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Hákový žebřík pro požární sport Profi-Al/HS (Profi-Al/HSN, Pro fi-Al/HSTi) 
návod na použití a údržbu 

 
Výrobce Jindřich Tauchman 
 Hrabačov 1332 
 51401 Jilemnice 
 IČO 13171640 
 
Popis: 
Konstrukce žebříku je přizpůsobena požadavkům použití pro hasičský sport- disciplinu "Výstup na 
věž" .Štěřín žebříku je vyroben ze speciální lehké slitiny. Průřez štěřínu je ovál, který svým tvarem 
a velikostí umožňuje pohodlné a bezpečné uchopení . Příčle jsou v kombinaci lehké slitiny a 
tvrdého dřeva. Pro zavěšení na parapet věže je žebřík opatřen hákem, který je u typu  
Profi-Al/HS z hliníkové slitiny,  
Profi-Al/HSN z nerezovového plechu  
Profi-Al/HSTi z titanové slitiny. 
Žebřík vyhovuje normě ČSN EN 1147 a byl certifikován v TUPO Praha. 
 
Způsob použití: 
1) Žebřík není určen pro záchranu osob snášením a vynášením po žebříku. 
2) Správný způsob použití viz pravidla požárního sportu. 
3) Před nástupem na žebřík musí cvičící svůj žebřík řádně zavěsit (zaháknout) za parapet v 2,3 
nebo 4 podlaží cvičné věže tak, aby zamezil sklouznutí háku žebříku z parapetu a tím i svému pádu. 
Důležité upozornění:Před nástupem na žebřík se musí cvičící ujistit, že je hák žebříku 
správně zavěšen na parapet okna věže, tak aby nedošlo k jeho sklouznutí. 
 
Kontrola a údržba: 
1)Kontrolu a údržbu provádí osoba, které byl žebřík přidělen k užívání. 
2)Podmínkou bezpečného použití žebříku je jeho udržování ve funkčním provozuschopném stavu. 
3)Žebřík nesmí být trvale vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům. 
4)Před každým použitím je třeba provést důslednou vizuelní kontrolu. 
 -uchycení všech příčlí 
 -správného dotažení všech šroubů 
 -neporušenosti svarů 
 -neporušenosti všech jeho částí, zda nejsou deformované, prohnuté, prasklé,poškozené trhlinami, 
prohloubeninami, naštípnutím a pod.  
5)Pokud osoba provádějící pravidelnou kontrolu, resp. údržbu zjistí poškození, které není schopna v 
rámci běžné, povolené, údržby opravit, musí žebřík neprodleně označit jako nevyhovující a vyřadit 
jej z úžívání. 
 
Důležitá upozornění: 
1)Vizuelní kontrolu je třeba provádět vždy za dobrého osvětlení a v případě pochybností 
použít případně i lupu. 
 
2)Vzhledem k tomu, že jednotlivé části žebříku jsou opakovaně dynamicky mnohonásobně 
namáhané je třeba se zaměřit zejména na případný výskyt mikrotrhlin v t ěch částech žebříku, 
kde dochází ke kritickému namáhání.Takové místo je zejména v ohybu háku.Výskyt 
mikrotrhlin nebo plastické defomace (otevření úhlu háku) zejména u starších nebo zvláště 
intenzivně namáhaných žebříků je signálem únavy materiálu, a proto v případě zjištění těchto 
jevů je třeba žebřík ihned vyřadit z provozu a možnost jeho dalšího užívání konzultovat s 
výrobcem. 
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4)Vzhledem ke konstrukci žebříků je možné poměrně snadno provést výměnu poškozených dílů, 
které je možno oddělit po uvonění šroubových spojů. Štěříny, příčle, jednotlivé šrouby a matky, i 
hák lze nahradit originálními díly dodanými výrobcem. 
 
5)Není možné provádět jakékoli zásahy do konstrukce žebříku, úpravy nebo opravy háku, zejména 
jeho zkracování nebo úpravy tvaru zubů U takto upravených žebříků není možné uplatnění jakékoli 
reklamace. 
Pozn: V krajním případě může hrozit i vyřazení ze soutěže, pokud upravený žebřík odporuje 
soutěžním pravidlům. 
 
6)Opravy, mimo prosté výměny jednotlivých dílů za jiné originální, může provádět pouze výrobce. 
Zejména je zakázáno svařování štěřínů nebo háků.Svařování může významně ovlivnit mechanické 
vlastnosti materiálů (zejména titanového plechu) a snížit bezpečnost celého žebříku. 
 
7)Jakékoli pochybnosti o stavu a funkčnosti žebříku je třeba konzultovat s výrobcem. 
 
 
Záruční doba je dva roky. Záruka se vztahuje pouze na skryté výrobní vady, nelze ji 
uplatňovat na poškození, která vzniknou v důsledku nadměrného zatížení při použití.Výrobce 
provádí posouzení provozuschopnosti žebříků (i po uplynutí záruční doby), případné opravy, 
pokud je možné je provést, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti výrobku, jsou prováděny po 
dohodě. 


