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Zařízení: 

 

1. ŽEBŘÍKY 

 Dvojitý žebřík ( štafle) – je zhotoven ze smrkového 

dřeva bez suků, pro malé výšky třetí příčka shora na 

které stojíme je z tvrdého dřeva 

 Žebříky jednoduché – dřevěné , v současné době žebříky 

kovové – lehčené ( hliníkové) 

 Číslování žebříku  - počet příček 
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 Při použití žebříku je zakázáno: 

 vynášet nebo snášet břemena těžší 20kg 

 pracovat nad sebou 

 pracovat na jednom žebříku ve dvou ( nad  sebou, 

vedle sebe) 

 instalovat žebříky jako přechodové lávky 

 



OBRÁZEK 
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2. LEŠENÍ  

 Jsou to dočasné stavební konstrukce určené pro  práce ve 
výškách  vně i uvnitř stavby.  

 Rozdělení:  

 a) podle použití 

- těžké lešení ( pro lakýrnické práce se nepoužívá) 

- lehké lešení ( opravy omítek , stavební práce) 

- ochranné lešení ( ochrana před pádem při nátěrech ve 
výškách ) 

 b) podle konstrukce 

- nepohyblivé 

- pojízdné 

- přenosné 

- výsuvné 
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c) podle materiálu 

- kovové 

- dřevěné 

- lanové 

 Lakýrníci a malíři používají hlavně lešení trubkové 

pevné, pojízdné a závěsné plošiny. 
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• 1. Která příčka u žebříku je z tvrdého dřeva a 

proč? 

• 2. Jaké znáš druhy žebříků? 

• 3. Jak se čísluje žebřík? 

• 4. Co je zakázáno při používání žebříku?  

• 5. Co je to lešení? 

• 6. Jak se dělí lešení podle použití? 

• 7. Jak se dělí lešení podle konstrukce? 

• 8. Jak se dělí lešení podle materiálu? 
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• 1. Třetí příčka shora. Na této příčce se stojí. 

• 2. Jednoduché, dvojité, dřevěné, kovové. 

• 3. Podle počtu příček. 

• 4. Je zakázáno vynášet břemena těžší 20kg, 

pracovat nad sebou, pracovat na jednom žebříku 

ve dvou, instalovat žebříky jako přechodové 

lávky. 

• 5. Stavební konstrukce určené pro práce ve 

výškách. 

• 6. Těžké, lehké a ochranné lešení. 

• 7. Nepohyblivé, pojízdné, přenosné a výsuvné 

lešení. 

• 8. Kovové, trubkové, dřevěné a lanové lešení. 
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