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Anotace 
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 Práce se zabývá postupy použití zásahových žebříků u zásahu. První část je věnována 

jednotlivým druhům zásahových žebříků. Jsou zde popsány jejich přednosti a způsoby 

ustavování. V další části popisují údržbu žebříků a jejich zkoušky. V závěru jsou uvedeny 

jednotlivé možnosti použití přenosných zásahových žebříků. Možné situace ve kterých je 

možno žebříky použít.  Postupy používání  jsou doplněné o zásady pro bezpečnou práci 

s přenosnými žebříky. 
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 This bachelor thesis apply progress of application portable ladders in inventions. First 

part devote to  severally companion of portable ladders. There are description of their 

preferences and ways of ladder erection. Other parts describe servicing and nondestructive 

testing of portable ladders. In the end of work, there are description of severally possibilities 

of use portables access ladders. Possible state of affairs in which them possibility ladders 

apply.   Progress application are completion about  principles of a certainty work with 

portables ladders. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá použitím přenosných žebříků u zásahů jednotek požární ochrany. 

Přenosné požární žebříky jsou nedílnou součástí výbavy zásahových vozů jednotek 

hasičských záchranných sborů. Při zásahu se mohou vyskytnout situace, na které je nutno 

bezprostředně reagovat. Zvolit správný druh prostředku a správně jej použít. Nasazení 

přenosných žebříků při zásazích má široké využití.  

V současnosti je možné pro záchranu osob z výšky využít automobilových žebříků či 

plošin. Záchrana těmito prostředky je velice bezpečná a má i nesporné výhody ve výškové 

dosažitelnosti. Avšak se vyskytují případy, kdy není možno tuto techniku použít. Technika 

nemusí být přítomna na místě zásahu, anebo ji není možno použít z důvodů nepřizpůsobilosti 

terénu. Tehdy je nutno využít přenosných žebříků.  

V této práci budou popsány druhy přenosných žebříků, jejich údržba a postupy 

zajištění jejich provozuschopnosti. Dále budou popsány postupy při jejich ustavování a možné 

způsoby zajištění proti pádu. Kromě standardních možností využívání žebříku pro 

překonávaní výškových rozdílů jsou v textu uváděny  alternativní způsoby použití zásahových 

žebříků. Žebříky budou na základě zkušeností profesionálních hasičů a praktických zkoušek 

stanoveny postupy a zásady jejich bezpečného používání. 

Rešerše 

 

ČSN EN 1147  Přenosné žebříky pro hasiče 

 

Norma se zabývá terminologii přenosných žebříků, popisuje jednotlivé druhy. Jsou 

zde popsány základní pravidla pro jejich používání. Dále je uveden seznam zkoušek žebříků a 

jejich termíny. 

 

Cvičební řád jednotek požární ochrany., Kolektiv autorů – 1.vyd. - Praha: 

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, 2005 

 

Jsou zde popsány postupy při ustavování jednotlivých žebříků a zásady jejich bezpečného 

používání.  
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1. Terminologie 

 

Dle [1] se užívá těchto termínů: 

 

• Žebřík: zařízení tvořené stupadly nebo příčlemi, po kterých může osoba 

vystupovat nebo sestupovat. 

• Přenosný žebřík: žebřík, který může být přemisťován a ustavován ručně, bez 

mechanické pomoci. 

• Příčlový  žebřík: přenosný žebřík s příčlemi , jejichž nášlapná plocha má šířku 

menší než 80 mm. 

• Opěrný příčlový žebřík: příčlový žebřík, který nemá vlastní podpěru. 

• Jednoduchý opěrný příčlový žebřík: opěrný příčlový žebřík jednodílný. 

• Nástavný žebřík: opěrný příčlový žebřík sestávající z několika dílů, které mohou 

být vzájemně spojeny zasouvacím zařízením. Délka může být měněna jen o délku 

celého nástavného dílu. 

• Výsuvný žebřík: opěrný příčlový žebřík dvou nebo třídílný s rovnoběžně 

uspořádanými bočnicemi u všech dílů. Délka může být měněna o násobky roztečí 

dvou příčlí. 

• Výsuvný žebřík bez lana: výsuvný žebřík, jehož horní díly jsou vysouvány ručně. 

• Výsuvný žebřík s lanem: výsuvný žebřík, jehož horní díly jsou vysouvány 

pomocí lana. 

• Dvojitý žebřík: dvouramenný samonosný žebřík, jednostranně nebo oboustranně 

výstupný. 

• Víceúčelový žebřík: několikadílný příčlový žebřík, který může být používána jako 

jednoduchý opěrný žebřík, výsuvný žebřík, dvojitý žebřík, nebo dvojitý žebřík, 

s nasazeným výsuvným žebříkem. 

• Bočnice: postranní část žebříku, která nese příčle nebo stupadla, stejně jako u 

podpěrných ramen příčle vzpěry. 

• Stupadlový žebřík: Přenosný žebřík se stupaly vodorovnými ve funkční poloze 

žebříku a s nášlapnou plochou o šířce rovné nebo větší 80 mm. 
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• Příčel: stoupací podpěra s nášlapnou plochou o šířce menší než 80 mm a větší než 

20 mm. 

• Stupadlo: stoupací podpěra o šířce rovné nebo větší než 80 mm. 

• Hákové zařízení: zařízení ve tvaru háku upevněné na horním konci opěrného 

žebříku. 

• Patka protiskluzové zařízení: zařízení umisťované na dolním konci žebříku 

k ochraně proti sklouznutí.   

 

Dále se dle [2] užívají termíny: 

 

• Štěřína, bočnice: postraní část žebříku, do které jsou připevněny příčle. 

• Zásahový žebřík: žebřík konstruovaný k umožnění zásahu. 

• Úhel opření: úhel mezi vodorovnou rovinou a dolní stranou štěřin žebříku při 

opření. 

• Lanko: drátěné lanko, sloužící mechanickému vysouvání a zasouvaní 

vysunovacího žebříku. 

• Snášení a vynášení: činnost, při které jedna osoba přenáší jinou osobu. 

• Stabilizační prostředky: jakékoli zařízení nebo část žebříku, jejichž funkci je 

zvýšení stability žebříku při použití.  

• Záchranný žebřík: žebřík konstruovaný pro záchranu osob snášením nebo 

vynášením. 

• Hákový žebřík: žebřík, který má hák (háky), na kterém (kterých) je při použití 

zavěšen. 

• Skládací žebřík: žebřík se sklopnými příčlemi, které umožní sevření štěřín k sobě 

 

2. Typy požárních žebříků 

Požární žebříky se dají rozdělit na následující typy: 

 

• Přenosné: budou popsány dále 

• Přívěsné: dle [1] jsou to žebříky, které jsou přemisťovány na operační místo 

pojízdnými prostředky. U jednotek požární ochrany v České republice se 
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přívěsové žebříky používají zřídka. Dle  [9]  se v ČR používá celokovových 

žebříků na dvoukolovém podvozku s maximální dosažitelnou výškou 12 nebo 

18 m. Vysunutí žebříku se provádí ručně  pomocí převodových  ústrojí (viz 

tabulka č.1). 

• Automobilové : jsou žebříky, které tvoří nástavbu zásahových vozidel. Mohou 

být opatřeny záchranným košem, který slouží pro přemisťování osob či 

k provedení hasičského zásahu (viz obrázek č.1). 

 

Tabulka č.1 – Technická data přívěsných žebříků Konveta dle [9] 

Typ Dostupná 

pracovní 

výška 

Max. zatížení žebříku  při 

max. vysunutí a úhlu 

 

Max. 

vyložení 

Transportní 

rozměry 

Celková 

hmotnost 

70° 30° 

PZ 12 12,4 m 225 kg 100 kg 5,4 m 7600 x 1950 x 

2100 mm 

600 kg 

PZ 18 18 m 325 kg 100 kg 7,2 m 8000 x 2120 x 

2200 mm 

1110 kg 

 

Obrázek č.1 – AZ 30- DA 90 

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/150hori/2003/rijen/madera.html) 
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3. Rozdělení přenosných žebříků 

Dle [2] se žebříky rozdělují podle nejvyššího dovoleného počtu osob na žebříku a 

podle dovoleného způsobu použití (viz tabulka 2). 

 

 

 

 

Tabulka č.2 – Typy žebříků dle [2] 

Typ žebříku Nejvyšší počet osob  Dovolený způsob použití 

Vysunovací 3 Záchranný a zásahový 

2 Záchranný a zásahový 

1 Zásahový 

Hákový  1 Zásahový 

Jednodílný 3 Záchranný a zásahový 

2 Záchranný a zásahový 

1 Zásahový 

Nastavovací 3 Záchranný a zásahový 

2 Záchranný a zásahový 

1 Zásahový 

 

 

Dále je možno rozdělit používané materiály dle [2] podle použitých materiál 

• Hliník: všechny použité části musí mít tloušťku nejméně 1,2 mm. 

V současnosti nejpoužívanější materiál, zejména pro jeho lehkost a pevnost. 

• Ocel: všechny použité části musí mít tloušťku nejméně 1,2 mm. Používala se 

dříve, byly nepraktické pro svoji velkou hmotnost. Nyní se používá jen na 

některé části žebříků. 

• Dřevo: Na štěříny, podpěrná ramena a příčné vzpěry se používá řezivo 

s hustotou nejméně 410 kg/m2. Vhodné druhy dřevin jsou jedle bělokorá, 

modřín opadavý, smrk ztepilý, borovice lesní, douglaska tisovitá či jedlovec 

západní.Na příčle se  používá řezivo s hustotou nejméně 410 kg/m2 u 
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jehličnatých dřevin a u listnatých dřevin nejméně 620 kg/m2. Používají se tyto 

druhy dřevin smrk ztepilý, borovice lesní, dřín obecný, buk lesní, jasan ztepilý, 

dub letní, trnovník akát .Uváděné hustoty jsou měřeny při vlhkosti 15 %. 

Využívalo se jako materiál dříve, zejména u dřevěných nastavovacích žebříků. 

Nepraktické z důvodů velké hmotnosti. 

4. Značky na žebřících 

Dle [2] musí být na žebříku vyznačeno kolik osob se na něm může vyskytovat 

v jednom okamžiku. Počet osob musí být uveden a zřetelně označen pomocí štítku, na kterém 

je vyobrazen příslušný počet osob černě v bílém poli  (viz obrázek č.2).  

 

Obrázek č.2 – Počet osob na žebříku 

 

 

Dále musí být na žebříku zřetelně vyznačeno, že se nedoporučuje používaní 

zásahových žebříku pro snášení či vynášení osob. Provádí se těž pomocí štítku s černými 

figurami v bílém poli s červeným přeškrtnutím (viz obrázek č.3).  
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Obrázek č.3 – Upozornění na nevhodnost pro snášení, vynášení osob 

 

Tyto štítky se zpravidla umísťují na štěřínu žebříku (viz obrázek č.4). 

 

Obrázek č.4 – Příklad umístění štítků 

 

5. Vysunovací žebříky 

Jsou to žebříky skládající se ze dvou a více dílů. Pomocí jednoho či více lanek se 

jednotlivé díly žebříku po sobě vysouvají (viz tabulka č.3. a 4.). 

Jedním z nejpoužívanějších výsuvných žebříků u hasičských záchranných sborů 

v České republice je vysunovací žebřík Nor-bas, jež vyrábí firma Wibe ladders. 
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V následujícím textu bude popsáno jeho využití a bezpečná práce, jako představitele 

výsuvných žebříků. 

Mezi výhody vysunovacích žebříků patří zejména jejich velká výšková dostupnost a 

dobrá stabilita, naopak slabší stránkou je jejich větší hmotnost a nižší manévrovatelnost. 

 

Tabulka č.3 – Varianty vysouvacího žebříku Nor-bas dle [4] 

 1.Varianta 2.Varianta 

Délka ve složeném stavu 3,1 m 3,5 m 

Maximální délka 12,5 m 14 m 

Hmotnost 70 kg 78 kg 

 

 

 

 

 

Tabulka č.4 – Varianty vysouvacího žebříku bez stabilizačních podpěr dle [6] 

Typ Délka  ve 

složeném stavu 

Maximální 

délka 

Hmotnost Počet 

příčlí 

Dvoudílný s tažným lanem 7,21 m 4,14 m 7,21 m 20,3 kg 2 x 14 

Dvoudílný s tažným lanem 8,33 m 4,7 m 8,33 m 22,3 kg 2 x 16 

Dvoudílný s tažným lanem 9,13 m 5,2 m 9,13 m 28,6 kg 2 x 18 

Dvoudílný s tažným lanem 10,25 m 5,74 m 10,25 m 31,9 kg 2 x 20 

Dvoudílný s tažným lanem 11,1 m 6,4 m 11,1 m 35,5 kg 2 x 22 

Dvoudílný s tažným lanem 12,22 m 6,9 m 12,22 m 40,9 kg 2 x 24 

Třídílný s tažným lanem 10,55 m 4,4 m 10,55 m 43 kg 3 x 15 

Třídílný s tažným lanem 12,55 m 5,25 m 12,55 m 54 kg 3 x 18 

Třídílný s tažným lanem 14,20 m 5,8 m 14,2 m 57 kg 3 x 20 

Třídílný s tažným lanem 15,90 m 6,4 m 15,9 m 68 kg 3 x 22 
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Obrázek č.5 – Žebřík Nor-bas  

(http://www.sdhradvanice.cz/technika.htm) 

 

5.1. Popis vysunovacích žebříků (Nor-bas) 

Vysunovací žebřík Nor-bas je tvořen čtyřmi díly. 

Spodní díl je vybaven ve spodní části hydraulickými nožkami, které mohou vyrovnat 

nerovnost terénu do 20 cm. Spodní díl dále obsahuje stabilizační podpěry, které zabezpečují 

jeho stabilitu. 

Další část žebříku obsahuje tři výsuvné díly. Jednotlivé díly se sobě pohybují po 

lištách, které jsou součástí štěříny, dílu následujícího. K lištám je na každé straně předchozí 

díl upevněn pomocí dvou úchytů (viz obrázek č.6). 

 

Obrázek č.6 – Pohyb dílů vysunovacího žebříku po sobě 
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5.2. Ustavování žebříku: 

Při výstupu se musí horní část žebříku opírat o pevný bod, přičemž úhel mezi 

vodorovnou rovinou a žebříkem má činit 68°, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

Dále budou popsány základní úkony při jeho ustavování. 

Dle [5] žebřík z cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) sundávají tři osoby 

a to tak, že strojník povolí zajišťovací prvky žebříku na vozidle a vysune jej. Další dvě osoby 

stojí bokem k CAS, čelem k sobě a žebřík přidržují. Strojník se již dále ustavování žebříku 

neúčastní (viz obrázek č.7). 

Dle [4] při použití hydraulického držáku žebříku na vozidle postačují k jeho sundání 

pouze osoby dvě. Jedna z nich povolí povylezením na zadní část CAS zajišťovací prvky 

žebříku. Uchopí žebřík za příčli a povytáhne jej směrem od CAS. Žebřík i s držákem se 

vysunou z CAS a samovolně spustí k zemi. Z držáku jej vyjmou bez problému dvě osoby (viz 

obrázek č.8).  

Obrázek č.7 – Sundání vysunovacího žebříku 

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/cvicrad/dr3/ml16.pdf) 

 

 

 

Obrázek č.8 – Sundání vysunovacího žebříku  

(propagační cd firmy Wibe ladders) 
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Žebřík se položí asi do vzdálenosti 1/3 plánované výšky vysunutí, tak aby hydraulické 

nožky směřovaly k budově. 

Jedna osoba se postaví zády ke stěně a přišlápne hydraulické nožky. Dále podřepne a 

uchopí žebřík za nejbližší příčli. Druhá osoba uchopí žebřík na druhém konci a začne jej 

zvedat ručkováním, jak je uvedeno na obrázku č.9. Po zvednutí do svislé polohy osoba, která 

zvedala žebřík odstoupí a zkontroluje svislost žebříku, která může být upravena pomocí 

hydraulických nožek. Tyto mohou vyrovnat nerovnost terénu do 20 cm. 

Poté se uvolní stabilizační podpěry a žebřík se nakloní pod potřebným úhlem. 

Následovně se nadzvednou obě stabilizační podpěry, aby bylo jednoduší žebřík naklonit, 

podpěry se zajistí. 

Žebřík se vysunuje pomocí lanek, přičemž jako první se vysunuje nejvyšší díl a dále 

pak následující pod ním. Lanka mají různé barvy, aby bylo zřetelné, které lanko přísluší 

kterému dílu. Lanka mají červenou, bílou a modrou barvu, přičemž červená vysouvá díl 

nejvyšší, bílá díl prostřední a modrá díl nejnižší. 

Po vysunutí do požadované výšky se odjistí stabilizační podpěry a žebřík se opře o 

stěnu. Stabilizační podpěry se zajistí a žebřík je připraven k použití. Nejvhodnější úhel 

zajišťující stabilitu žebříku je 68°. 

 

Obrázek č.9 – Zvedání vysunovacího žebříku 

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/cvicrad/dr3/ml16.pdf) 
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6. Nastavovací žebříky 

Dle [2] je nastavovací žebřík definován jako žebřík sestaven z několika dílů, které je 

možno spojit dohromady pomocí spojovacího zařízení, avšak délku lze měnit vždy pouze o 

celý díl. Jedná se o jednotlivé díly, které se dají používat samostatně, nebo je možno složit 

více dílů v jeden žebřík. Rozměry používaných nastavovacích žebříků jsou uvedeny v tabulce 

č.5. 

Nastavovací žebříky mají o něco menší výškovou dostupnost, než vysunovací žebříky. 

Na druhou stranu díky tomu, že je možno každý díl přenášet samostatně, je možné s nimi lépe 

manévrovat ve zúžených prostorech a těžko přístupných místech. 

 

Tabulka č.5 – Varianty nastavovacích žebříku dle [7] 

Typ žebříku  Počet 

příčlí 

Délka 

jednoho 

dílu 

Maximální 

délka 

Hmotnost 

Žebřík nastavovací dřevěný 

4-dílný (EN 1147) 

Spodní díl 9 ks 2,7 m 8,4 m 50 kg 

Ostatní díly 7 ks - 

Žebřík nastavovací 4 dílný 

ze slitin hliníku (EN 1147) 

Spodní díl 7 ks - 8,4 m 31 kg 

Ostatní díly 9 ks - 

Žebřík nastavovací 4-dílný 

z hliníkové slitiny (EN 1147) 

Spodní díl 7 ks 2,7 m 8,4 m 35,9 

Ostatní díly 7 ks 2,7 m 

 

Obrázek č.10 – Žebřík nastavovací dřevěný, ze slitin hliníku 

(http://www.zahas-sro.cz/) 
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6.1. Popis nastavovacích žebříků  

Jednotlivé díly se spojuji nasunutím na díl předcházející, přičemž musejí viditelně a 

slyšitelně zaklapnout západky, jež znemožňují nechtěné oddělení jednotlivých dílů žebříku od 

sebe. Tyto západky se při rozebírání žebříku povytáhnou, což umožní oddělení dílů od sebe 

(viz obrázek č.11). 

 

Obrázek č.11 – Západky nastavovacího žebříku 

(http://www.efire.cz/) 

 

6.2. Víceúčelový sekční nastavovací systém Nor-bas 

Je zvláštním druhem nastavovacích žebříku. Je to sada skládající se z jednoho 

spodního dílu se stabilizačními podporami, dvou středních dílů a jednoho vrchního dílu. Jako 

doplněk je k žebříku připojena 44 cm vysoká konzolová stolička. 

 Vrchní díl má na každé štěříně v půli kloub s pojistkou. Díky tomu se dá díl složit a 

použít například jako dvojitý žebřík. 

Možnosti využití těchto žebříků budou popsány v následujících kapitolách. 

6.3. Ustavování nastavovacího žebříku 

Dle [5] se nastavovací žebřík sundává z CAS strojník tak, že vystoupí na střechu 

automobilu a podává z něj jednotlivé díly dvěma dalším osobám. Ty skládají díly žebříku na 

sebe na zem. Díly se poté přenesou na určené místo, kde se položí asi 9 – 10 m od budovy. 
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Sada se rozkládá směrem k budově, přičemž nejblíže k budově se položí spodní dílů žebříku. 

Dvě osoby žebřík spojují směrem od budovy za asistence třetí, která žebřík nadlehčuje, aby 

ulehčila spojování. Při spojování je nutné dbát na to , aby jednotlivé západky zaklaply. Po 

spojení žebříku se zkontroluje jeho vzdálenost od budovy, která má činit přibližně 2 kroky. 

Dvě osoby zvedají žebřík ručkováním po štěřínách a další jistí žebřík proti uklouznutí tím, že 

stoji na patkách žebříku a pomáhá při zvedání ručkováním. 

6.4. Ustavování nastavovacího žebříku ve z úženém prostoru 

Pokud je zapotřebí postavit žebřík ve zúženém prostoru postupuje se dle [5] 

následovně. Sundání a přenesení žebříku na místo určení je stejné, jako v předchozím 

odstavci. Spojování žebříku probíhá tak, že dvě osoby uchopí horní díl žebříku a nadzvednou 

jej co nejvýše. Třetí osoba vezme následující díl a zasune jej do zvednutého dílu. Dále se 

zvednou tyto dva díly a zasune se do nich stejným způsobem třetí atd. Je třeba dbát na to, aby 

při spojování dílů zapadly záklapky, což je slyšitelné.  

7. Hákové žebříky 

 Jsou dle [2] žebříky, které mají hák (háky), na kterém (kterých) je při použití zavěšen. 

 Hákové žebříky jsou dle [5] určeny pro výstup do vyšších pater objektů. Při výstupu 

na žebřík nesmí být opřen o konstrukce. Musí být zavěšen přes okenní parapet či zábradlí 

balkónu. V současnosti se již hákové žebříky nevyskytují ve výbavě profesionálních HZS. 

Jsou využívány převážně k hasičskému sportu a nacházejí se ve výbavách sborů 

dobrovolných hasičů. 

7.1. Popis hákového žebříku 

 Žebřík je vybaven hákovým zařízením, což je dle [1] zařízení ve tvaru háku upevněné 

na horním konci opěrného žebříku.. Dle [7] má požární přenosný jednohákový žebřík tyto 

parametry: délku 4,09 m; šířku 0,3 m; hmotnost 8,55 kg. Hák je umístěn na 10 a 12 příčli. 

7.2. Použití hákového žebříku 

7.2.1. Výstup po žebříku 

Hákový žebřík podává ze střechy CAS strojník jedné osobě. Ta ho přenese k budově 

v pravé ruce hákem dozadu. 
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 Poté se žebřík zvedne a zavěsí se na pravou stranu parapetu či zábradlí balkónu. Při 

stoupání po žebříku se musí postupovat opatrně a váha přenášet rovnoměrně, aby nedošlo 

k rozhoupání žebříku. 

 Pokud se vystupuje do vyšších podlaží přes okna, po vylezení k parapetu přehodí 

osoba levou novu dovnitř objektu a sedne si na něj obkročmo. Poté žebřík uchopí pravou 

rukou a ručkováním ho vyzvedne do vyššího podlaží a zavěsí opět na pravou stranu parapetu 

a postup opakuje až k dosažení určeného patra. 

 Pokud se vystupuje do vyšších pater přes balkóny, po vylezení k balkónu přenese 

osoba levou nohu přes zábradlí a současně se jej přidržuje, následně vystoupí na balkón. Poté 

vyzvedne žebřík ručkováním a opět jej zavěsí na pravou stranu zábradlí a postup opakuje až 

k dosažení určeného patra. 

7.2.2. Zavěšení žebříku 

Žebřík je možno zavěsit na šikmé konstrukce a využít ho k chůzi po nich. Tohoto je 

možno využít například u střech, je-li třeba se po nich pohybovat. Takto položený žebřík také 

roznáší váhu, což zamezuje nebezpečí propadnutí konstrukcí střechy. Pokud se po žebříků 

vystupuje ve svislém směru nesmí být opřen o konstrukci. Technické parametry hákových 

žebříků jsou uvedeny v tabulce č.6. 

 

Tabulka č.6 – Technické parametry hákových žebříků dle [7] 

Typ žebříku Umístění háku Počet příčlí Šířka Délka Hmotnost 

Požární přenosný 

jednohákový žebřík 

Mezi 10 a 12 

příčlí 

12 300 mm 4090 mm 8,55 kg 
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Obrázek č.12 – Jednohákový  žebřík 

(http://www.efire.cz/) 

 

8. Teleskopické žebříky 

Jedná se o opěrné jednodílné žebříky, jež se přenášejí ve složeném stavu. Jednotlivé 

části žebříku, které jsou vymezeny vzdálenostmi příčlí, jsou zasunuty v sobě. Varianty 

teleskopických žebříků jsou uvedeny v tabulce č.7. 

Jedná se o lehké a dobře uskladnitelné žebříky, s nimiž může bez problémů 

manipulovat jedna osoba. Pro jejich vlastnosti se tyto žebříky vyskytují na rychlých 

zásahových vozidlech. Žebříky mohou být vysouvány do libovolné výšky až do maximální, 

vždy na vzdálenost vysunutí jednotlivé části (viz obrázek č.13). Při zasouvání se mohou příčle 

dostat do minimální vzájemné vzdálenosti 40 mm, což zabraňuje poranění prstů. 

 

Obrázek č.13 – Teleskopický žebřík 

(http://www.efire.cz/) 
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Tabulka č.7 – Varianty teleskopického žebříku dle [11] 

Typ 

žebříku 

Hmotnost Maximální 

délka 

Transportní 

délka 

Šířka Počet 

příčlí 

Vzdálenost mezi 

příčlemi 

složený vysunutý 

Telestair 

telescopic 

ladder 

3,5 

 

15 kg 

 

3500 mm 

 

830 mm 

 

520 mm 

 

11 ks 

 

40 mm 

 

300 mm 

Telestair 

telescopic 

ladder 

4,1 

 

15 kg 

 

4100 mm 

 

900 mm 

 

520 mm 

 

13 ks 

 

40 mm 

 

300 mm 

9. Provazové žebříky 

Jedná se o žebříky, jenž jsou tvořeny většinou polyamidovými příčlemi, které mají na 

obou koncích otvory. Těmito otvory jsou provlečena lana s opleteným jádrem. Příčle jsou 

zajištěny speciálními zašitými uzly. Na horním okraji je žebřík opatřen okem, vyztuženým 

kovovou vložkou, které slouží k zavěšení žebříku. Žebříky se vyrábí v délkách od 2 do 35 m. 

 Tyto žebříky se  nesmějí používat k přemostění v horizontální poloze. Dále se může 

zavěšovat jen za ocelové oko, nikoliv převráceně.  

10. Zkoušení, kontrola a údržba žebříků 

 Dle [13] mohou požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky použít, 

jen pokud je provedena kontrola provozuschopnosti (viz.obrázek č.14), před jejich zařazením 

k jednotce, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které 

stanovil výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn. 

Dále jsou intervaly kontroly dle [13] u prostředků pro práci ve výškách 1 rok, pokud 

nestanoví výrobce dobu kratší.   

 V současnosti se zkoušení žebříků řídí dle [2]. Tato norma se vztahuje na žebříky 

vyrobené po její účinnosti. U žebříků vyrobených před účinnosti této normy  se doporučuje 

dodržovat postupy zkoušení vycházející z předešlých norem, pokud nestanoví výrobce jinak. 
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Které byly ČSN EN 1147 nahrazeny. Jsou to normy ČSN 38 9802 pro hákové žebříky, ČSN 

389805 pro vysunovací žebříky a ČSN 399804 pro nastavovací žebříky.    

 V ČSN EN 1147 jsou uvedeny zkoušky A – M. Ty se dělí na zkoušky nedestruktivní 

A – D, které jsou doporučeny k uživatelským zkouškám při použití. Dále jsou zde uvedeny 

zkoušky E – M, což jsou zkoušky destruktivní, jenž jsou prováděny výrobcem a zkušebním 

ústavem:  

 

• Zkouška podle přílohy A: Zkouška průhybu: použitelná u všech žebříků, kromě 

uvedených v příloze B a hákových žebříků. 

• Zkouška podle přílohy B: Zkouška průhybu: použitelná u všech žebříků s opěrami 

pro tři osoby. 

• Zkouška podle přílohy C: Zkouška příčlí krutem: použitelná u všech žebříků. 

• Zkouška podle přílohy D: Zkouška opěr. 

• Zkouška podle přílohy E: Zkouška pevnosti žebříku: použitelná u všech žebříků 

kromě uvedených v příloze F a hákových žebříků. 

• Zkouška podle přílohy F: Zkouška pevnosti žebříku: použitelná u žebříků 

s opěrami pro tři osoby. 

• Zkouška podle přílohy G: Zkouška západek: použitelná u všech vysunovacích 

žebříků. 

• Zkouška podle přílohy H: Zkouška pevnosti příčlí záchranných žebříků: použitelná 

u všech záchranných žebříků. 

• Zkouška podle přílohy J: Zkouška pevnosti příčlí zásahových žebříků: použitelná 

u všech záchranných žebříků. 

• Zkouška podle přílohy K: Zkouška pevnosti příčlí a celistvosti hákových žebříků: 

použitelná u všech hákových žebříků zatěžovaných na špičce háku. 

• Zkouška podle přílohy L: Zkouška pevnosti příčlí a celistvosti hákových žebříků: 

použitelná u všech hákových žebříků zatěžovaných ve středu háku. 

• Zkouška podle přílohy M: Zkouška pevnosti dolních konců štěřín: použitelná u 

žebříků, které se stavějí na zem. 

 

 Zkoušení žebříků probíhá podle následujícího plánu: 
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• Jednou ročně. 

• Vždy při podezření ohrožení bezpečnosti. 

• Po použití žebříku jiným než obvyklým způsobem. 

• Po vystavení žebříku nárazu nebo neobvyklým podmínkám použití. 

• Po vystavení účinků tepla. 

• Po všech opravách, kromě pouhé výměny lan a provazů. 

• Pokud je žebřík v neprovozuschopném stavu, po opravě pokud je možná. 

• Pokud se objeví u dřevěných žebříků na štěřínách tmavé pruhy. 

• Pokud se u žebříků neprovádí údržba dle výrobce. 

 

 Kontrola a údržba se provádí dle návodu výrobce (například jednou za měsíc, či po 

každém použití). Kontrola může obsahovat například:  

 

• Uchycení všech příčlí. 

• Uvolnění šroubů a nýtů. 

• Neporušenost svárů nebo zjevné závady. 

• Nadměrné opotřebení patek. 

• Doplnění příslušného oleje u hydraulických patek atd. 

 

Obrázek č.14 – Údržba žebříku Nor-bas 
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11. Základní pokyny pro bezpečné používání přenosných 

žebříků 

Dle [2]  je nutno dodržovat následující zásady: 

 

• Žebříky jsou určeny pro používání odborně vycvičenými hasiči. 

• Zásahové žebříky se nemají běžně užívat pro zachraňování osob snášení a vynášení. 

• U žebříků s opěrami musí být patky opěr zajištěny obsluhou či jinak mechanicky a 

sklon žebříku má být 75°, není-li v návodu k použití uvedeno jinak. 

• V případě použití podpěr se musí horní díl žebříku vždy opírat o konstrukci. 

• U vysunovacích žebříků u nichž lze použit díl samostatně, se musí dbát na jeho 

správné zpětné nasazení do žebříku. 

• Při využívání žebříku více osobami musí být minimální rozestup 2 m. 

• Brát zřetel na to, že hmotnost hasiče s výstrojí činí 90 kg (108 kg pokud se užívá 

dýchacího přístroje. 

 

Dále je vhodné dodržovat následující doporučení: 

 

• Dbát na čistotu žebříků. Při znečištění příčlí či štěřín hrozí uklouznutí. 

• Nijak neprodlužovat žebřík, hrozí uklouznutí, překlopení podložky (například 

postavením  na stůl) 

• Na měkkém povrch používat špičky či protiskluzové hroty, jež se nastaví na patky 

žebříku. Nebo podložit patky vhodnou protiskluzovou podložkou, jež roznese 

hmotnost a nedojde k zaboření žebříku. 

• Dle [12] při výstupu na žebřík opřením přes hranu, je vhodné, aby byl žebřík 

dostatečně dlouhý. Tzn. aby přečníval nad výstupním místem alespoň 1 m. Umožní 

to lehčí  a bezpečnější sestup či výstup po žebříku. 

• Vhodně žebřík opřít. Neopírat jej v blízkosti rohu budovy či o slabé konstrukce. 

• Při provádění úkonů na žebříku pracovat v ose žebříku a její blízkostí. Sestupovat a 

vystupovat čelem k žebříku a držet se oběma rukama. Přílišné naklonění může 

způsobit uklouznutí žebříku. 
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• Při provádění úkonu se jistit vazákem spojeným s polohovacím pásem případně 

záchranným lanem. 

• Dodržet bezpečnou vzdálenost při výstupu v blízkosti elektrických vodičů alespoň   

2 m. 

12. Zajištění žebříku proti uklouznutí 

 Pokud hrozí nebezpečí uklouznutí žebříku je možno jej proti tomuto zajistit 

následujícími způsoby. 

 Žebřík při výstupu (sestupu) přidržuje další hasič. Postaví se mezi žebřík a budovu, tak 

že uchopí žebřík za štěříny a přidržuje jej. 

 Dále je žebřík možno připevnit za jednu ze spodních příčlí k vhodné konstrukci. 

Upevní se ke konstrukci tak, aby neuklouzl směrem od budovy. 

 Při ustavování žebříku na měkkém terénu je možno využít protiskluzových hrotů dle 

[7]. Jedná se o dva ocelové předměty kruhového průřezu s hroty. Ty se položí hroty na zem a 

přišlápnutím se zarazí do země. Do těchto hrotů se poté vloží štěříny žebříku. 

 Je-li podezření, že terén je méně únosný, je možno podložit štěříny žebříku vhodnými 

plošnými předměty (například desky z dubového dřeva). 

13. Jištění na při práci na žebříku 

 Při pohybu na žebříku se většinou jedná o práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Pokud hrozí nebezpečí pádu, musí být každý hasič zajištěn. Dle [5] je možno využít 

následujících postupů.  

13.1. Využití polohovacího pásu 

 Při jištění hasiče je možno využít polohovacího pásu, jenž je součástí osobní ochrany 

každého hasiče. Součástí polohovacího pásu je i karabina se zámkem. Dále se polohovací pás 

skládá z minimálně jednoho připojovacího prvku (oko) a polohovacího prostředku (může mít 

stálou či nastavitelnou délku). Polohovací pás je možno nastavit na obvod těla hasiče, pomocí 

upínacího prvku (například pomocí spony). Polohovací pás je možno využít k pracovnímu 

polohování (zajištění hasiče nad volnou hloubkou pomocí napnutých prostředků), k zadržení 

(neumožňuje dosáhnutí míst, kde hrozí nebezpečí pádu), případně zavěšení dalších věcných 

prostředků požární ochrany. 
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13.2. Kotvící bod 

 Je dostatečně pevná konstrukce nebo její část, která slouží pro zajištění pracovního 

polohovacího systému. Jako kotevní body je vhodné využít například středové sloupky 

okenního rámu, sloupků mezi okny, zábradlí balkonu atd. 

 Pokud je kotvící konstrukce příliš vzdálena je možno použít například záchranné lano. 

To se připevní ke konstrukci a jeho druhý konec slouží jako kotvící bod pro pracovní 

polohovací systém. 

 

Pokyny pro bezpečné používání: 

 

• Zkontrolovat těsnost pracovního polohovacího systému (dotažení popruhů, spony). 

• Volit kotevní bod tak, aby nedošlo k poškození spojovacího prostředku (například 

prodřením textilních částí o ostré hrany konstrukcí, chemikálie, tepelné působení). 

• Kotevní bod se musí nacházet v úrovni nebo nad úrovní pracovního polohovacího 

systému. 

• Spojovací prostředek mezi kotevním bodem a pracovním polohovacím systémem 

musí být napnutý. 

• Při pracovním polohování nesmí délka případného volného pádu překročit 0,5 m. 

14. Návrh postupu při provádění zásahu z přenosného 

žebříku při bytových požárech 

 Předpokládejme požár v druhém nadzemním podlaží bytového domu. K požáru se 

dostavila družstvo v počtu 5+1. Velitel rozhodnul o vytvoření 1. útočného proudu přes okno 

v druhém nadzemním podlaží. Následující bude popsáno dle [8,10]. 

 Po příjezdu na místo zásahu se vhodně ustaví technika a provede se průzkum 

v souladu s [10]. 
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14.1. Ustavení žebříku 

 Žebřík se ustaví dle postupů popsaných v předchozích kapitolách. 

14.2. Vytvoření útočného proudu 

14.2.1. Útočný proud vytvořený pomocí hadicového vedení C 

 Dopravní vedení tvoří strojník a čísla 3,4. Čísla 1 a 2 se vyzbrojí polohovacím pásem, 

vazákem případně záchranným lanem a dýchacím přístrojem.  

Číslo 1 zapojí proudnici na hadici a tu zasune za opasek. Hadici vede přes hrudník za krkem 

pod pravou paží. Hadice vede dolů podél těla po pravé straně a začne provádět výstup. Číslo 2 

přidržuje při výstupu hadici ze země, aby se nedostala pod chodidla čísla 1. a nezpůsobila pád 

a jistí žebřík. 

Po dokončení výstupu překročí číslo 1 hadici tak, aby se nacházela mezi jeho nohama. Dále 

zajistí vhodným způsobem sebe popřípadě i žebřík (například karabinou či lanem ke 

středovému sloupku okenního rámu). Následně protáhne proudnici přes příčle a zajistí ji 

vazákem. 

Po dokončení všech těchto úkonů číslo 2 zajistí hadici u země vazákem k štěříně 

žebříku a vytvoří na útočném vedení hadicové oblouky, případně zanese půlspojku číslu 3 

(případně strojníkovi, jedná-li se o jednoduché vedení). Až po signalizaci čísla 1 o vodu, 

zapojí číslo 3 (strojník) hadici k rozdělovači (výstupnímu ventilu). Je možno použít přenosný 

hadicový uzávěr. 

14.2.2. Útok pomocí vysokotlakého proudu 

 Výstup se provádí obdobně jako v předchozím případě, ale na vysokotlaké hadici se 

vytvoří oko, jež si číslo 1 převlékne přes sebe a proudnice se nachází na zádech. Pokud číslo 1 

používá dýchací přístroj, vysokotlaká hadice se přenáší stejně jako hadice C, tedy kolem krku 

za opaskem. 

14.3. Hašení v patře pomocí přenosného žebříku 

 Při zavodňování vedení musí strojník brát zřetel na dynamické účinky proudu vody, 

aby nedošlo k pádu osoby provádějící hašení. Číslo 1 musí počítat s reakčními silami, 

způsobenými nasměrováním proudu vody (při směřování proudu do stran či proti blízkým 
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pevným překážkám by mohlo dojít k pádu). Osoba provádějící zásah musí dbát na „kulturu 

hašení“(zbytečně nezaplavovat ohrožený prostor). 

15. Záchrana osob z výšek pomocí přenosných žebříků 

 Záchrana osob z ohroženého prostoru může být prováděn pomocí přenosných žebříků 

dvěma způsoby. Samostatným sestupem, nebo snášení osob v bezvědomí. Tato záchrana osob 

je velice nebezpečná a doporučuje se jako nejzazší způsob, při vyčerpání ostatních možností 

záchrany. Záchrana sestupem či snášením se provádí z nižších pater budov nebo tam, kde je 

třeba překonat menší výškové rozdíly. Záchrana může být prováděna například z oken, 

balkónů, střech atd. V dalším textu bude popisována záchrana osob z oken. V ostatních 

případech (balkóny, střechy,..) je záchrana obdobná pouze se žebřík neopírá o parapet, ale o 

příslušnou konstrukci.   

Zachraňované osoby mohou trpět stresem, či strachem z výšek a nesoustředí se na 

sestup, proto je větší pravděpodobnost, že dojde k pádu. Dle [5] je snášení imobilní osoby 

velice namáhavý způsob záchrany, přičemž nejtěžší úkon je umístění osoby na žebřík. 

 Žebřík se ustavuje dle postupu v předcházejících kapitolách. Při sestupu mobilních 

osob se dle [5] ustavuje žebřík opřením o parapet okna tak, aby jej přesahoval. To usnadní 

osobám sestup tím, že při nástupu na žebřík mohou přidržet. Při snášení  osob v bezvědomí se 

žebřík opírá pod parapet okna, což usnadní umístění transportované osoby na žebřík. 

15.1. Záchrana osob samostatným sestupem 

Dle [5] se tento postup volí v případech, kde se nacházejí osoby schopné samostatného 

pohybu. Tam, kde není jiná možnost evakuace z ohroženého prostoru. Záchranu lze provádět 

z více míst (pokud nedovoluji stavební či jiné podmínky shromáždit osoby na jednom místě) 

nebo z jednoho místa, což je výhodnější z organizačních důvodů. 

 Dle  [10] je při použití přenosných žebříků vhodné zachraňované osoby jistit. Jištění 

nemusí být vždy možné, zejména z časových důvodů, při potřebě okamžité evakuace. Jinak 

může být jištění prováděno dle následujícího.  

15.1.1. Jištění osob při sestupu 

 Jedním ze způsobů jištění je sestup hasiče před zachraňovaným. Ten uklidňuje 

zachraňovaného a dodává mu psychickou podporu. Je však velice obtížné zachytit pád této 

osoby (viz obrázek č.1 v příloze). 
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 Usměrnit případný pád zachraňovaného při uklouznutí je možno pomocí dvou lan 

natažených podél obou štěřín. Na lanech jsou provlečeny karabiny, které jsou připevněny 

například k polohovacímu pásu, jež má zachraňovaná osoba na sobě. Tento způsob nezachytí 

případný pád, ale pouze usměrní pád v blízkosti žebříku. Tím se sníží následky pádu a je zde 

možnost, že se zachraňovaný zachytí (viz obrázek č.2 v příloze). 

 Dalším způsobem je jištění osoby pomocí lana. Zachraňovaný se vybaví například 

polohovacím pásem, či lezeckým postrojem. Je zajištěn lanem například pomocí karabiny. 

Zachraňovaný sestupuje po žebříku, přičemž je jištěn hasičem z místa sestupu. Komunikují 

spolu pomocí další osoby či sami mezi sebou. Lano musí být udržováno v napnutém stavu 

(viz obrázek č.3 v příloze). 

 Posledním způsobem je jištění zachraňované osoby při sestupu pomocí hasiče ze země 

pomocí lana. Konec lana se protáhne přes spodní příčli a vede se nahoru u zadní strany 

žebříku, kde se opět vytáhne přes poslední příčli. Sestupující osoba je vhodně k lanu zajištěna 

a hasič ji ze země jistí. Tento způsob jištění je velice účinný a rychlí z důvodu rychlého 

znovupoužití. Hasič nacházející se na zemi po odpojení lana od osoby, která dokončila sestup, 

vytáhne lano opět nahoru (viz obrázek č.4 v příloze). 

15.2. Snášení osob v bezvědomí 

Jak už bylo popsáno dříve tento způsob záchrany je dle [5] velice namáhavý. Nejtěžší 

částí je umístění osoby na žebřík. To zpravidla provádějí dva hasiči, jeden je v místě sestupu a 

druhý se nachází na žebříku. 

Samotné snášení již tak vyčerpávající není, ale vyžaduje předešlou zkušenost a 

správné zvolení metody snášení. V dalším textu budou popsány metody snášení dle [5], 

doplněné o poznatky z praktických zkoušek. 

15.2.1. Snášení osob pomocí metody „sedlo“ 

Tato metoda se používá u lehčích osob a podle fyzických dispozic zachraňující osoby. 

Hasič se nachází na žebříku. Osoba se umístí rozkročmo na nakročenou nohu hasiče, čelem k 

žebříku. Přemisťovaná osoba se musí nacházet co nejblíže hasiči, nesmí „sedět“ na koleni, ale 

v tříslech hasiče. Ten dále uchopí žebřík za štěříny tak, aby se trup zachraňovaného nacházel 

uprostřed jeho rukou. Ruce zachraňovaného jsou položený z vnějšku na rukou hasiče. Při této 

variantě má osoba v bezvědomí hlavu volně visíc a musí se nacházet mimo příčle žebříku. 

Jinak by mohlo dojít k jejímu poranění (viz obrázek č.5 v příloze). 
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V druhé variantě je postup snášení obdobný, ale osoba se nachází čelem k hasiči. 

Hlava zachraňovaného se nachází na rameni hasiče, což  zabraňuje jejímu zranění. 

Problematické je ovšem umístění osoby na žebřík (viz obrázek č.6 v příloze). 

 Z praktických zkoušek vyplynulo, že tato metoda je dosti namáhavá a je vhodná pro 

snášení velmi lehkých osob.  

15.2.2. Snášení osob pomocí „křížového“ systému 

Tato metoda je určena pro snášení méně hmotných osob, dle fyzických dispozic 

hasiče. Tato metoda zajišťuje rychlejší sestup, než metoda předchozí. Hmotnost snášené 

osoby je rozložena na žebřík a ruce, tudíž je méně namáhavější než předchozí. Osoba je 

snášena ve vodorovné poloze zády k žebříku. Jednou rukou hasič drží osobu v podpaží a 

druhá je umístěná mezi nohama zachraňovaného. Hasič se při sestupu drží štěřín (viz obrázek 

č.7 v příloze). 

Tato metoda vyžaduje velké úsilí hasiče na přitlačování osoby na žebřík. 

Přepravovaný má tendenci „proklouzávat“ hasiči uprostřed rukou dolů, což může způsobit 

pád.  

15.2.3. Snášení osob pomocí metody „kolébka“ 

Jedná se o metodu určenou pro snášení osob všech váhových kategorii. Váha osoby je 

rozložena mezi ruce a žebřík, přičemž větší část váhy spočívá na žebříku. Umístění osoby na 

žebřík je poměrně nenáročné. Zachraňovaná osoba je opřena zády o žebřík a nohy má 

položeny přes ramena hasiče. Ruce hasiče procházejí pod pažemi zachraňované osoby a drží 

žebřík za štěříny (viz obrázek č.8 v příloze). 

Tato metoda je rychlá na provedení a nevyžaduje přílišný vývin síly od hasiče. 

Z předešlých metod se tato jeví jako nejbezpečnější a nejméně vysilující. 

15.2.4. Snášení extrémně těžkých osob  

V případě, že je potřeba transportovat po žebříku těžší osobu, provádějí tento úkon dva 

hasiči. V těsné blízkostí u sebe se ustaví dva žebříky, na každém se nachází jeden hasič. 

Osoba je transportována ve vodorovné poloze. Jeden hasič nese trup, druhý nese váhu nohou, 

přičemž se oba drží příčlí žebříku (viz obrázek č.9 v příloze). 

Je vhodná pokud se jedná o extrémně těžkou osobu. Díky rozložení váhy 

zachraňovaného mezi dva hasiče a žebřík není metoda namáhavá. Nejtěžším úkonem je 
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umístění těžké osoby na žebřík. Pokud jsou přítomní tři hasiči (dva na žebřících a jeden 

v místě sestupu), je tento úkon ulehčen. 

15.2.5. Spouštění osob  

Osoby je možné pomocí žebříků z ohroženého prostoru spouštět pomocí lana. Konec 

lana se protáhne přes spodní příčli a vede se nahoru u zadní strany žebříku, kde se opět 

vytáhne přes poslední příčli. Hasič, jenž se nachází na zemi osobu spouští. Hasič v ohroženém 

prostoru osobu vhodně zajistí a přemístí ji přes parapet. Hasič nacházející se na zemi napne 

lano a začne osobu spouštět. V tomto případě je třeba, aby žebřík přesahoval přes parapet 

nahoru. (viz obrázek č.10 v příloze). 

Při spouštění osoby hrozí její poranění o příčle a při spouštění může dojít k jejímu 

zaklínění do žebříku. 

15.2.6. Snášení dětí a lehkých osob 

Je-li potřeba transportovat po žebříku dítě je možno jej uchopit do náruče. Ruce hasiče 

se drží příčlí žebříku. Tento postup je možno provádět i u lehčích dospělých osob. Váha 

snášené osoby však celá spočívá na rukou hasiče (viz obrázek č.11 v příloze). 

Tato metoda je velice lehká a rychlá, pokud zachraňovaný váží do 30 kg. Záleží také 

na fyzických dispozicích hasiče. 

16. Další využití přenosných žebříků 

 Přenosné žebříky je kromě výstupu a sestupu využívat v mnohých případech, jenž 

budou popsány dále. 

16.1. Další využití nastavovacího sekvenčního žebříku Nor-bas 

 Jak již bylo popsáno nastavovací sekvenční žebřík se skládá ze spodního dílu se 

stabilizačními podporami a hydraulickými nožkami. Stabilizačních podpěr se užívá k zlepšení 

stability žebříku. Hydraulické nožky mohou vyrovnat terénní nerovnost do 20 cm (viz 

obrázek č.15). Manipulace se spodním dílem je podobná jako u vysunovacího žebříku Nor – 

bas. 

 Dva střední díly, které se dají napojit na sebe pomocí západek jako u klasického 

nastavovacího žebříku 
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 Vrchní díl, který je možno použít jako dalšího nastavovacího dílu. Dále je ho možno 

použít jako dvojitý žebřík díky kloubu, který je umístěn uprostřed dílu. Tento kloub je možno 

zajistit ve dvou polohách (rovný díl, dvojitý žebřík). Dále je možno díl sklopit přes okraj 

šikmé plochy (např. střechy) a usnadnit výstup na ni. 

 Konzolová stolička je vysoká 44 cm  a je vybavená v horní části pojízdnými kolečky.  

Tuto část je možno připojit na dva díly a vytvořit dvojitý žebřík. 

Nebo ji v kombinací s jedním dílem použít jako hákový žebřík. Koleček se v tomto případě 

využívá například k pojezdu po šikmé střeše, chceme li žebřík zachytit za hřeben střechy. 

 

Obrázek č.15 – díly nastavovacího sekčního žebříku Nor-bas 

(propagační cd firmy Wibe ladders) 

 

 

16.1.1. Zvedaní břemen  

 Při spojení spodního dílu a středního dílu pomocí konzolové stoličky je  možno žebřík 

ustavit nad volnou hloubku (viz obrázek č.16). Pomocí kladkostroje zavěšeného na konzolové 

stoličce je možno vyzvednout břemeno až do hmotnosti 250 kg.. 

 

Pokyny pro bezpečné používání: 

 

•  Při tomto využití žebříku je třeba dbát na stabilitu žebříku a dobré zajištění patek 

žebříku. 

•  Je třeba zajistit, aby patky žebříku stáli na pevné konstrukci a při zatížení nedošlo 

k propadnutí. 
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•  Při ustavení žebříku na nezpevněném povrchu (tráva, promočená půda), je vhodné 

patky podložit. Při zatížení žebříku by se patky mohly zabořit do půdy, což by 

znamenalo ztrátu stability. K podložení jsou vhodné plošné předměty z tvrdého 

materiálu (například deska z dubového dřeva), které rovnoměrně rozloží hmotnost 

a zamezí zaboření štěřín do půdy.   

•  Břemeno zvedat pomalu a opatrně, aby nedošlo k jeho rozhoupání a následovně 

převrácení žebříku. 

•  Je vhodné jištění osoby, jež používá kladkostroj, pokud hrozí nebezpečí pádu do 

hloubky (například lanem). 

 

Obrázek č.16 – Zvedání břemena 

(propagační cd firmy Wibe ladders) 

 

 

16.1.2. Zavěšení žebříku přes hranu 

 V případě potřeby pohybu po střeše je možno připojit na konzolovou stoličku jeden 

nebo více dílů. Žebřík se položí tak, aby se kolečka stoličky dotýkala střechy a tlakem se 

žebřík posunuje vzhůru k hřebeni. Po dosáhnutí hřebene se žebřík otočí, aby se stolička 

zachytila o hřeben (viz. obrázek č.17). 

 Tímto způsobem je možno žebřík upevnit v různých případech, například přes okraj 

šikmé konstrukce. 

Pokud se vystupuje na šikmou střechu, je možno vrchní díl sekčního žebříku v půli sklopit a 

položit na střechu. Tím se usnadní výstup přes okraj střechy a následovně použít díl 

s konzolovou stoličkou k zachycení přes hřeben střechy.    
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Pokyny pro bezpečné používání: 

 

• Doporučuje se, aby hrana, přes kterou je žebřík zachycen, svírala úhel 90° a méně, tak 

aby nedošlo k uklouznutí. 

 

Obrázek č.17 – Posun žebříku po šikmé ploše 

(propagační cd firmy Wibe ladders) 

 

16.1.3. Využití žebříku k přemostění 

 Využívá se k propojení dvou bodů, nad volnou hloubkou nebo přes nestabilní 

konstrukci (např. terénní nerovnost, dvě konstrukce, spojení dvou budovy přes okenní 

otvory). Výrobce udává, že při spojení tří dílů je možno překonat vzdálenost maximálně 4,5 m 

při zatížení 170 kg. Na příčle je možno položit po přemostění vhodné desky, aby byla 

vytvořena ucelená plocha pro přelezení (viz. obrázek č.18). 

 

Pokyny pro bezpečné používání: 

• Po žebříku je třeba se pohybovat v kleče. 

• Další osoba by měla žebřík jistit proti usmýknutí, nebo jej vhodně zajistí například 

vazákem. 

• Je vhodné jistit osobu, která se pohybuje na žebříku (například záchranným lanem a 

polohovacím pásem). 

• Na žebříku by se v jednu chvíli měla pohybovat pouze jedna osoba (z důvodů 

únosnosti a možnosti rozkmitání žebříku).  
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Obrázek č.18 – Způsob pohybu po žebříku při přemostění 

 

16.2. Využití přenosných žebříků k pohybu po nestabilní 

hmotě. 

Nestabilní hmotou je v tomto případě míněno podloží jež má nesoudržnou strukturu a 

hrozí jeho propadnutí či sesypání. Žebříku se využívá k pohybu po tomto materiálu tím, že se 

na hmotu položí a osoba se pohybuje po žebříku, jež roznáší její hmotnost. Například při 

pohybu na ledu, při zásazích na zásobníky sypkých hmot atd. 

 Osobě, která se propadla ledem, je možno podat jeden či více spojených nastavovacích 

žebříků. Žebřík se posunuje k zachraňovanému ze břehu. Ten žebřík uchopí a vyleze 

samovolně. V případě, že zachraňovaný nemá dostatek sil k samostatnému vylezení. Žebřík se 

posune přes místo propadnutí a tonoucí je vyzván, aby si lehnul na žebřík a chytl se příčlí. 

Následovně je vytažen hasiči posunováním žebříku. 

 V situaci,kdy je potřeba se pohybovat se po ledové ploše se využije dvou dílů 

nastavovacího žebříku. Ty se položí vedle sebe na zamrzlou plochu. Hasič na ně opatrně 

sestoupí doprostřed obou dílů. Po ledu se pohybuje tak, že klečí každou nohou na jednom z 

dílu. Každý díl drží za příčli jednou rukou a pohybuje se lezením. Je třeba, aby byl hasič 

zajištěn lanem ze břehu, pro případ proboření. Této metody je možno využít například při 

velké vzdálenosti tonoucího od břehu, při potřebě dopravit k němu záchranné lano. 

 Dle [8] se dělí led dle jakosti na: 

Zdravý: Led zbarvený dle barvy vody, či průhledný bez bublinek. Jeho tloušťku zjistíme dle 

lomu nebo průhledu. 
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Pórovitý: Tento led se tvoří v místech působení chemických či organických látek, nebo tam 

kde kvasí bahno. V ledu se vyskytuje velké množství bublinek. Přes velkou tloušťku tohoto 

ledu je křehký a při ustoupení mrazů nebezpečný. 

 Vstup na led se povoluje od tloušťky 5 cm a výše. Při teplotách -10°C a nižších led 

narůstá, v klidných vodách je tento proces rychlejší. 

 Pokud je prováděn zásah na podmáčených svazích je dle [10] nutné hasiče jistit 

pomocí lana a zajistit jim rychlou možnost úniku. Únikovou cestu je možno vytvořit 

položením žebříků ve svahu a jejich zajištěním proti pohybu například lanem připevněným 

k pevné konstrukci. Dále je možno využít provazového žebříku, ukotveného k pevnému bodu 

a rozloženého po svahu. 

 

Pokyny pro bezpečné používání: 

• Techniku ustavovat u blízkosti nestabilního podloží. Těsně nad a pod podmáčený 

svah. 

• Vždy jistit hasiče lanem a sledovat situaci, mít vytvořenou únikovou cestu. 

• Zdržovat se v ohroženém prostoru jen po nezbytnou dobu. 

16.3. Využití žebříku zajištění konstrukcí podepřením 

Dle [10] hrozí nebezpečí zřícení konstrukcí například při narušení konstrukcí budov, 

nadměrným zatížením (sníh) atd. Při nutnosti pohybu pod konstrukcemi, u kterých hrozí 

nebezpečí zřícení je nutno tyto zajistit. V případě potřeby pohybu v těchto prostorech je 

možné využít například jednotlivých dílů nastavovacích žebříků k podepření konstrukce. 

Při podpírání konstrukce je nutné ji podepřít ve vhodném místě, což znamená podepřít 

její nosnou část. Například u trámových stropu podepřít vazný trám. Pokud není možno 

žebřík postavit pod podepíranou konstrukci svisle, je možno jej ustavit pod úhlem. Patky 

žebříku však musejí být zajištěny proti podklouznutí, například zapřením o jinou vhodnou 

konstrukci (například nosnou zeď). 

 

Bezpečnostní pokyny: 

• Sledovat okolí a stav konstrukce. 

• Ustavovaní techniky v dostatečné vzdálenosti. 
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• Dbát zvýšené opatrnosti při práci v tomto prostoru (otřesy nebo manipulace 

s poškozenou konstrukcí by moly způsobit zřícení). 

• Zajistit možnost rychlého varování a možnost stažení zasahujících hasičů. 

16.4. Využití žebříku k výrobě provizorní záchytné jímky 

 Může se použít v situaci, je-li nutné přečerpat kapalinu a není přítomná žádná vhodná 

nádoba. 

 K sestavení jímky jsou zapotřebí čtyři jednotlivé díly žebříku (například nastavovací), 

Vhodná dostatečně velká plachta a několik vazáků. 

 Žebříky se sestaví na zemi vedle sebe do tvaru čtverce a postaví se na štěřínu, aby 

tvořily „ohrádku“. Koncové příčle dvou vedlejších žebříků jsou v těsné blízkosti a koncové 

části štěrín se přesahují. V rozích „ohrádky“ se v horní a dolní části sváží žebříky vazáky. 

Přes žebříky se rozloží plachta a vytvaruje se podle konstrukce tak, aby krajní části plachty 

přesahovaly přes horní štěříny žebříků. 

16.5. Využití žebříku pro vytvoření dekontaminační sprchy 

 V případě potřeby základní dekontaminace je možno vytvořit improvizovanou 

dekontaminační sprchu. Dvě CAS se postaví boční stranou k sobě, v takové vzdálenosti, aby 

žebřík mohl přemostit mezeru mezi CAS. Konce žebříku se zajistí ke každé z CAS vazáky. 

Z každého automobilu se vytvoří hadicové vedení tak, aby konce hadic ležely na žebříku. 

Napojí se sprchové proudnice a zajistí se vazákem tak, aby byly namířeny směrem k zemi.  

Pokyny pro bezpečné používání: 

• Je třeba tvořit hadicové oblouky a uvažovat dynamické účinky tlaku vody 

• Dobře upevnit proudnice i žebříky, aby nedošlo pádu konstrukce či 

nekontrolovatelnému pohybu hadice. 

16.6. Využití žebříku k vytvoření ohrad a únikových cest pro 

zvířata 

Využívá se k usměrnění pohybu nebo dočasnému ustájení zvířat (například při 

požárech zemědělských budov, nehodě vozidla převážející chovná zvířata).  
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K usměrnění pohybu se využije jednotlivých dílů nastavovacího žebříku. Osoby 

provádějící zásah uchopí díl žebříku uprostřed a drží jej vodorovně, vhodným ustavením 

korigují směr pohybu zvěře (viz. obrázek č.19). 

Je možno položit jednotlivé díly v návaznosti za sebou, ve dvou řadách vedle sebe a 

tím vytvoření únikové cesty. Žebříky se položí na šteřínu a z vnější strany je zabezpečuji proti 

převrácení osoby, či vhodné konstrukce. Pro zpevnění je možno díly poskládané za sebou 

provléknout nezavodněnou hadicí. Dále je vhodné zpevnit jednotlivé díly zatlučením 

tyčového předmětu skrz příčli do půdy (například hadicového klíče). Takového postupu se 

využívá například při havárii vozidla převážející zvířata (prasata, ovce, kozy,..) při jejich 

přemisťování do náhradního vozidla. Pohyb zvířat v evakuačních cestách je možno 

usměrňovat postrčením pomocí vhodných předmětů (například lopat). 

Ohrada se tvoří obdobně dle předchozího. Žebříky je možno také svázat vazáky 

k sobě. Ohradu může tvořit pevně stojící konstrukce v kombinaci s díly žebříku. 

Dle [10] pociťují zvířata nebezpečí mnohem silněji než člověk. Tím může docházet 

k nebezpečí vyplývajícímu z jejich chování. Při ohrožení se jindy klidná zvířata mohou 

chovat agresivně, chovají se panicky. Dále mohou být hůře ovladatelná.   

  

Obrázek č.19 – Evakuační cesta pro zvířata tvořená díly nastavovacího žebříku 

 

Pokyny pro bezpečné používání: 

• Při práci se zvířaty dbát zvýšené opatrnosti (panika zvířat v krizové situaci). 

• Spolupracovat při zásahu s personálem ošetřujícím zvířata, lékaři, hygienickou a 

veterinární službou. 

• Při napadení a poranění zvířetem, příslušné zvíře odchytit (označit) a nechat vyšetřit 

(možnost nákazy). 
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16.7. Použití přenosného žebříku jako provizorních nosítek 

 Je-li třeba přemístit osobu neschopnou pohybu, je možno využít dílu nastavovacího 

žebříku jako provizorních nosítek. Poraněná osoba se položí na příčle žebříku (pod 

přenášeného je možno na příčle položit plošný předmět například vhodnou desku). Dvě osoby 

uchopí, každá na jednom konci, žebřík za obě štěříny. Zvednou rovnoměrně žebřík a 

poraněnou osobu přemístí. 

Pokyny pro bezpečné používání: 

• Nosítka přenášet ve vodorovné poloze, aby nedošlo k pádu přepravované osoby. 

• Je možné osobu vhodným způsobem zajistit (například vazákem). 

• Při přenášení postupovat co nejopatrněji, aby nedocházelo ke zbytečným otřesům. 
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Závěr 

 V práci jsou popsány druhy nejčastěji používaných přenosných žebříků. Liší se svou 

výškovou dostupností, únosností, počtem osob jenž se mohou v jednu chvíli vyskytovat na 

žebříku. Každý žebřík má své výhody a nevýhody, co se týká jeho hmotnosti a možnosti 

manipulace s ním. Tyto výhody byly v práci popsány. K zajištění správné funkčnosti žebříků 

je nutno je udržovat v provozuschopném stavu pomocí uživatelských zkoušek a pravidelné 

údržby. Jednotlivé druhy zkoušek a kontrol byly v textu popsány, společně s obecnými 

zásadami bezpečného používání žebříků. Dále byly popsány postupy dalšího možného využití 

s příklady, kde se tato využití dají uplatnit. Byly stanoveny zásady pro jejich bezpečné 

použití. 

 Dle vlastností, flexibility a variability se jeví jako nejlépe využitelné při zásazích 

žebříky nastavovací. Jejich hmotnost a možnosti manévrování jsou jejich největší předností. 

Velmi široké použití má také sekční žebřík Nor-bas. Možností propojení jeho dílů umožňují 

široké využití. Především možnost zachycení přes hřeben střechy, což umožňoval pouze 

žebřík hákový, jenž se již ve výbavě profesionálních hasičských sborů nevyskytuje. Jako 

velice flexibilní, i přes svou malou výšku vysunutí, se jeví také teleskopický žebřík, ten díky 

svým velmi malým rozměrům ve složeném stavu umožňuje nasazení v úzkých a špatně 

dostupných prostorech. 

 Na základě praktických zkoušek a zkušeností profesionálních hasičů byly v práci 

popsány různé možnosti využití žebříků. Poté byly uvedeny obecné zásady pro jejich 

bezpečné použití, rozšířené o pokyny vyplývající ze zkušeností hasičů a těchto zkoušek. 

Z praktických zkoušek vyplývá, že by se při výcviku s přenosnými žebříky mělo dbát 

především na postupy jejich ustavování. Správné ustavení žebříku je základem pro další práci 

s ním. Dalším okruhem, který vyžaduje výcvik pro jeho úspěšné provedení v praxi je snášení 

osob po žebříku. I když tento způsob záchrany se nedoporučuje, někdy je nutno jej využít. 

Z praktických zkoušek vyplynulo, že jako nejlepší způsoby záchrany osob v bezvědomí je 

snesení pomocí metody kolébka, jež je velice nenáročná na provedení, jako bylo již popsáno. 

 V práci byly shrnuty jak již známe druhy a způsoby použití žebříku, tak i ty které se 

vyskytují jen v povědomí hasičů a postupy jejich nasazení nebyly dosud popsány. Byly 

stanoveny další doporučení pro bezpečné používání. 
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