862 16,16 0,6292 17,34 -0,6036 16,64 

průměr 0,5570 15,35 -0,5557 15,31 0,6058 16,70 -0,1947 16,64 

  

Tenzometr 3-1 tah Tenzometr 3-1 tlak Tenzometr 3-2 tah Tenzometr 3-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybov

á napětí   

σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

1. měření 1,0256 28,27 -1,0824 29,83 1,1396 31,41 -1,1600 31,97 

2. měření 1,1620 32,02 -1,0792 29,74 1,0954 30,19 -1,1846 32,65 

3. měření 1,1294 31,13 -1,0700 29,49 1,0732 29,58 -1,1794 32,50 

průměr 1,1057 30,47 -1,0772 29,69 1,1027 30,39 -1,1747 32,37 

  

Tenzometr 3-3 tah Tenzometr 3-3 tlak Tenzometr 3-4 tah Tenzometr 3-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybov

á napětí   

σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   

σo [MPa]  

1. měření 1,0548 29,07 -1,0728 29,57 1,1560 31,86 -1,1274 31,07 

2. měření 1,0448 28,79 -1,1540 31,80 1,1718 32,29 -1,0450 28,80 

3. měření 1,0636 29,31 -1,1612 32,00 1,1830 32,60 -1,0412 28,70 

průměr 1,0544 29,06 -1,1293 31,12 1,1703 32,25 -1,0712 29,52 
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Příloha C  Výsledné namáhání ţebříku podle normy ČSN EN 1147 – zatíţení 70 kg 

Tab. C.1 Výsledné namáhání ţebříku podle normy ČSN EN 1147 – zatíţení 70 kg 

 

Tenzometr 2-1 tah Tenzometr 2-1 tlak Tenzometr 2-2 tah Tenzometr 2-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,1770 32,44 -1,1264 31,04 1,1920 32,85 -1,0512 28,97 

2. měření 1,0622 29,27 -1,1306 31,16 1,2528 34,53 -1,0874 29,97 

3. měření 1,0692 29,47 -1,0302 28,39 1,2744 35,12 -1,1588 31,94 

průměr 1,1028 30,39 -1,0957 30,20 1,2397 34,17 -1,0991 30,29 

 

Tenzometr 2-3 tah Tenzometr 2-3 tlak Tenzometr 2-4 tah Tenzometr 2-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,2708 35,02 -1,1884 32,75 1,2000 33,07 -1,2186 33,58 

2. měření 1,2484 34,41 -1,0628 29,29 1,1966 32,98 -1,2692 34,98 

3. měření 1,1864 32,70 -1,1084 30,55 1,2514 34,49 -1,2372 34,10 

průměr 1,2352 34,04 -1,1199 30,86 1,2160 33,51 -1,2417 34,22 

 

Tenzometr 3-1 tah Tenzometr 3-1 tlak Tenzometr 3-2 tah Tenzometr 3-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,9124 52,71 -1,8100 49,88 1,1520 31,75 -1,8872 52,01 

2. měření 1,8488 50,95 -1,7434 48,05 1,8268 50,35 -1,8752 51,68 

3. měření 1,8614 51,30 -1,8862 51,98 1,8658 51,42 -1,8264 50,34 

průměr 1,8742 51,65 -1,8132 49,97 1,6149 44,51 -1,8629 51,34 

 

Tenzometr 3-3 tah Tenzometr 3-3 tlak Tenzometr 3-4 tah Tenzometr 3-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,7818 49,11 -1,8918 52,14 1,8514 51,02 -1,7446 48,08 

2. měření 1,7702 48,79 -1,8794 51,80 1,8548 51,12 -1,7620 48,56 

3. měření 1,8430 50,79 -1,8864 51,99 1,8570 51,18 -1,7718 48,83 

průměr 1,7983 49,56 -1,8859 51,97 1,8544 51,11 -1,7595 48,49 
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Příloha D  Výsledné namáhání ţebříku podle normy ČSN EN 1147 – zatíţení 105 kg 

Tab. D.1 Výsledné namáhání ţebříku podle normy ČSN EN 1147 – zatíţení 105 kg 

 

 

Tenzometr 2-1 tah Tenzometr 2-1 tlak Tenzometr 2-2 tah Tenzometr 2-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,6956 46,73 -1,4926 41,14 1,8144 50,00 -1,7664 48,68 

2. měření 1,7518 48,28 -1,5756 43,42 1,8058 49,77 -1,7432 48,04 

3. měření 1,6784 46,26 -1,5722 43,33 1,8402 50,72 -1,6770 46,22 

průměr 1,7086 47,09 -1,5468 42,63 1,8201 50,16 -1,7289 47,65 

 

Tenzometr 2-3 tah Tenzometr 2-3 tlak Tenzometr 2-4 tah Tenzometr 2-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 1,7454 48,10 -1,7238 47,51 1,9208 52,94 -1,7782 49,01 

2. měření 1,7794 49,04 -1,7044 46,97 1,9696 54,28 -1,8802 51,82 

3. měření 1,8432 50,80 -1,7084 47,08 1,9470 53,66 -1,9044 52,49 

průměr 1,7893 49,31 -1,7122 47,19 1,9458 53,63 -1,8543 51,10 

 

Tenzometr 3-1 tah Tenzometr 3-1 tlak Tenzometr 3-2 tah Tenzometr 3-2 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 2,6392 72,74 -2,6758 73,75 2,8344 78,12 -2,7906 76,91 

2. měření 2,6754 73,73 -2,8040 77,28 2,7684 76,30 -2,6860 74,03 

3. měření 2,6738 73,69 -2,5592 70,53 2,7844 76,74 -2,8940 79,76 

průměr 2,6628 73,39 -2,6797 73,85 2,7957 77,05 -2,7902 76,90 

 

Tenzometr 3-3 tah Tenzometr 3-3 tlak Tenzometr 3-4 tah Tenzometr 3-4 tlak 

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

Naměře

né 

napětí 

Um[mV] 

Ohybová 

napětí   σo 

[MPa]  

1. měření 2,6086 71,89 -2,6260 72,37 2,8172 77,64 -2,7448 75,65 

2. měření 2,8582 78,77 -2,8004 77,18 2,6854 74,01 -2,6732 73,67 

3. měření 2,6058 71,82 -2,8964 79,82 2,8442 78,39 2,6916 74,18 

průměr 2,6909 74,16 -2,7743 76,46 2,7823 76,68 -0,9088 74,50 
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Příloha E  Fotografie z měření podle předpisu GUV-G 9102 

 

 

Obr. E.1 Datalogger Almemo 

 

 

Obr. E.2 Zatíţení 80 kg na siloměru 
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Obr. E.3 Měření průhybu laserovým dálkoměrem 

 

 

Obr. E.4 Umístění hranolu pro zavěšení siloměru 
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Příloha F  Fotografie z měření podle normy ČSN EN 1147 

 

Obr. F.1 Zatíţení nastavovacího ţebříku 105 kg 

 

 

Obr. F.2 Zatíţení nastavovacího ţebříku 70 kg 
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Obr. F.4 Vůle mezi štěřinami spojených dílů nastavovacího ţebříku 

 

 

Obr. F.5 Umístění závaţí na nastavovacím ţebříku 
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Příloha G  Fotografie ze zatíţení ţebříku osobami 

 

Obr. G.1 Zatíţení nastavovacího ţebříku osobami 
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Obr. G.2 Průhyb nastavovacího ţebříku při zatíţení osobami 
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Příloha H Záznam vyřazeného nastavovacího ţebříku HZS Středočeského kraje 

 

Obr. H.1 Protokol nastavovacího ţebříku 

 

Obr. H.2 Protokol nastavovacího ţebříku 
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Příloha CH Výkres spodního dílu ţebříku od SWS TAUCHMAN 

 

Obr. CH.1 Výkres spodního dílu ţebříku od SWS TAUCHMAN 
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Příloha I Odvození výpočtu napjatosti 

Elektrický odpor nalepeného tenzometru (aktivní odpor) spočtu podle rovnice (8). Ostatní 

elektrické odpory mají rovnost podle rovnice (9). 

RRR 1  (8) 

RRRR  432  (9) 

Proud v jedné větvi můstku (viz Obr. I.1) spočtu podle rovnice (10). 

 

 

Obr. I.1 Schéma zapojení Wheatstonova můstku [10] 

 

21

2,1
RR

U
I n


  

(10) 

Proud protéká kaţdým odporem v této větvi, takţe napětí na odporu U2 spočtu pomocí 

rovnice (11), kterou porovnám s rovnicí (10). 

2

2

1

1
2,1

R

U

R

U
I   

(11) 

Porovnáním členů rovnice (10) a (11) získáme) napětí U2 podle rovnice (12). Rovnici pro 

napětí U2 můţu přizpůsobit i pro spočítání napětí U3 (rovnice (13)). 

21

2
2

RR

R
UU n


  

(12) 
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R
UU n


  

(13) 
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Hodnotu měřeného napětí spočítáme poté podle rovnice (14) a po matematických úpravách 

dostanu základní vztah pro výpočet napětí na měřící diagonále (rovnice (15)). 

23 UUUm   (14) 

  4321

4231

RRRR

RRRR
UU nm




  (15) 

Dosazením rovnic (8) a (9) získám rovnici pro spočítání Um, která platí pro jeden aktivní 

měřící tenzometr. 

R

R
R

R

UU nm 






.24

 (16) 

Jelikoţ člen ve jmenovateli 
R

R
.2 můţu zanedbat, dostanu výslednou rovnici (17). 

R

R
UU nm
4


  (17) 

Matematickou úpravou rovnice (17) a porovnáním s rovnicemi (4) a (5) získám rovnici (18).  

n

m

Uk

U

l

l

.

.4



  (18) 

 

Dosazením obecné rovnice napjatosti (rovnice (19)) získám finální rovnici pro výpočet 

napjatosti (rovnice (7)).  

E.   (19) 

 

 

 

 

 

 


