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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

PRÁCE NA ŽEBŘÍKU 

 
Pád osob z výšky Zaměstnanci pracující na žebříku, ohroženi  

pádem z něho  v důsledku  

- špatného technického stavu, 

- nevhodného ustavení, 

- převrácení jiným zaměstnancem nebo 

vozidlem, 

- nevhodného použití, 

- provádění dlouhodobých  prací, 

- provádění fyzicky náročných prací,  

- manipulace s břemeny o hmotnosti větší 

než 15 kg, 

- nedovolené vzdálenosti chodidel od 

horního konce žebříku, 

- vystupování, sestupování, provádění 

práce  zády k žebříku, 

- nezajištění předmětů  proti pádu ze 

žebříku, 

- používání nebezpečných nástrojů, nářadí, 

- nebezpečného shazování předmětů, 

materiálu ze žebříku, 

- současné provádění prací více než jedním 

zaměstnancem, 

- používání žebříku jako podpěrného nebo 

nosného prvku, 

- neprovádění předepsaných kontrol 

žebříku, 

- nepoužívání přidělených OOPP. 

 Nepoužívat žebřík se zlomenými příčlemi, bez zajišťovacího 

řetízku, s poškozeným kováním nebo štěřínem. 

 Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět  při každém 

výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým 

použitím žebříku. 

 Žebřík ustavit na stabilní, pevný, rovný a dostatečně velký 

podklad tak, aby jeho sklon nebyl menší než 2,5 : 1, za 

příčlemi u jeho paty byl volný prostor alespoň 0,18 m, ze 

strany přístupu na žebřík byl volný prostor alespoň o šířce 0,6 

m a aby bylo zabráněno jeho podklouznutí. 

 Místa v nichž hrozí nebezpečí převrácení žebříku jinou 

osobou nebo projíždějícím vozidlem opatřit bezpečnostními 

značkami nebo službou. 

 Horní konce žebříku určeného pro výstup musí přesahovat 

výstupní plochu min o 1,1 m nebo tento přesah musí být 

nahrazen jiným opatřením, např. madly, které zaměstnanci 

umožňuje se při výstupu spolehlivě držet. 

 Při práci na žebříku, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 5 

m, musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. 

 Na žebříku  provádět pouze krátkodobé, nenáročné práce 

s břemeny o hmotnosti menší než 15 kg. 

 Nevystupovat při práci na žebříku výše než 0,8 m od horního 

konce opěrného žebříku, 0,5 m od konce dvojitého žebříku. 

 Nevystupovat, nesestupovat, nepracovat na žebříku obráceni 

zády k němu, bez možnosti se uchopit opory, 

 Zajistit, aby zaměstnanci pracující na žebříku měli pro 

upevnění nářadí nebo uložení drobného materiálu vhodnou 

výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv. 

 Při práci na žebříku nepoužívat nebezpečné nástroje nebo  

nářadí,  např. pneumatické nástroje, nastřelovací přístroje, 

řetězovou pilu apod., pokud by pracovník neměl možnost 

bezpečně se přidržet žebříku. 

 Neshazovat předměty nebo materiál ze žebříku, není-li možné 

zajistit jejich dopad na bezpečné míst, nebo mohlo-li by dojít 

k stržení zaměstnance ze žebříku. 
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 Nepoužívat žebřík jako podpěrný nebo nosný prvek pro 

podstavení pro další výstup nebo sestup. 

 Zajistit, aby na žebříku pracoval pouze jeden zaměstnanec. 

 Při  práci  na žebříku používat přidělené  OOPP. Vybavení 

zaměstnanců vhodnou obuví a ochrannými přilbami a pokud  

je výška chodidel 5 m nad úrovní okolního terénu, musí být 

zaměstnanec zajištěn proti pádu. 

 Provádět kontroly žebříků min. 1x ročně, se zápisem. 

Pád z výšky Zaměstnanci pracující výše než 150 cm nad 

okolní úrovní, ohroženi pádem z výšky 

v důsledku nezajištění pracoviště proti 

takovémuto pádu. 

 Nezahajovat práci ve výšce dříve, než jsou pracoviště 

zajištěna bezpečnou konstrukcí proti pádu z  výšky nebo 

zaměstnanci vybaveni předepsanými OOPP pro práci ve 

výšce. 

 Před započetím práce ve výšce se přesvědčit o funkčnosti 

přidělených OOPP. Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

 Nešplhat po konstrukcích staveb nebo jejich vnitřních 

vybavení. 

 Pro práci ve výšce nebo k výstupu  na zvýšená pracoviště 

nepoužívat vratké, nevhodné předměty.   

    

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci pracující na žebříku a osoby 

vyskytující se v jejich blízkosti, ohroženi 

zraněním v důsledku nepoužívání 

přidělených OOPP. 

 Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – 

proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

 Při práci používat přidělené OOPP. 

 Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

    

 


