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Odpověď na žádost o stanovisko k uzamykání pevných kovových žebříků pro stavby
Odbor prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdržel Váš dotaz, týkající se uzamykání pevných
kovových žebříků pro stavby.
K uvedené problematice sdělujeme následující.
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro
hašení požárů a pro záchranné práce § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Dle § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární
prevenci“) musí právnické a podnikající fyzické osoby k provedení rychlého a účinného
zásahu zajistit, aby byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest,
tedy např. požárních žebříků.
Navrhování, výrobu a montáž kovových žebříků, které jsou součástí staveb, řeší ČSN 74 3282
- Pevné kovové žebříky pro stavby. Tato norma uvádí v bodě 5.2.6 pro případ, že by začátek
žebříku překážel nebo by svojí polohou umožňoval zneužití nepovolanými osobami
možnost, aby dolní část žebříku byla odnímatelná nebo zasouvací, případně opatřena
odnímatelným krytem.
Z výše popsaného lze dovodit, že při dodržení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární
prevenci je možnost zabezpečení nepovoleného vstupu na pevně zabudované kovové žebříky

(požární žebříky) otázkou konkrétního projektového řešení. Návrh takového řešení lze rovněž
předem konzultovat s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje, který jej
posoudí z pohledu zasahujících jednotek požární ochrany.
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