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Jiří Vopat, tel.: 724320566,                       

OZO v prevenci rizik č. 1030-36/2009 

      

1. 10. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenční číslo žebříku:  

Výrobce žebříku: 

 

Typ žebříku: 

 

Umístění žebříku: 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Návod k obsluze je uveden v příloze. 
 
Kniha 
zavedena dne:  

ukončena dne: ………………………………. 

Provozní kniha žebříku 
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Jmenování odpovědné za kontrolu stavu žebříku 

  

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………. 

V souladu se zákoníkem práce Vás jmenuji osobou odpovědnou za provádění ročních kontrol žebříku a za provádění 

průběžných kontrol a údržby žebříku.  

ve společnosti:    

   …………………………………………………………………….. 

 

Jako osoba odpovědná za kontroly a údržbu žebříku jste povinen seznámit se a dodržovat platné předpisy a ustanovení 

pro oblast žebříků, směrnici BOZP/09.07 a návod k použití výrobce žebříku. 

 

V …………….., dne ............................ 

 

 

                                                          Statutární zástupce: …………………………….......... 

                                                                                                           razítko, podpis 

 

 

Jmenování převzal: ………………………………….. 

                                                    podpis 

 

Datum: ……………….. 
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Roční kontrola žebříků je prováděna na základě ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 4 

 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní 

dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah 

kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 

 (2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna 

nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, 

nestanoví- li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a 

četnost následných kontrol jinak.4) 

 (3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

 

Obsah kontroly žebříku: 
 

Celistvost a kompletnost žebříku dle návodu výrobce 

Pravidla bezpečného používání na bočnici   

Funkčnost (rozložení a složení) 

Neporušenost příčlí   

Tuhost bočnic a jejich průhyb   

Dotažení svorníků   

Funkčnost prvků proti rozevření žebříku   

Zajištění proti podklouznutí žebříku  

Jednotlivé části žebříku nejsou: 

- prasklé 

- nalomené 

- uvolněné 

- neodborně opravené nebo jinak poškozené 

 

U dvojitého žebříku: 

- styk rovnou podložkou je u všech čtyř bočnic bez známek namáhání žebříku 

 

U jednoduchého žebříku 

- styk obou bočnic se svislou a vodorovnou rovinou na které stojí je bez známek 

namáhání žebříku 
  

 

Zjistí-li uživatel žebříku  při používání závadu, jež nemůže odstranit,  je povinen ji 

zaznamenat do této provozní knihy a nechat si tento zápis potvrdit osobou odpovědnou za 

tento žebřík. 
 

 

 

Žebříky, které jsou jakýmkoli způsobem poškozeny, neodborně 
opraveny se nesmí používat! 
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ROČNÍ KONTROLY ŽEBŘÍKU 
 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

Datum kontroly: ……………………. kontroloval: …………………………………………… výsledek kontroly: ne-provozuschopný  Podpis: ……………………………. 

                  jméno a příjmení 

 

 



Provozní kniha žebříku 

         Strana 4 z 8 

 

Záznamy o údržbě 
 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 
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                                jméno a příjmení 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 
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Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 
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Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 
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Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 

 

Záznamy o údržbě / přemístění žebíku 

 

Datum údržby: …………………….  

 

Důvod údržby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Předmět údržby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

provedl: ……………………………………………   Podpis: ……………………………………………… 

                                jméno a příjmení 


