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Cílem bylo zjistit, jaký je celkový přínos trenažéru pro osoby zabývající se lezeckou 

činností v oblasti záchranářství. Je zde zpracována odborná příprava lezců. Také je 

uvedena statistika četnosti zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou. 
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1. Úvod 

 Posláním záchranáře je chránit životy, zdraví obyvatel a často nasazovat i svůj 

vlastní život. Aby záchranář plnil své úkoly, musí být schopen odolávat zátěži, a proto 

musí pečovat o svou psychofyzickou kondici. Z tohoto důvodu je důležitá nejenom 

psychická pohoda, ale také připravenost. Během sbírání informací na téma Využití 

lezeckého trenažéru u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Územního odboru 

Teplice jsem se znovu zamyslel nad zodpovědností záchranáře a chtěl jsem právě touto 

prací upozornit na důležitost odborné přípravy a tréninku lezce jako takového. U HZS ČR 

jsou všichni příslušníci soustavně proškolováni a z těch nejlepších jsou sestavené speciální 

lezecké skupiny pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jejich členové jsou 

nasazováni k plnění speciálních úkolů ve výškách, tj. provádění činností, při kterých je 

zvýšené riziko pádu s možností těžké újmy na zdraví nebo smrti. Každý člen této jednotky 

provádí specifickou činnost, kde každý individuálně nese zodpovědnost za splnění daného 

úkolu.  

Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda zmiňovaný trenažér splňuje svůj účel, jestli 

nemá nějaké nedostatky a jaký je jeho celkový přínos pro osoby zabývající se lezeckou 

činností v oblasti záchranářství. 
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2. Rešerše 

Cílem této kapitoly je průzkum odborných publikací na téma práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou. Publikace, které by pojednávaly o samotné výstavbě a využití lezeckých 

trenažérů, nejsou dostupné. Jako zdroj pro vytvoření této diplomové práce jsem použil, a 

za nejpodstatnější považuji zejména tyto informační zdroje: 

BELICA, O., Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou, Praha: Grada, 2014. 

ISBN 978-80-247-5055-2 

Tato publikace popisuje základní odbornou lezeckou přípravu. Jsou zde uvedeny techniky 

a prostředky při práci lezce. Nejsou opomenuty obecné principy výškových prací ani 

záchrana za pomocí lanových technik. 

FRANK, T., KUBLÁK, T., Horolezecká abeceda, Praha: Epocha, 2007. ISBN 978-808-

7027-356 

Publikace je rozdělena do pěti základních kapitol. Autoři zde čerpají ze své životní 

zkušenosti. Je zde uvedena veškerá horolezecká technika a na srozumitelnosti knihy se 

podílí velké množství nákresů, schémat a fotografií. 

BUŘIČ, P., FRANC, R., Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany, Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, 2003. ISBN 80-86640-07-8 

V této úvodní části publikace je detailně popsaná teorie používaného materiálu pro práci ve 

výšce nad volnou hloubkou. V dalších kapitolách je zmíněna základní lanová technika a 

provádění záchranných prací. Závěrem autoři uvádějí vybraná rizika při provádění 

záchranných činností.  Publikace byla vydána pro služební potřebu HZS ČR. 
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3. Vývoj lezecké přípravy záchranných složek v ČR 

 Záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou, tzv. lezecké záchranářství, je relativně 

mladou disciplínou. Prakticky první profesionální složkou, která se zabývala lezeckým 

záchranářstvím, byla Báňská záchranná služba (BZS). Hlavní báňská záchranná stanice 

Ostrava zavedla použití horolezecké techniky do své činnosti koncem šedesátých let 

dvacátého století. Důvodem byla potřeba nasazení záchranářů při nehodách a úrazech ve 

svislých důlních dílech, nebo při úrazech ve strmých slojích. Bylo zapotřebí zvýšit 

akceschopnost a bezpečnost zasahujících záchranářů. Proto byly hledány moderní 

bezpečnostní prostředky, metody a postupy pro zásahy a samozřejmě školení a výcvik. 

Řešením těchto úkolů byl pověřen Ing. Emil Rucký, se kterým Hlavní báňská záchranná 

stanice Ostrava začala spolupracovat v roce 1979. Ten v roce 1983 nastoupil k HBZS jako 

profesionální záchranář na pozici instruktora a vedoucího oddílu lezců [3]. 

3.1 Vznik výškového záchranářství v požární ochraně  

 Belica uvádí, že o zavádění lezecké techniky v systému požární ochrany se začalo 

hovořit v roce 1985, kdy hnacím impulsem byl pád hasiče ze střechy výškového objektu v 

Praze na Jižním Městě. Ale až v roce 1988 byly uskutečněny první kroky. Bylo zakoupeno 

lezecké vybavení pro několik hasičů ze Sboru požární ochrany. Za jistý přelom v 

organizaci hasičů-lezců byl pokyn č. 2/2003 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV, 

kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin jednotek HZS 

ČR a vybavení a odborná příprava jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou. 

Kromě hasičů-lezců prochází základním seznámením s problematikou prací ve 

výškách každý hasič v rámci nástupního odborného výcviku (NOV) či základní odborné 

přípravy (ZOP). Součástí NOV a ZOP je i základní školení a výcvik pro práce ve výšce a 

nad volnou hloubkou v rozsahu 14 hodin. Tato základní forma přípravy obsahuje několik 

základních výukových metod jak vázat uzly, navazování na lano, sebejištění a jištění druhé 

osoby, budování kotevních bodů a základní způsoby slanění. Rozsah této přípravy je 

koncipován tak, aby se hasič dokázal bezpečně zajistit pomocí polohovacího pásu 
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(hasičského opasku) při zásahu na automobilové plošině, při pohybu na střeše nebo aby 

dokázal nouzově slanit z exponovaného místa. 

4. Odborná příprava příslušníků HZS ČR zařazených do lezeckých 

družstev a lezeckých skupin 

 Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a 

výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím 

nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí 

lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob 

záchrany osob z výšky a volné hloubky a prací ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí 

lanové techniky se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové 

techniky. Proto je nutné pro záchranu osob a pro provádění prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou připravit, vybavit a dále školit hasiče ve specializačních kurzech. Vzhledem k 

neustálému nárůstu na úroveň odborné přípravy hasičů obecně, je pro efektivní, bezpečnou 

a rychlou záchranu osob z výšky a volné hloubky pomocí lanové techniky nejvhodnějším 

řešením ustavení speciálně odborně připravovaných a vybavených hasičů – lezců, kteří 

jsou organizovány v lezeckých skupinách nebo lezeckých družstvech [4]. 

4.1 Lezecká družstva a lezecké skupiny HZS ČR 

 Lezecké družstvo se skládá z velitele lezeckého družstva a pěti hasičů se 

specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (minimální stav lezeckého družstva 

ve službě je velitel lezeckého družstva a tři hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou). 

 Lezecká skupina se skládá minimálně ze dvou hasičů se specializací pro práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou ve službě a je začleněna v družstvu 1+5 nebo 1+3, lezecká 

skupina musí mít stanoveného vedoucího lezecké skupiny. 

Činnost lezeckých družstev a lezeckých skupin v rámci HZS kraje musí být zajištěna 

funkcí hasiče - instruktora pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hlavního instruktora 

a osobou pověřenou péčí o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad 
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volnou hloubkou. Výběr příslušníků HZS ČR do lezeckých družstev a lezeckých skupin se 

provádí na základě psychických, fyzických, odborných předpokladů a na základě 

dobrovolnosti a zájmu. Je žádoucí do lezeckých družstev a lezeckých skupin zařazovat 

zejména příslušníky HZS ČR s horolezeckou nebo speleologickou praxí. Příslušník HZS 

ČR musí pro zařazení do lezeckého družstva nebo lezecké skupiny úspěšně absolvovat 

základní odbornou přípravu hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou a splnit stanovené podmínky [8]. 

4.2 Pravidelná odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou zajišťovaná v rámci HZS kraje 

 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č.46 ze dne 15. 12. 

2011, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev 

a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou stanoví, že činnost lezeckých 

družstev a lezeckých skupin v rámci HZS kraje musí být zajištěna funkcí hasiče-instruktora 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, hlavního instruktora HZS kraje a osobou 

pověřenou péčí o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. 

4.2.1 Rozsah pravidelné odborné přípravy 

 U hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou zařazených v 

lezeckých družstvech 144 hodin ročně dle pokynů hasiče-instruktora pro práce ve výšce a 

nad volnou hloubkou, z toho minimálně 24 hodin nedělitelných (v terénu) pod vedením 

hasiče-instruktora pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 

U hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou zařazených v 

lezeckých skupinách 104 hodin ročně dle pokynů hasiče-instruktora pro práce ve výšce a 

nad volnou hloubkou, z toho minimálně 24 hodin nedělitelných (v terénu) pod vedením 

hasiče-instruktora pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Pravidelná odborná příprava se rámcově řídí osnovami kurzu „Základní odborná 

příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou“ a je rozšířena o 

problematiku výcviku záchranných prací specializovaných na danou lokalitu (přírodní 
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podmínky, zástavba). Výcvik záchranných prací probíhá i za ztížených podmínek - déšť, 

sníh, námraza, noc, v dýchací technice, zakouřeném prostředí apod. Zkouška se provádí 

před komisí, která musí být složena z hlavního instruktora HZS kraje, hasiče-instruktora 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou a příslušného velitele jednotky. Formu a obsah 

zkoušky určuje hlavní instruktor HZS kraje. Pokud hasič se specializací pro práce ve výšce 

a nad volnou hloubkou úspěšně nevykoná závěrečnou zkoušku, je mu HZS kraje stanoven 

jeden termín opravné zkoušky; termín opravné zkoušky musí být stanoven nejpozději do tří 

měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Dlouhodobá neúčast hasiče se specializací 

pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou na pravidelné odborné přípravě může být 

důvodem ke ztrátě kvalifikace hasiče se specializací pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou; o ztrátě kvalifikace rozhoduje ředitel HZS kraje na základě návrhu hlavního 

instruktora HZS kraje. 

4.2.2 Hasič se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Co tedy musí umět hasič se specializací ve výšce a nad volnou hloubkou stručně 

shrnu do následujících řádků. 

Hasič se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou musí:  

 ovládat techniky a zásady lezení v podmínkách skalních stěn, jeskyní, 

průmyslových konstrukcí, stožárů, komínů, jeřábů, studní (v opodstatněných 

případech také důlních děl) apod.,  

 ovládat pravidla lezení jako prvolezec ve výšce a nad volnou hloubkou v terénech 

středně těžkých, na kterých se doporučuje postupové jištění na exponovaných 

místech,  

 ovládat výstup po laně, slanění, přestup z lana na lano, jištění a sebejištění, 

postupové jištění, je schopen provádět činnosti ve stěně jako je spouštění a vytažení 

břemene, 

  je schopen provést záchranu a sebezáchranu po pádu do lana,  

 musí umět poskytnout první pomoc při lezecké činnosti,  
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 ovládá práci se všemi věcnými prostředky požární ochrany určenými pro práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou, které jsou ve vybavení lezeckého družstva nebo 

lezecké skupiny, 

  provádí záchranné a jiné práce ve výšce a nad volnou hloubkou i s pomocí 

ochranných prostředků proti působení nebezpečných látek, detekční technikou, 

příp. potápěčskou výstrojí aj.,  

 provádí práci ve výšce a nad volnou hloubkou dle pokynů velitele zásahu nebo 

velitele jednotky, provádí prohlídky věcných prostředků požární ochrany pro práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou, 

  před a po použití, je povinen hlásit veliteli zásahu, veliteli lezeckého družstva nebo 

vedoucímu lezecké skupiny zjištěné nedostatky a vlastní indispozici,  

 zná základní bezpečnostní předpisy pro práci s vrtulníkem na zemi a běžně užívané 

signály pro jeho bezpečné navedení na místo zásahu,  

 podílí se na pravidelné odborné přípravě hasičů v oblasti prací ve výšce a nad 

volnou hloubkou [2]. 

5. Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou jednotek HZS ČR 

 Na místě zásahu musí každý velitel posoudit, zda je zásah možné řešit technickými 

prostředky, které má jednotka k dispozici, nebo zda povolá lezeckou skupinu, případně 

lezecké družstvo. Pokud rozhodne o nasazení lezecké skupiny nebo lezeckého družstva, 

řídí zásah prováděný pomocí lezecké techniky, vedoucí lezecké skupiny nebo velitel 

lezeckého družstva, ale je podřízen veliteli zásahu. Na záchranné akci se podílí vždy celá 

skupina nebo družstvo na základě pokynů příslušného vedoucího nebo velitele. V žádném 

případě by neměl lezecký zásah provádět jen jeden lezec. Příslušný velitel rozhodne, po 

provedení průzkumu a zhodnocení možnosti provedení zásahu, o postupech a technických 

prostředcích, které budou při zásahu použity. Zajištění bezpečnosti lezců je vždy na prvním 

místě. Když by došlo při zásahu ke zranění zasahujících lezců, zásah by se výrazně 

zkomplikoval a mohlo by dojít k velkým časovým prodlevám a tím i k ohrožení životů 

zachraňovaných osob. Při zásahu musí být zajištěny přístupové cesty, po kterých se mohou 
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samostatně pohybovat záchranáři, a to jak při transportu materiálu, tak i při samotné 

evakuaci postiženého. Zásah musí být prováděn rychle, ale naprosto bezpečně. 

Ještě před započetím lezeckého zásahu musí být promyšlen způsob provedení 

záchrany. Konkrétní způsob provedení celé akce se rozhodne po dosažení místa se 

zraněnýma a zhodnocení jeho stavu. Určí se možná kotevní místa pro spouštěcí a 

vytahovací prostředky a určí se konkrétní způsob provedení celé lezecké akce. V případě, 

že se jedná o složitý zásah, musí být předem připravena a zajištěna pracovní cestu pro 

možnost výstupu nebo sestupu dalších lezců.   

Jak uvádí Bojový řád jednotek požární ochrany, vydaný dne 4. 12. 2006 o Nasazení 

lezeckých skupin a lezeckých družstev, lezecké družstvo a lezecká skupina jsou 

nasazovány k provedení záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Použijí se v případě, kdy situace u zásahu vyžaduje činnost nad rámec běžně vycvičeného 

hasiče, kdy je nutné použít nadstandardní prostředky a vybavení pro bezpečné překonání 

výškových rozdílů, k dosažení obtížně přístupných míst, provedení speciálních činností 

v extrémních podmínkách a ve vynucené poloze, například při zásazích: 

 a) na vysokých budovách, 

 b) na stavbách, 

 c) v lomech, 

 d) v podzemních prostorách (jeskyně, důlní díla, podzemní stavby), 

 e) na vodě, 

 f) v exponovaných přírodních terénech (skalní útvary, propasti, stromy), 

 g) v dopravních prostředcích – lanové dráhy, 

 h) kdy nelze použít výškovou techniku, případně je omezená její dostupnost [7]. 

5.1 Vybraná rizika a specifika při provádění některých akcí 

 Při záchranných akcích musí hasič dokonale ovládat bezpečnost práce, umět 

udržovat ochranné prostředky a vyrovnávat se s extrémními podmínkami. Při výkonu 

profese v průběhu řešení mimořádné události se setkává záchranář prakticky se všemi 
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technicky, organizačně a psychofyziologicky realizovatelnými pracovními polohami, jako 

je např. práce ve stísněném pracovním prostoru [11]. 

5.1.1 Záchranné práce v podzemních prostorách 

 Buřič uvádí, že záchranné práce v podzemních prostorách jsou pro zasahující 

jednotky vysoce rizikové. Ve většině případů se jedná o neznámé prostory. Zásah v 

místech se sníženou nebo nulovou viditelností vyžaduje vysoké požadavky na zasahující 

příslušníky. Zásah v těchto podmínkách představuje vysoké nároky na fyzickou a 

psychickou odolnost záchranářů. V těchto místech zásahu se často jednotky setkávají s 

činností ve svislých i vodorovných prostorech a zachování možnosti návratu je při této 

záchranné činnosti základním pravidlem. 

Pro práce v podzemních prostorách musí být lezecká skupina vybavena dalším 

technickým materiálem, jako jsou krumpáče, lopaty, kladiva, sekery, sekáče, dřevěný 

materiál na pažení apod. Dále musí být zajištěno osvětlení a vybavení detekční. 

5.1.2 Záchranné práce v zásobnících 

 Nehody a mimořádné události, k nimž dochází v zásobnících sypkých hmot a 

materiálů, silech a nádržích, svědčí o rizikovosti práce v nich vykonávaných. Hrozí 

především možnost pádu do volné hloubky, případně ohrožení pracovníka pádem 

materiálů ze stěn, možnost zasypání uskladněným materiálem, propadnutí do uskladněného 

materiálu, udušení, otrava nebo utopení v nádržích. Konstrukce zásobníků je různá, 

zásobníky jsou kovové, betonové nebo umístěné v přírodních prostorách. Obvykle jsou 

opatřeny vstupními otvory horními, bočními a spodními. Ve spodní části zásobníků mohou 

být výsypky na odebírání uskladněného materiálu. Zásobníky mívají obslužnou 

technologickou plošinu, umožňující údržbu a manipulaci s uskladněným materiálem. V 

některých typech zásobníků jsou vybudovány v horních částech ochozy pro obsluhu a 

údržbu. Hlavní nebezpečí zde hrozící je při jejich údržbě a čištění. V těchto případech 

dochází často k pádu uvolněného materiálu nad pracovníkem, který je zčásti nebo zcela 

zasypán, dochází k mechanickým poraněním nebo k udušení. Při zasypání pracovníka 

dochází ke kompresi – stlačování organizmu okolním materiálem tak, že při každém 
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vydechnutí se materiál posune a vyplní prostor kolem zasypané části těla. Pokud je 

pracovník zasypán sypkým materiálem v oblasti pasu a výše, dochází po několikerém 

vdechnutí k situaci, kdy tlak okolního materiálu znemožní dýchání a dochází k udušení. 

Nebezpečné okolnosti pro lezce: 

 a) propadání do sypkého materiálu – zachraňujícího i zachraňovaného, 

 b) nebezpečí poškození zdraví zachraňovaného při vytahování ze sypkých hmot, 

 c) uvolnění okolního uskladněného materiálu a nebezpečí zasypání zachraňujícího i 

zachraňovaného, 

 d) vývin toxických látek a kouřových zplodin a nebezpečí otravy, 

 e) nebezpečí poškození lan o ostré hrany vstupních otvorů. 

5.1.3 Záchranné práce v jeskyních 

 Jeskyně jsou přírodně vytvořené vertikální nebo horizontální prostory. Záchranné 

práce v jeskyních se považují vzhledem ke specifické kombinaci rizik jako velmi náročné. 

Rizika při pohybu v jeskyních: 

 a) nedostatečné osvětlení, ve většině případů nulová viditelnost, 

 b) pád kamení nebo závaly, 

 c) úzké prostory vertikální i horizontální, možnost zaklínění, 

 d) vysoká vlhkost vzduchu, a tím výrazně větší riziko podchlazení, 

 e) možnost pádu osob ve vertikálních úsecích, 

 f) voda, nebezpečí zatopení prostor, 

 g) ztráta orientace v rozlehlých prostorách, 

 h) přítomnost plynů, nedostatek obsahu kyslíku, špatná cirkulace vzdušnin, 

 i) výrazně znečištěný materiál, kluzké lano a ostatní technické pomůcky. 

Při zásahu v jeskyních je potřeba ještě před započetím záchranné akce získat co 

nejvíce informací o místě zásahu. Nejčastěji se spolupracuje se členy České speleologické 
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společnosti - Speleologické záchranné služby. Lezci musí být dostatečně vybavení pro 

práce v chladném, vlhkém, nebo mokrém prostředí. Do základního vybavení lezců náleží 

dva na sobě nezávislé zdroje světla, které jsou upevněné na přilbě. V nepřehledném a 

složitém terénu si musí záchranář nebo záchranná skupina značit cestu, např. vodící 

šňůrou, lanem, chemickým světlem, značkami apod. Pro záchranné práce v jeskyních musí 

být zabezpečen dostatek materiálu na záchranu a jištění. 

Nebezpečné okolnosti pro lezce: 

 Na zablácených lanech hrozí nebezpečí proklouznutí lanových svěr a někdy i 

samoblokujících slaňovacích prostředků. Při slaňování je nutné počítat s větší rychlostí na 

vlhkém laně nebo naopak se zanesením slaňovacího prostředku blátem. Bláto na lanech 

způsobuje také nadměrné opotřebování slaňovacích prostředků. Zvláštní pozornost je nutné 

věnovat karabinám při slaňování nebo spouštění přes poloviční lodní smyčku a slaňovací 

prostředek. Může dojít k jejich vážnému poškození i po prvním použití na zabláceném 

laně. Karabiny je nutné vždy pečlivě zkontrolovat vzhledem k tomu, že bláto brání správné 

funkci zámků a nemusí dojít k jejich uzavření. Většina úrazů v jeskyních je doprovázena 

podchlazením zraněného, charakteristická je delší doba nutná pro provedení záchrany. 

Proto musí být záchranáři vybaveni prostředky pro zabezpečení tepelného komfortu 

zraněného na místě i během transportu. Nosítka pro použití v jeskyni musí být schopna 

transportu osoby jak v horizontální tak i ve vertikální poloze. Dále musí být přizpůsobena 

možnosti tahání po tvrdém a drsném terénu. Pro šetrnější nakládání se zraněným je vhodné 

započít transport až po kompletním vystrojení a zabezpečení transportní cesty na povrch. 

Velice důležité je provést nezbytné ošetření zraněného před zahájením transportu. 

Zlomený kotník v létě u přehrady je něco naprosto odlišného než zlomený kotník v 

jeskyni. Zde i toto zranění může být život ohrožující [4]. 

5.1.4 Záchranné práce ve studních a jímkách 

 V těchto případech musí být práce prováděny s maximální rychlostí, avšak při 

dodržení všech podmínek potřebných k udržení bezpečnosti záchranářů a záchrany 

tonoucího. Lokomoce ve studni nebo v jímce je často velice omezená. Omezujícími 
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faktory jsou především chlad a podmínky, které jsou doprovázeny prací ve vodě nebo v 

jiné kapalině. 

Záchranné práce ve studních a jímkách můžeme rozdělit do základních skupin: 

a) záchrana při ohrožení života utonutím  

b) vyproštění zraněných nebo indisponovaných osob, 

c) záchrana živých zvířat, 

d) vyproštění utonulých, 

e) vyproštění předmětů. 

Při záchranné akci se dává přednost spouštění zachránce před slaněním. Při slaňování hrozí 

nebezpečí stržení tonoucím pod hladinu. Jestliže nelze zachránce spustit musí se použít 

nezávislé jištění. Zároveň je potřebné, aby měl zachránce volné obě ruce a mohl rychle 

zajistit tonoucího. 

5.1.5 Záchranné práce v důlních dílech 

Zásah v důlních dílech dle právních norem přísluší Báňské záchranné službě. Přesto 

nelze vyloučit možnost zásahu jednotek PO v těchto nebezpečných prostorech. Jedná se 

zejména o zásahy, kde hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidského života, o zásahy v 

důlních dílech s ukončeným provozem, případně o činnosti prováděné hornickým 

způsobem, u kterých zákon neukládá povinnost ustavit báňskou záchrannou službu, dále 

stará, nezajištěná důlní díla (v mnoha případech nejsou zmapována a není znám jejich 

stav). Může zde docházet k závalům, padání výztuže, propadání prostor. 

5.1.6 Záchranné práce v zamořeném prostředí 

 Lezecký zásah v zamořeném prostředí vyžaduje zvýšené nároky na provedení 

zásahu. Tento zásah je také speciální tím, že je prováděn v ochranných prostředcích podle 

charakteru nebezpečné látky. 

Zásah lze předpokládat například v těchto případech: 

a) prostory s možností výskytu CO2, radioaktivních látek apod., 
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b) v technologických zařízeních, kde při haváriích nebo poruchách může dojít k úniku 

nebezpečných látek a zasažení obsluhy nebo přítomných osob, 

c) v místě havárie dopravního prostředku přepravujícího nebezpečné látky, jestliže 

došlo k ohrožení osob ve výšce nebo nad volnou hloubkou. 

Při zásahu s výskytem nebezpečných látek jednotky postupují podle předepsaných 

postupů. V místech s možností výskytu CO2 musí být zasahující lezci vybaveni dýchací 

technikou. 

Nebezpečné okolnosti pro lezce: 

a) nedostatečná ochrana zasahujících lezců, 

b) agresivita nebezpečné látky s ohledem na používané ochranné prostředky, 

c) omezení orientace a pohyblivosti v prostředí v závislosti na druhu 

používaných ochranných prostředků (zmenšený výhled, změna těžiště při 

použití dýchací techniky, snížená pohyblivost při použití ochranných obleků 

a lezeckého vybavení), 

d) nedostatečná záloha pro eventuální pomoc zasahujícím, 

e) zvýšená teplota prostředí s ohledem na používané ochranné prostředky, 

f)  nedostatečné osvětlení místa zásahu, 

g) nutnost dekontaminace lezců i použitých věcných prostředků, 

h) nutnost provést důkladnou kontrolu použitých technických prostředků s 

ohledem na charakter nebezpečné látky v místě zásahu. 

5.1.7 Záchranné práce na vodě 

 Činnosti pomocí lanové techniky, při nichž je lezec ohrožen pádem do vody nebo 

pracuje přímo ve vodě, jsou nazývány jako záchranné práce na vodě. 

Lezecký zásah na vodě může nastat např. v těchto případech: 

a) záchrana osob z výšky nad volnou vodní hladinou, 

b) záchrana osob z vodního toku nebo vodní plochy, 
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c) záchrana osob z míst, která jsou odříznuta vodou při povodni nebo z prostorů 

jinak než přes vodu nepřístupných, 

d) spolupráce s potápěčskou skupinou při záchranných pracích, 

e) vytažení utonulých osob. 

V případě tonoucích se osob nebo záchraně osob při povodních je nutné pracovat velmi 

rychle s ohledem na bezprostřední ohrožení života zachraňovaných. 

Záchranu osob z vody za použití lanové techniky lze předpokládat zejména tehdy, 

když se pro silné proudění a velké množství vody není možné dostat k postiženým osobám 

jiným přístupem. Lezci musí být při práci na vodě vybaveni plovací vestou a přilbou. Je 

také důležité, aby byl lezec vybaven vhodnou obuví a oblečením (lehké neoprenové nebo 

vodo nepropustné oděvy). 

Nebezpečné okolnosti pro lezce: 

Potřebu záchrany osob z vody za použití lanové techniky lze předpokládat především 

v případech, kdy pro silné proudění a množství vody není možný k postiženým osobám 

jiný přístup. Při záchraně osob je v těchto případech potřeba respektovat specifika, daná 

především rychlostí proudění vody a tím i jejími silovými účinky. Síla, kterou voda působí, 

narůstá se čtvercem rychlosti a je závislá na velikosti ploch, na kterou působí. Tato síla 

může dosáhnout značných hodnot. 

V případě pádu lezce do prudce tekoucí vody je potřeba dodržovat následující zásady: 

 plavat v poloze na zádech a s nohama ve směru proudu, 

 lezec musí být připraven na odpoutání od lana, případně odříznutí v případě, 

že by  došlo k zachycení lana do nějakých překážek, například větve 

stromu, kmeny apod. Pokud by nedošlo k odpoutání (odříznutí), hrozí reálné 

nebezpečí potopení pod hladinu. 

S ohledem na uvedená rizika, musí být lezci při práci na vodě vybaveni plovací vestou s 

odpovídajícím výtlakem a lehkou přilbou. Pokud to podmínky umožňují, je potřebné 

vybavit lezce vhodnou obuví a oblečením. Doporučují se lehké neoprenové nebo vodu 
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nepropustné oděvy. Zásahové oblečení a těžká zásahová obuv v případě pádu do vody 

značně ztěžují pohyb a zvyšuje se možnost ohrožení lezce. 

V případě záchrany tonoucích je lezec ohrožen přímo zachraňovanou osobou, která je v 

danou chvíli schopna svého zachránce stáhnout pod hladinu. 

U zachraňovaných osob je třeba předpokládat: 

a) podchlazení, 

b) zranění od předmětů ve vodě, případně o dno, 

c) projevy strachu a paniky, 

d) ohrožení lezce v případě záchrany tonoucího. 

V případě záchrany pomocí hození lana je třeba zároveň připravovat další možnost 

záchrany pro případ, že zachraňovaný nebude schopen spolupracovat. 

5.1.8 Záchranné práce za ztížených klimatických podmínek 

 Prováděním záchranných prací za ztížených klimatických podmínek se rozumí 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve větru, mrazu, sněhu, dešti, vysoké a nízké teplotě 

ovzduší, snížené viditelnosti, mlze a námraze. 

5.1.9 Záchranné práce s využitím výškové techniky 

Výškovou techniku mohou hasiči – lezci využívat především: 

a) kdy výšková technika nedosáhne do požadovaného místa a slouží pouze ke 

snadnějšímu překonání dosažitelné výšky, 

b) dojde k selhání výškové techniky a lanová technika je využita k záchraně osob 

v koši výškové techniky, 

c) evakuace ohrožených osob pomocí lanové techniky je účinnější nebo rychlejší 

než evakuace pomocí výškové techniky a tato slouží pouze jako prostředek pro 

dosažení místa, případně je využita jako kotevní bod pro spouštění, 
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d) provádíme evakuaci sestupem po žebříku a lanovou techniku využíváme k 

zajištění. 

5.1.10 Záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou při požáru 

Zásah lezců ve výšce a nad volnou hloubkou při požáru se předpokládá když: 

 

a)  běžné způsoby záchrany a evakuace (vyvedení, vynesení, pomocí výškové 

techniky apod.) nejsou možné 

b) pokud se požár nachází v nepřístupném nebo těžko přístupném terénu (např. 

lesní požáry v horách nebo skalních oblastech), nebo na těžko přístupných 

místech v zástavbě a nelze požáry zvládnout běžným způsobem. 

Nebezpečné okolnosti pro lezce:  

poškození ochranných prostředků, vyráběných z textilních materiálů, vysokou teplotou 

nebo otevřeným plamenem, představuje v tomto případě pro hasiče největší nebezpečí. 

Stejně tak jsou tomuto nebezpečí vystaveni i lezci. Lezeckou činnost při požáru nelze 

nacvičit a natrénovat, protože každý zásah při požáru se vyznačuje svojí zvláštností a 

specifikou [4]. 

5. 1. 11 Provádění záchranných prací pomocí vrtulníku 

 Vrtulník může být použit tam, kde nelze provést zásah běžnými prostředky nebo 

tam, kde by to bylo bezpečnější, efektivnější a výrazně méně namáhavé. 

Vrtulník může být použit zejména pro: 

a) provedení vzdušného průzkumu místa mimořádné události, 

b) dopravu záchranné jednotky k místu zásahu, 

c) evakuaci osob nebo materiálu z ohrožených míst, 

d) záchranu osob a záchranné práce pomocí lanové techniky, 

e) dopravu materiálu k místu zásahu (především speciálních prostředků), 
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f) dopravu humanitární pomoci obyvatelstvu v nepřístupných oblastech, 

g) dopravu osob na místo zásahu (zejména odborníků a specialistů), 

h) letecké hašení požárů, 

i) jiné nespecifikované záchranné činnosti [9]. 

 

Podmínky pro záchranné práce vrtulníku: 

Při záchranných prací za použití vrtulníku je nutné velice pečlivě sledovat 

meteorologické jevy, které mohou nepříznivě ovlivnit nebo i překazit záchrannou akci. Jde 

zejména o tyto jevy, kdy dostatečná viditelnost, měla by být alespoň 800 metrů, silný 

nárazový vítr, výška mraků, bouřka, možnost tvoření námrazy, sněžení, snižující výrazně 

viditelnost, turbulence, výrazné změny proudění vzduchu. 

Všeobecné bezpečnostní zásady při použití vrtulníku: 

Pilot vrtulníku (kapitán), případně palubní inženýr, provedou po přistání vrtulníku na 

kontaktním místě základní dohovor s velitelem záchranné skupiny o činnosti, která je 

požadována a která se bude provádět. Musí být jasně upřesněny všechny činnosti, které 

budou prováděny. Posádka vrtulníku provede bezpečnostní instruktáž záchranářů 

minimálně v tomto rozsahu: 

a) pevnostní body a místa pro uchycení materiálu, výstroje a zajištění osob na 

palubě, 

b) pevnostní body pro uchycení slaňovacích a podvěsových lan, 

c) rozmístění osob a materiálu na palubě vrtulníku, 

d) možnost použití jeřábu a uchycení do háku jeřábu, 

e) obsluha dveří vrtulníku, 

f) nouzové východy vrtulníku, 

g) upřesnění komunikace s posádkou vrtulníku, 

h) přibližování k vrtulníku, 
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i) informace o normálních postupech, 

j) informace o nouzových postupech. 

V případě řešení nouzové situace, kdy by muselo dojít k odříznutí lana, lano musí být 

odříznuto pod záchranářem, aby nedošlo k vymrštění lana směrem k vrtulníku. 

O provedení záchranné akce nebo jiné činnosti s vrtulníkem rozhoduje vždy s konečnou 

platností pilot vrtulníku [5]. 

Přiblížení k vrtulníku: 

a) s rotorem v klidu: přiblížení je možné pouze na pokyn pilota nebo palubního 

inženýra, veškerý pohyb okolo vrtulníku je možný pouze se souhlasem 

osádky vrtulníku, vstup na palubu vrtulníku je možný pouze se souhlasem 

osádky vrtulníku. 

b) s rotorem v pohybu: přiblížení je možné pouze na pokyn pilota nebo 

palubního inženýra, a to pouze ze směrů mimo nebezpečnou zónu (přední 

polosféra vrtulníku), nakládaný materiál, který by se vzhledem ke své délce 

mohl přiblížit k rotoru nést vodorovně. 
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Obr. 9 Přiblížení k vrtulníku 1 

 

Zdroj: BUŘIČ, P. a FRANC, R. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany., 2003, str. 130, obr. 231 

Obr. 10 Přiblížení k vrtulníku 2 

 

Zdroj: BUŘIČ, P. a FRANC, R. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany., 2003, str. 131, obr. 232 

 

V neposlední řadě mezi další záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou řádíme 

např. záchranné práce na stavebních a průmyslových konstrukcích (vysílače a stožáry 

vysokého napětí, komíny, jeřáby a jeřábové dráhy), záchranné práce na lanových dráhách, 

záchranné práce na stromech. 
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6. Statistika četnosti zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou u vybraných 

měst Ústeckého kraje 

V tabulce 1 je zpracována statistika celkového počtu zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou u HZS Ústeckého kraje rozdělená na jednotlivé územní odbory. Počty zásahů 

jsou zpracovány za období let 2010 – 2014. Tato statistika ukazuje pouze celkové počty 

zásahu, bez upřesnění o jaký druh události se jedná. 

Tabulka 1. Celkový počet zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou u HZS ČR v Ústeckém kraji 

Územní odbory          2010 2011 2012 2013 2014 Celkem   %  

Teplice 1 8 10 6 8 12  

Ústí nad Labem 11 14 7 16 12 21  

Most 0 0 0 0 0 0  

Děčín 23 18 14 24 12 32  

Litoměřice 2 3 4 5 1 5  

Chomutov 14 14 12 22 13 27  

Žatec 0 4 3 1 1 3  

Celkem 51 61 50 74 47 100  

 

Z tabulky 1 vyplývá, že nejvíce zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou, při kterých 

zasahovali lezecké skupiny nebo lezecká družstva za období let 2010 - 2014 měl územní 

odbor Děčín. Nejméně pak územní odbor Most. Územní odbor Most jako jediný ze 7 

územních odborů HZS Ústeckého kraje nemá zřízenou lezeckou skupinu. V případě 

potřeby zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou u územního odboru Most, povolává 

KOPIS Ústí nad Labem lezeckou skupinu z jiného územního odboru. 
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Graf 1 Statistika celkového počtu zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou u HZS ČR 

v Ústeckém kraji 
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V tabulce 2 je zpracována statistika jednotlivých druhů událostí ve výšce a nad 

volnou hloubkou u HZS Ústeckého kraje rozdělená na jednotlivé územní odbory. Počty 

zásahů jsou zpracovány za období let 2010 – 2014. Tato statistika ukazuje jednotlivé druhy 

událostí, na které lezecké skupiny zasahovaly. 

 

Tabulka 2. Jednotlivé druhy událostí se zásahy lezeckých skupin JPO v Ústeckém kraji 

 

Druh události 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

% 

Záchrana osob a zvířat 23 32 22 25 21 44 

Technická pomoc 26 26 21 32 13 41 

Požár 1 3 1 4 5 5 

Odstranění nebezpečných stavů 1 0 1 8 5 5 

Pátrání po pohřešovaných osobách 0 0 2 2 1 2 

Asistence složkám IZS 0 0 3 3 2 3 

 

 

Z tabulky 2 vyplývá, že nejvíce zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou, při kterých 

zasahovali lezecké skupiny nebo lezecká družstva za období let 2010 – 2014 bylo na druh 

události záchrana osob a zvířat. Jednalo se o zásahy typu záchrana osob ze skalního 

převisu, záchrana osob ze stromů, záchrana sebevrahů z bytových domů nebo z mostních 

konstrukcí a záchrana zvířat ze stromů či z hloubky. 
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Graf 2 Statistika jednotlivých druhů událostí se zásahy lezeckých skupin JPO v Ústeckém kraji 
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V tabulce 3 je zpracována statistika jednotlivých druhů událostí ve výšce a nad 

volnou hloubkou u HZS Ústeckého kraje rozdělená na jednotlivé územní odbory. Tato 

statistika ukazuje jednotlivé druhy událostí, na které lezecké skupiny zasahovaly. 

Tabulka 3. Celkový počet zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou v Ústeckém kraji dle množství 

zásahů a druhu událostí rozdělené na jednotlivé Územní odbory. 

Druh události ÚL TP MO DC LT CH Ž Celkem 

% 

Záchrana osob a zvířat 30 21 0 35 5 26 6 43 

Technická pomoc 4 11 0 30 8 44 1 42 

Požár 0 1 0 12 0 1 0 5 

Odstranění nebezpečných 

stavů 

3 2 0 5 2 2 1 5 

Pátrání po pohřešovaných 

osobách 

2 1 0 1 0 1 0 2 

Asistence složkám IZS 1 2 0 2 1 1 1 3 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že za hodnocené období měl nejvíce zásahů ve výšce a nad 

volnou hloubkou, při kterých zasahovaly lezecké skupiny nebo lezecká družstva na 

všechny výše vyjmenované druhy událostí s výjimkou události technická pomoc územní 

odbor Děčín.  
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Vysvětlivky:                                                            

ÚL Ústí nad Labem 

TP Teplice 

MO Most 

DC Děčín 

LT Litoměřice 

CH Chomutov 

Ž Žatec 
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Graf 3. Statistika celkového počtu zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou v Ústeckém kraji dle 

množství zásahů a druhu události rozdělené na jednotlivé Územní odbory. 

 

Vyhodnocení statistických dat:  

Vyhodnocení statistických dat bylo provedeno za období od roku 2010 – 2014. Z 

výše uvedených tabulek a grafů vyplývá, že nejvíce zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou v Ústeckém kraji bylo v roce 2013 a to na Územním odboru Děčín. V průběhu 

celého hodnoceného období se v největší míře jednalo o druh události záchrana osob a 

zvířat a to s celkovými 44% u Územního odboru Děčín a na druhém místě pak o zásahy na 

druh události technická pomoc se 41 % u Územního odboru Chomutov. Územní odbor 

Děčín je jedním z největších a nejrozsáhlejších územních odborů v Ústeckém kraji. Je 

složen z centrální požární stanice a tří pobočných stanic. Na území územního odboru je 

velké množství horských oblastí a velké množství zalesněného území. Z výše uvedených 

statistických hodnot vyplývá, že zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou, při kterých 

zasahují lezecké skupiny, a lezecká družstva přibývá, a proto by bylo vhodné vybudovat 

více lezeckých trenažérů u HZS Ústeckého kraje, na kterých by se mohli členové 

lezeckých skupin zdokonalovat v této obtížné zásahové činnosti. 

Záchrana osob a zvířat

Technická pomoc

Požár

Odstranění nebezpečných 

stavů

Pátrání po pohřešovaných 

osobách

Asistence složkám IZS
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7. Financování a výstavba lezeckého trenažéru 

7.1 Investiční záměr a využití daru 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje provádí v rámci základní a pravidelné 

odborné přípravy výcvik lezeckých skupin pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou a 

záchranu osob a zvířat v podmínkách požární ochrany. Vzhledem k tomu, že tato práce má 

různá specifika a stávající cvičný trenažér – lezecká stěna byl již nedostačující pro 

náročnost výcviku, vznikla potřeba vybudování lezeckého trenažéru, na kterém bude 

možné stimulovat s dostatečnou variabilitou kompletní spektrum lezeckých činností a 

zvyšovat tak úroveň připravenosti lezeckých skupin. Tento lezecký trenažér bude využíván 

nejen příslušníky územního odboru Teplice, ale i příslušníky všech územních odboru HZS 

Ústeckého kraje, jednotkami PO i dalšími složkami IZS (Policie ČR, a ZZS).    

Dne 11.9.2012 byla vyhlášena výzva k podání nabídek – veřejná zakázka malého 

rozsahu s lhůtou pro podání nabídek do 24.9.2012 do 10:00 hod. Dne 24.9.2012 bylo 

provedeno otevírání obálek na krajském ředitelství HZS ÚK. Vybudování lezeckého 

trenažéru s lhůtou do 30.11.2012. Předpokládané celkové náklady stavby byly 540 400 Kč. 

Využití daru ČEZ, a.s. dar ve výši 340 400 Kč, Severočeské doly, a.s. dar ve výši 150 000 

Kč, město Krupka dar ve výši 50 000 Kč.  

Při realizaci akce účastník programu postupoval podle vyhlášky Ministerstva financí 

č.11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů. Účastník programu dodržel „ Věcné, časové a finanční podmínky o účasti státního 

rozpočtu na financování akcí programů reprodukce majetku pro rok 2012“. 
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7.1.2 Položkový rozpočet: 

Poř.č Název položky Jednotka Počet Cena 

jednotk. 

Cena 

celková 

1 Oprava horolezecké stěny m
2
 110 1092 120120 

2 Penetrační nátěr m
2
 110 39 4290 

3 Záchytné body ks 80 532 42560 

4 Stožár lezeckého trenažéru ks 1 150075 150075 

5 Výkopové a zemní práce včetně odvozu m
3
 10,5 600 6300 

6 Provedení žb základu ocelového sloupu m
3
 10,5 3828 41194 

7 Ukotvení dřeviny ke stožáru  ks 1 32500 32500 

8 Nástupní plošina ks 1 18900 18900 

9 Ocelový rám v hloubkové výtahové šachtě ks 1 13520 13520 

10 VRN Soub. 1 21874 21874 

    DPH 20% 

90067 

450333 

     540400 

7.2 Řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby  

Realizace lezeckého trenažéru se uskutečnila 8. 12. 2012. a 25. 3. 2013 získal 

lezecký trenažér kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby. 
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Lezecký trenažér tvoří 5 cvičných modulů: 

a) stavebně upravená stávající cvičná lezecká stěna, 

b) stožár lezeckého trenažéru typu VN 15/30, který bude umístěn ve volném prostoru 

sportovního dvora požární stanice v osové vzdálenosti 15 m od budovy. Umožní 

výcvik záchrany na stožárech VN a VVN, nosných konstrukcích a jeřábech. 

Umístění stožáru musí umožnit přístup k trenažéru ze všech stran 

c) plošina umístěná na stožáru typu 15/30 ve výšce 10 m nad terénem. Stožár bude 

propojen ocelovým lanem ukotveným na budově stanice- tzv. traverz. Takto 

propojený stožár umožní nácvik záchrany na lanových přemostěných, případně 

záchrany z lanových drah, 

d) kmen stromu ukotvený souběžně se stožárem pro možnost nácviku výstupu po 

dřevinách, 

e) skluzová šachta v budově stanice. Tato neužívaná šachta umožní nácvik záchrany 

osob z výtahové a hloubkové šachty. 

Celkově lezecký trenažér neměl žádné požadavky na zabezpečení užívání stavby energiemi 

a vodou. Realizace také neměla vliv na životní prostředí ani na vliv využití ploch 

nemovitostí v areálu stanice. 

7.2.1 Užívání lezeckého trenažéru a povinnosti vyplývající s jeho používáním 

Územní odbor Teplice jako provozovatel lezeckého trenažéru má za povinnost vést 

deník údržby, kontrol, revizí a oprav. Jsou zde zaznamenány termíny jednotlivých kontrol: 

 1. kontrola a revize sloupu VN dle návodu výrobce 

 a) kontrola uzemnění sloupu VN 1 x za 6 měsíců 

 b) kontrola kvality dřeviny 1 x za rok 

 c) revize uzemnění sloupu 1 x za 5 let 

 2. kontrola a revize cvičné lezecké stěny dle návodu výrobce 

 a) průběžně dle četnosti použití 
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 3. kontrola a revize bezpečnostních kotvících bodů v prostoru modulu  

 a) výtahové šachty 

 b) průběžně dle četnosti použití 

 4. kontrola a revize ocelového lana a kabinky lanovky 

 a) tlumiče a koše sedačky a provedení promazání kladek 1 x za 6 měsíců 

 b) kontrola koše a promazání kladky 1 x za rok 

 c) vizuální kontrola lana zaškolenou osobou 1 x za 6 měsíců 

 d) magnetická defektoskopická zkouška lana se provede po 7 letech od 

prvního použití. Další interval kontrol lana je po 5 letech dle pokynu 

odborně způsobilé osoby 

7.2.2 Místní provozní řád 

  Územní odbor Teplice jako provozovatel lezeckého trenažéru má za povinnost vést 

dále vést Místní provozní řád lezeckého trenažéru, který obsahuje: 

 1. hlášení provozních nehod a úrazů:  

 a) Provozní nehoda je událost, kterou byly vážně ohroženy životy a zdraví 

/osob, cvičenců/, nebo provoz cvičného polygonu, nebo událost kterou 

vznikla škoda na majetku. Každý, kdo zpozoruje jakékoliv nebezpečí, 

které by mohlo ohrozit zdraví, životy lidí nebo majetek, popřípadě 

příznaky takovéhoto nebezpečí, je povinen ihned toto oznámit vedení 

HZS ÚO Teplice. Podle možností upozornit každého, kdo by mohl být 

tímto nebezpečím ohrožen. Vedení HZS je povinno nehodu /havárii/ 

oznámit příslušným orgánům dozoru nad bezpečností práce OIBP. Jeli 

podezření na spáchání trestného činu nebo se stal těžký pracovní úraz, je 

nutno tuto událost ohlásit PČR. Dále je nutno dle nař. Vlády č. 201/2010 

sb. O události informovat zástupce Odborové organizace. Je nutno 

informovat zástupce organizace, která příslušníka /zaměstnance/ k 

výcviku vyslala. Zaměstnavatel vede evidenci pracovních úrazů v Knize 
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úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o 

úrazu. 

 2. seznam míst pro hlášení mimořádných událostí 

 3. umístění zařízení: Cvičný polygon pro lezce je umístěn v prostorách CPS 

Teplice a skládá se z 5 modulů 

 4. popis trenažéru: viz kapitola č.9 

 5. povinnosti provozovatele: provádění kontrol a údržby dle deníku, kontrol, 

revizí a oprav viz. Kapitola 2.8.1 

 6. obecné zásady: Výcvik na lezeckém trenažéru je možný s platným 

pověřením pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (pokyn GŘ HZS 

č.46/2011 nebo nař. Vlády 362/2005 ) 

 a) veškerá činnost a pohyb na lezeckém trenažéru  se bude řídit nařízeními 

obsaženými v Místně provozním řádu, se kterým budou všichni účastníci 

výcviku řádně seznámeni před zahájením výcviku a provedou podpis v 

příloze Místně provozního řádu 

 b) vedoucí výcviku hasič – instruktor pro PVVH, hasič – lezec musí 

splňovat pokyn č.46/2011 nebo civilní osoba musí mít platný průkaz 

podle NV 362/2005 Sb 

 c) při výcviku na lezeckém trenažéru nebo při pohybu v jeho blízkém okolí 

je nutno dodržovat interní předpisy a řády HZS ÚK ÚO Teplice 

 d) při výcviku a pohybu v okolí lezeckého trenažéru budou všichni 

zúčastnění  vybaveni pracovními prostředky a prostředky osobní ochrany 

/ dle čl.5 siař GŘ č. 46/2011/ nebo NV 362/2005 

 e) výcvik – každý vybaven podle pokynů vedoucího výcviku, minimálně 

však zachycovací postroj, přilba nebo ochranná přilba určená pro 

lezeckou činnost, obuv s neklouzavou podrážkou a zpevněným 

kotníkem, přiléhavý ochranný oděv bez volných částí, které by mohly 

být zachyceny, karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální 
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pevností 22 kN v podélném směru typ HMS - min. 1 ks, odsedací 

smyčka 

 f) v případě výcviku a pohybu v okolí trenažéru budou mít osoby přilby na 

hlavě 

 g) při výcviku je nutno dodržovat pokyny vedoucího výcviku, který vede 

výcvik dle platných zásad pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

(SIAŘ GŘ HZS č.46/2011, Cvičební řád JPO kapitoly 1 – 6 VÝŠ, NV 

362/2005 Sb.) 

 h) vedoucí výcviku smí do prostoru trenažéru vpustit pouze cvičící, kteří 

prošli řádnou odbornou teoretickou přípravou, byli proškoleni v BOZP, 

seznámeni  s provozním řádem objektu a jsou zdravotně způsobilí 

 i) výcvik na cvičišti probíhá podle předem stanoveného plánu, vedoucí 

výcviku upozorní cvičence na možné obtíže a rizika při praktickém 

výcviku, prostředky používané cvičenci k výcviku musí splňovat platné 

normy a nařízení a musí mít platné kontroly a revize 

 j) před zahájením výcviku si vedoucí cvičení převezme od směnového 

příslušníka - instruktora nebo hasiče s pověřením pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou prostory cvičného polygonu a oba svým podpisem 

stvrdí v provozním deníku modulů lezeckého polygonu převzetí a po 

ukončení výcviku předání cvičného polygonu zpět 

 k) cvičební modul, který nelze z jakéhokoli důvodu používat, musí být 

viditelně označen tabulkou MIMO PROVOZ a pokud je to možné, musí 

být  vhodným způsobem zabráněno jeho použití při výcviku 

 7. Povinnosti vedoucího výcviku: 

 a) seznámit cvičence prokazatelně s provozním řádem a nechat seznámení 

podepsat v příloze tohoto řádu 
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 b) neprodleně ohlásit vel. CPS Teplice (případně zástupci) každé poškození 

nebo úraz způsobený při cvičení. Úraz musí být neprodleně zapsán do 

„knihy úrazu“ a nahlášen technikovi BOZP 

 c) vedoucí výcviku smí do prostoru trenažéru vpustit pouze žáky, kteří 

prošli řádnou odbornou teoretickou přípravou, byli proškoleni v BOZP a 

jsou zdravotně způsobilí 

 d) vedoucí výcviku upozorní cvičence na možné obtíže a rizika při 

praktickém výcviku 

 e) vedoucí výcviku před a po použití trenažéru provede záznam do 

protokolu v provozním deníku, který je součástí Místně provozního řád 

 f) vedoucí výcviku před zahájením plnění tématu cvičení zkontroluje, zda 

cvičenec je řádně vybaven prostředky k bezpečnému splnění úkolu 

 g) vedoucí výcviku musí respektovat maximálně dovolené zatížení sloupu 

VN, lanovky a nosného lana a také počet lidí na cvičné stěně dle návodu 

výrobce 

 h) maximální počet cvičenců na modulu č. 2 (stožár VN ) v době výcviku je 

max. 4 osoby. Maximální počet cvičenců na modulu č.3, (traverz s 

ocelovým lanem) v době výcviku je max. 3 osoby. Maximální celkový 

počet cvičenců na modulu č. 2 a č. 3 v době výcviku v jeden okamžik je 

maximálně 4 osoby 

 8. Zakázané činnosti: 

 a) vstupovat na stožár VN a traverz s lanovkou za bouřky a silného větru 

 b) měnit nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce modulů 

trenažéru 

 c) používat neschválené a poškozené prostředky pro výcvik 

 d) zákaz používat zařízení, při jakémkoliv viditelném poškození 

 e) provádět cviky bez bezpečnostního jištění cvičících osob 
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8. Popis a seznámení s jednotlivými cvičebními moduly lezeckého 

trenažéru  

8.1 Modul č. 1 

Je cvičná umělá stěna, která se skládá ze tří samostatných lezeckých cest dle druhu 

náročnosti. Dále je stěna vybavena sloupovou příhradovou konstrukcí a lávkou. Slouží k 

simulaci provádění záchrany z výškových objektů, výrobních a nevýrobních objektů. Je 

pokryta vysoce hodnotnou antikorozní ochranou na ocelové a kovové stavby. Obsahuje 

kovový zinek v kombinaci s hliníkem. Tím se dosáhne extrémního ochranného působení 

proti vlhkosti a také přírodního ztmavnutí. 

8.1.1 Lezecké chyty 

Dle zákona o č. 22/ 1997 O technických požadavcích na výrobky splňují lezecké 

chyty požadavky platné normou ČSN EN 12573-3:2009. Lezecké chyty odolávají teplotám 

-20 až +80 °C jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Jsou konstruovány tak, aby vám 

ani v případě rozlomení nespadly jejich úlomky na hlavu. Součástí chytů je kovová spirála, 

která udrží prasklý chyt pohromadě a zabrání jeho rozlomení na menší části. Jedinými 

přípustnými možnostmi použití lezeckých chytů je připevnění na plášť lezecké stěny (dle 

EN 12 572:1) pomocí šroubů/vrutů do míst k tomu určených přímo na zeď použitím 

odpovídající kotevní techniky, např. do kovové hmoždinky. 

8.2 Modul č. 2 

Trenažér tvoří příhradový stožár vysokého napětí / dále jen VN/ 15/30 s lanovým 

závěsem a únosnosti 30 kN v tahu v nejvyšší úrovni je dle technické zprávy umístěn do 

volného prostoru vedle běžecké dráhy ve vzdálenosti 22 m od líce budovy C. Pod jeho 

vrcholem, je zakotveno lano, které při maximálním průvěsu 1,5 m přenese zatížení 2,5 kN. 

Ke stožáru je uchycena plošina umožňující zavěšení na lano. Stožár je navržen vetknutý do 

betonové patky. Na opačném konci bude lano ukotveno přes ocelový rám do budovy C v 

blízkosti tuhé stropní konstrukce. Vzhledem k bezpečnosti musí lano procházet 
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pravidelnými kontrolami, kde se provádějí defektoskopické zkoušky. Druhá plošina 

přístupná z okna objektu C je přikotvena na stěně objektu. Při založení stožáru je navržena 

betonová patka s půdorysem 2 x 3,5 m a hloubkou 1,5 m. V místě výkopu se nenacházejí 

žádné inženýrské sítě a výkopek je uložen na veřejné skládce v Modlanech. Stožár slouží k 

simulaci záchrany osob na stožárech VN a VVN, nosných konstrukcí a na jeřábech. 

Uzemnění stožáru je provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm pomocí dvou 

ekvipotenciálních kruhů. Uzemnění vyvedené na měřící rozpojitelnou svorku je natřeno a 

řádně označeno dle ČSN 330165. 

8.3 Modul č. 3 

 Traverz na ocelohliníkovém laně s lanovkovou sedačkou. Slouží k simulaci 

záchrany osob z lanových drah a přemostění. Ocelohliníkové drátěné dopravní lano 

šestipramenné Al Fe typu 180/59 o průřezu 235,61 mm
2
 dle TP 117-K-4057/94-KABLO 

KLADNO s únosností vysoce přesahující výpočtové zatížení 27,5 kN. To je síla za 

předpokladu prověšení lana 1,5 m při břemenu 7,5 kN. Ukotvení lana je přes armatury pro 

venkovní vedení VN. Koncovky lan jsou ke kotvícím rámům do objektu uchyceny přes trn 

se závlačí. Lano je bezpečnostním prvkem dílčího systému „Lana a spoje lan“ odst. 1 

přílohy č.1, směrnice RE č.2000/9/ES lanové dráhy navržené na dopravu osob. Skutečný 

průměr lana je 23,5 mm. Délka lana je 19,5m.   

8.4 Modul č. 4  

 Souběžně se stožárem je ukotven cvičný strom. Kmen stromu je o průměru 20 cm. 

A výšce 12 m pro nácvik lezení je předsazen před ocelovým stožárem a stabilizován k 

němu ve směru vodorovném. Ve svislém směru přenáší zatížení ocelový trn ukotvený přes 

patní desku do patky. Kmen je ke stožáru ukotven ve dvou úrovních s tím, že po obroušení 

je možné jeho jednoduchá výměna náhradou šroubovaných objímek. Slouží k simulaci 

výcviku výstupu po dřevinách a záchraně osob uvězněných na stromě. V porovnání s 

prováděním jiných záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou je záchrana osoby 

ze stromů atypická v několika aspektech: 
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 pilot sám (nebo jiná osoba - lesní dělník atd.) obvykle nedokáže bezpečně sestoupit 

na zem, neboť se zpravidla nachází v příliš velké vzdálenosti od kmene či velkých 

větví, navíc každým prudším pohybem riskuje další pád, 

 největším problémem pro záchranáře je přístup k postiženému, případů, kdy se tak 

dá učinit pomocí výškové mobilní požární techniky je zanedbatelné procento. 

Nejrychlejší a nejméně komplikovaný způsob výstupu do koruny stromu je pomocí 

speciálních stupaček s hroty. Velkou výhodou je, že v případě nehody v obtížně 

přístupném terénu není třeba na místo dopravovat množství technických prostředků (např. 

nastavovací žebříky), navíc tato metoda prakticky není limitována výškou stromu. 

Předpokládá však vlastnictví speciálního prostředku, který není ve standardní výbavě 

lezeckých skupin a družstev a jeho použitím dochází k částečnému poškození stromu.  

8.5 Modul č. 5 

  Je cvičná lezecká stěna umístěna v prostoru skluzu určená pro nácvik záchrany 

osob z výtahové šachty, štol a kanálů. Je zde ukotven ocelový rám sloužící pro zavěšení 

lana. Dále jsou zde ukotveny jednotlivé postupové body sloužící k jištění cvičících při 

postupu směrem nahoru nebo při sestupu dolů. Kotvení rámu v šachtě jsou navrženy 

trubkové s přivařenými deskami kotvenými přes lepené chemické kotvy do dvojice stěn.  

9. Využitelnost a přínos trenažéru pro potřeby IZS 

Lezecký trenažér umístěný na centrální požární stanici v Teplicích využívají pro 

výcvik a pro zdokonalení se v zásahové činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou základní 

i ostatní složky IZS. Mezi cvičící na tomto trenažéru patří příslušníci HZS, PČR, jednotky 

PO zařazené do plošného pokrytí kraje, firmy specializující se prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, báňská záchranná služba a Integrovaná střední škola energetická Chomutov, 

obor strojník pro požární techniku.    

 Lezecká stěna (modul č. 1): výstup a prvovýstup lezce na umělé stěně, překonání 

převisu, postupové jištění, zachycení pádu do lana, záchrana z visu na laně, 

záchrana z výšky spouštěním z ochozů výškových budov, komínů atd., záchrana 
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vytažením z hloubky, slanění a výstup po laně, přestup přes uzel/kotvení při slanění 

a výstupu, vytváření kotevních míst, vytváření kladkostrojů, vytváření traverzů 

(lanové přemostění) z ochozu stěny na věž pro PS, pulman- ochrana lana při 

provedení přes hranu. 

 Stožár lezeckého trenažéru VN ( modul č.2 ): výstup a prvovýstup lezce na sloup 

vysokého napětí, postupové jištění a jištění, záchrana z výšky sloupu VN, slanění 

ze sloupu z příhradových nosníků, pulman – ochrana lana při vedení přes hranu.  

 Lanová dráha (modul č.3 ): záchrana osob z lanové dráhy, výstup lezců pomocí 

stožáru VN, vytváření kotevních a kotvících bodů (na stožáru a na sedačce), přístup 

k sedačce lanové dráhy shora (po vodícím laně), přístup k sedačce lanové dráhy ze 

spodu (výstup po laně), jištění při záchraně na lanové dráze, příprava zachraňované 

osoby pro vyzvednutí vrtulníkem. 

 Kmen stromu ( modul č.4 ): záchrana ze stromů, vytváření kotevních bodů pro 

záchranu a jištění, výstup po kmeni stromů pomocí stoupacích želez, výstup po 

kmeni stromů pomocí smyček. 

 Prostor skluzů v budově A ( modul č.5 ): záchrana z výšek (spouštěním – několik 

různých metod), záchrana z hloubek (vytažením – několik různých metod), 

záchrana z visu, vytváření kotevních míst, výstup pomocí přepínek, slanění, výstup 

po laně. 

9.1 Prověřovací cvičení pomocí lezecké skupiny 

Využití lezeckého trenažéru lze přenést do praxe i pomocí prověřovacího cvičení, 

které si Územní odbor sám vypracovává. Uvedená ukázka je z prověřovacího cvičení 

Záchrana osoby z větrné elektrárny pomocí lezecké skupiny. Toto cvičení jsem sám 

vypracoval a podílel jsem se na jeho přípravě. Místo kde se konalo cvičení, byla jedna ze 

tří větrných elektráren na větrné farmě U Tří pánů, Nové Město (Moldava).  Tématem bylo 

záchrana zraněného mechanika z vnitřního prostoru větrné elektrárny z výšky 70 metrů nad 

zemí. Z důvodu poruchy a nefunkčnosti elektrického proudu ve větrné elektrárně, provádí 

dva pracovníci firmy kontrolu vnitřních prostor elektrárny. Jelikož nefunguje výtah, který 
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je uprostřed větrné elektrárny, musí pracovníci vystoupat po úzkém žebříku cca. 70 metrů 

do kopule větrné elektrárny. Po výstupu do kopule elektrárny dostane jeden z pracovníků 

náhlou srdeční slabost. Ztrácí vědomí, padá na hranu ocelové konstrukce, při čemž dojde 

ke krvácivému zranění v obličejové části a k poranění páteře. 

Cílem bylo prověřit: 

 připravenost lezecké skupiny a ostatních výjezdových příslušníků směny B 

na daný typ události, 

 komunikaci mezi zasahujícími příslušníky při zásahové činnosti, 

 znalosti a způsob poskytnutí první pomoci zraněné osobě, 

 znalost problematiky zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou, 

 dojezdové časy jednotky a časy jednotlivých činností, 

 možnost spojení RDST mezi průzkumnou skupinou a VZ ve vnitřním 

prostoru tubusu elektrárny 

 pokrytí signálu RDST v horském prostředí a komunikace mezi VZ a KOPIS 

 pohyb zasahujících příslušníků v neznámém prostředí. 

Materiální zabezpečení: 

1. vybavení lezecké skupiny 

2. prostředky první pomoci 

3. ochranné osobní prostředky příslušníků 

4. prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

5. technické prostředky ve vybavení jednotek 

6. svítilny 

7. nosítka 

8. poloautomatický resuscitační kyslíkový dýchací přístroj Saturn Oxy. 
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Obr. 11 Ilustrační foto lezce  

 Jednotka HZS Teplice dorazila na místo hlášené události na Moldavu k větrné 

elektrárně. Průzkumem a informacemi od přihlížejících bylo zjištěno, že se ve výšce v 

tubusu nacházela zraněná osoba. Jednotka se vybavila lezeckou a záchranou technikou a 

vydala se pomoc zraněné osobě. Příslušníci lezecké skupiny vystoupali k zraněné osobě po 

úzkém žebříku, který byl umístěn v tubusu elektrárny. Po náročném výstupu se lezecká 

skupina dostala ke zraněné osobě, které poskytla první pomoc a fixovala jej do nosítek 

SCADY. Po vystrojení lezecké skupiny a zajištění nosítek, se člen lezecké skupiny spustil 

společně se zraněnou osobou po vnějším plášti tubusu dolu na zem. Poté se zbývající 

členové lezecké skupiny spustili z tubusu elektrárny také dolů. Po úklidu lezecké techniky 

a technických prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 Jako další jsem si vybral ukázku prověřovacího cvičení záchrany osoby ze skalního 

převisu. Tématem cvičení bylo záchrana horolezce visícího bezvládně na laně ze skalního 

převisu uprostřed lesa pod hradem Doubravka. Při slaňování ze skalního převisu uklouzne 

horolezci noha, udeří se hlavou o skálu a zůstává bezvládně viset na laně ze skály. Visícího 

horolezce nalezne náhodný kolemjdoucí a volá na tísňovou linku 112.  

Prověřovací cvičení na téma záchrana horolezce visícího bezvládně na laně ze 

skalního převisu pod hradem Doubravka, které proběhlo dne 11. 10. 2013, mělo za cíl 
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prověřit činnost jednotky CPS Teplice směny „B“ a to zejména připravenost velitele 

zasahující jednotky zvládnutí velení u zásahu, vycvičenost a připravenost JPO na konkrétní 

druh události, činnost lezecké skupiny a ostatních příslušníků na místě zásahu, dojezdové 

časy jednotky a časy jednotlivých činností, způsob komunikace na místě zásahu, provedení 

první pomoci zraněné osobě, seznámení se s problematikou zásahu ve výšce a nad volnou 

hloubkou.  

Jednotka po příjezdu do lesa pod hradem Doubravka přejela místo zásahu o několik 

desítek metrů. VZ se snažil přes operační středisko zjistit přesnou polohu zraněného 

horolezce. Z důvodu rozlehlého a členitého terénu, VZ rozhodl o vytvoření dvou 

průzkumných skupin, které vyslal vyhledávat pohřešovanou osobu. Cca po 15 minutách se 

s dopomocí oznamovatele podařilo osobu nalézt. Na místě zásahu bylo průzkumem 

zjištěno, že se jedná o zraněného člověka, který visí na laně ze skalního převisu, přibližně 

12 metrů vysoko nad zemí. Jednotka se vybavila speciální lezeckou výbavou a ke 

zraněnému se slanila. Zraněný nereagoval na oslovení, ani na bolestivý podnět. Z těchto 

důvodů, byla zraněná osoba připnuta na speciální lezecký postroj jednoho člena lezecké 

skupiny. Dále byl nasazen fixační límec a za pomocí druhého člena lezecké skupiny bylo 

provedeno slanění na pevnou zem, kde byla zraněná osoba vložená do evakuačních nosítek 

a předána lékaři ZZS. Opět jsem po vypracování cvičení zjistil, jak je práce lezců velmi 

důležitá a jak je nenahraditelná jejich připravenost a trénink. 
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10. Empirická část, metodologie šetření 

10. 1 Cíl práce a stanovení problematické otázky 

 V předešlé části jsem se zaměřil na popis a využití lezeckého trenažéru na 

Územním odboru Teplice. Na jeho financování a výstavbu, popsal jsem jednotlivé cvičební 

moduly a využitelnost lezeckého trenažéru. Uvedl jsem odbornou přípravu lezeckých 

skupin a družstev.  

V teoretické části jsem se také věnoval statistice četnosti zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou u HZS ve vybraných měst ÚK.  

V praktické části se zabývám lezeckou činností a využití lezeckého trenažéru Územního 

odboru Teplice. Oslovil jsem příslušníky zabývající se lezeckou činností HZS ÚK ÚO 

Teplice, příslušníky zásahové jednotky PČR Teplice a Ústí nad Labem, členy báňské 

záchranné služby Most, firmu Strix – zabývající se prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou, sbory dobrovolných hasičů okresu Teplice a  ISŠE Chomutov – obor Strojník 

pro požární techniku.  

10.2 Metoda šetření a její zpracování 

 Ke zpracování výzkumu ve své diplomové práci jsem použil techniku dotazníku. Je 

to nejfrekventovanější metoda zjišťování. Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro 

sběr dat pro různé typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory 

a fakta od respondentů. Dotazníkové šetření jsem zvolil z důvodu jednoduchosti jeho 

vyplnění a krátké časové náročnosti na respondenty. Kompletní dotazník je uveden v 

příloze. Šetření bylo formulováno do 16 otázek. Díky velmi vstřícnému přístupu kolegů 

jsem získal podklady od 52 respondentů. V následující části jsem se zaměřil na zpracování 

údajů získaných z dotazníkového šetření. Otázky jsou zpracovány ve formě tabulek a 

následného komentáře. 
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Otázka číslo 1. – Jak dlouho se zabýváte lezeckou činností ve Vaší složce nebo 

společnosti? 

Tabulka č. 4 

Méně než 3 roky 10 

4-8 let 38 

Více jak 8 let 4 

Celkem 52 

 

Komentář: z tabulky č. 4 vyplývá, že výzkumného šetření se zúčastnili převážně osoby, 

které se lezeckou činností zabývají 4-8 let. 

Otázka číslo 2. – V jaké složce IZS působíte? 

Tabulka č. 5  

Báňská záchranná služba 5 

HZS 20 

Policie 17 

Jiné 10 

Celkem 52 

 

Komentář: z tabulky č. 5 je patrné, že nejvíce se lezecké činnosti věnují příslušníci HZS. 
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Otázka číslo 3. - Myslíte si, že práce lezce je náročná? 

Tabulka č. 6 

Ano 43 

Ne  0 

Někdy  9 

Celkem 52 

 

Komentář: téměř většina uvedla, že práce lezce se jeví jako náročná. 

Otázka číslo 4. - Jaká záchranná činnost je podle Vás pro lezce nejnáročnější? 

Tabulka č. 7 

V podzemních prostorách 15 

V jeskyních 8 

V zamořeném prostředí  6 

Ve vodě 7 

Komíny  9 

Stožár  7 

Celkem  52 

 

Komentář: 15 dotázaných uvedlo, že nejnáročnější záchranná činnost pro lezce je 

v podzemních prostorách, 9 uvedlo komíny, 8 vidí náročnost záchranných akcí v jeskyních 

a 7 z nich zaškrtli činnost ve vodě a komíny. 
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Otázka číslo 5. - Co patří ke ztíženým klimatickým podmínkám v souvislosti s 

prováděním prací ve výšce a nad volnou hloubkou? 

Tabulka č. 8 

Vichřice  25 

Sníh a mráz 16 

Déšť  8 

Sluneční intenzita 3 

Celkem  52 

 

Komentář: tabulka č. 8 uvádí, že 25 z 52 vnímá vichřici jako ztíženou klimatickou 

podmínku při práci ve výšce a nad volnou hloubkou, naopak pouze 3 uvedli, že za ztíženou 

klimatickou podmínku berou sluneční intenzitu. 

Otázka číslo 6. - Kde vidíte největší přínos připravenosti pro práci lezce? 

Tabulka č. 9 

Odborná příprava 5 

Zásahová činnost 15 

Teoretická a prověřovací cvičení 10 

Lezecký trenažér 22 

Celkem  52 

 

Komentář: z tabulky č. 9 vyplývá, že lezecký trenažér vidí jako největší přínos pro 

připravenost lezce celkem 22 z 52, pouze 5 uvedlo odbornou přípravu. 
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Otázka číslo 7. - Je podle Vás lezecký trenažér na Územním odboru Teplice dostatečně 

využíván? 

Tabulka č. 10 

Ano  38 

Ne  5 

Nevím  9 

Celkem  52 

 

Komentář: tabulka č. 10 uvádí, že 38 z 52 si myslí, že trenažér na Územním odboru 

Teplice je dostatečně využíván, 9 neví a 5 uvedlo ne.  

 

Otázka číslo 8. - Jak často jste již využil trénink na lezeckém trenažéru v Teplicích? 

Tabulka č. 11 

Pouze jednou 8 

Méně než 5 krát 10 

5-10 krát 34 

Celkem  52 

 

Komentář: 34 z 52 uvedlo, že lezecký trenažér využilo k tréninku 5-10 krát, pouze 8 

uvedlo využití tréninku pouze jednou (viz tabulka č. 11). 
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Otázka číslo 9. - Jaká část lezeckého trenažéru je podle Vás nejvíc efektivní pro praxi? 

Tabulka č. 12 

Lanovka  16 

Stožár  15 

Kmen stromu 9 

Umělá stěna  5 

Šachta  7 

Celkem  52 

 

Komentář: z došlých odpovědí vyplývá, že část lezeckého trenažéru efektivní pro praxi je 

nejvíce lanovka a stožár, viz tabulka č. 12 

 

Otázka číslo 10. - Uvítal byste v budoucnu více tréninku na lezeckém trenažéru? 

Tabulka č. 13 

Ne  2 

Ano  28 

Nevím  3 

Zcela určitě 19 

Celkem  52 

 

Komentář: tabulka č. 13 uvádí, že celkem 47 uvedlo, že zcela určitě nebo ano by 

v budoucnu uvítalo více tréninku na lezeckém trenažéru a pouze 2 uvedli ne.  
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Otázka číslo 11. - Myslíte si, že je vidět na lezeckém trenažéru Teplice určité 

opotřebení? 

Tabulka č. 14 

Ne  35 

Ano  18 

Celkem  52 

 

Komentář: z uvedené tabulky č. 14 vyplývá, že 35 dotázaných nevidí na lezeckém 

trenažéru opotřebovatelnost, nicméně 18 z 52 uvedlo ano a napsali viditelnou 

opotřebovatelnost u umělé stěny a kmenu stromu. 

 

Otázka číslo 12. - Co podle Vás lezeckému trenažéru chybí? 

Tabulka č. 15 

Nic mu nechybí.  52 

Celkem  52 

 

Komentář: všichni dotázaný uvedli, že jim na lezeckém trenažéru nic nechybí (viz tabulka 

č. 15). 
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Otázka číslo 13. - Ocenil byste spíš lezecký trenažér umístěný v budově? 

Tabulka č. 16 

Ano  8 

Ne  34 

Nevím  10 

Celkem  52 

 

Komentář: tabulka č. 16 uvádí, že 34 z 52 oceňují lezecký trenažér umístěný venku, 

pouze 8 uvedlo, že by spíše ocenili lezecký trenažér umístěný v budově. 

 

Otázka číslo 14. - Jaké si myslíte, že jsou výhody venku umístěného lezeckého 

trenažéru? 

Tabulka č. 17 

Reálné klimatické podmínky 52 

Celkem  52 

 

Komentář: jednoznačně z tabulky č. 17 vyplývá, že všech 52 vidí výhody venku 

umístěného trenažéru v reálných klimatických podmínkách. 
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Otázka číslo 15. - Sáhl jste si během provádění prací ve výšce na dno svých sil? 

Tabulka č. 18 

Ano  30 

Zatím ne 19 

Nevím  3 

Celkem  52 

 

Komentář: tabulka č. 18 uvádí, že 30 z 52 si během provádění prací ve výšce sáhlo na dno 

svých sil, 19 z 52 uvedlo, že zatím ne a pouze 3 uvedli, že neví. 

 

Otázka číslo 16. - Co Vám v krizové situaci nejvíc pomohlo k překonání překážek? 

Tabulka č. 19 

Spolupráce kolegů  17 

Odborná příprava a trénink 15 

Fyzická a psychická zdatnost 20 

Celkem  52 

 

Komentář: 20 dotázaných uvedlo, že fyzická a psychická zdatnost jim pomohla nejvíce 

k překonání překážek v krizové situaci, 17 uvedlo spolupráci kolegů a 15 odbornou 

přípravu a trénink (viz tabulka č. 19). 
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10.3 Dílčí závěry šetření  

 lezeckou činností ve složce IZS města Teplice, Most, Chomutov a Ústí nad Labem 

se zabývají osoby 4-8 let 

 nejvíce zmíněných osob působí u HZS 

 práce lezce jim připadá náročná 

 nejnáročnější záchranná činnost jim připadá v podzemních prostorách, na komínech 

a v jeskyních 

 v souvislosti s prováděním prací ve výšce a nad volnou hloubkou patří ke ztíženým 

klimatickým podmínkám vichřice 

 naopak tolik nevadí sluneční intenzita 

 lezecký trenažér a zásahová činnost je určeno jako největší přínos pro práci lezce 

 většina uvedla, že lezecký trenažér na ÚO Teplice je dostatečně využíván 

 minimálně 5-10 krát jednotlivec využil trénink na lezeckém trenažéru ÚO Teplice 

 z lezeckého trenažéru je nejvíce efektivní pro praxi lezce lanovka a stožár 

 nejméně umělá stěna 

 celkem většina by uvítala více tréninku na lezeckém trenažéru 

 opotřebovatelnost na lezeckém trenažéru v Teplicích je vidět na umělé stěně a 

kmenu stromu 

 podle všech je lezecký trenažér v Teplicích dostatečný a nic mu nechybí 

 výhody venku umístěného trenažéru vidí všichni v reálných klimatických 

podmínkách 

 většina lezců si sáhla na dno svých sil při provádění prací ve výšce 

 psychická a fyzická zdatnost jim pomohla nejvíce k překonání překážek v krizové 

situaci 
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10.4 Opatření pro praxi 

 Práce lezce v jakékoliv složce IZS je náročná. Lezec se musí při své práci poprat s 

nepříznivými klimatickými podmínkami, kde potřebuje nejenom fyzickou a psychickou 

zdatnost, ale také připravenost a trénink. Pomocí výzkumu jsem zjistil, že je na místě 

využití pro praxi lezeckého trenažéru. Lezcem se stává člověk, který ví, co ho čeká, je 

připraven na to, že se bude dívat do očí smrti, zoufalství a beznaděje, ale i radosti, prosby, 

pokory a vděčnosti. Proto bych chtěl závěrem říci, že určitě se vyplatí trénink a 

připravenost této osoby, právě s pomocí lezeckého trenažéru. Lezecký trenažér by bylo dle 

mého názoru a zjištění vhodné vybudovat na více územních odborech ve více krajích po 

celé České republice. Náklady spojené s výstavbou lezeckých trenažérů nejsou tak vysoké 

a opravdu se vyplatí. Nácvik obtížné lezecké činnosti a kvalitní připravenost zasahujících 

příslušníků pomáhá zachránit nejenom lidské životy, ale snižuje i možné následné škody 

vzniklé v důsledku mimořádné události.     
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11. Závěr 

 Diplomová práce řeší efektivitu a využitelnost lezeckého trenažéru pro zdokonalení 

se v zásahové činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou pro složky IZS a pro výcvik 

ostatních organizací zabývající se lezeckou činností. 

Teoretická část se zabývá vývojem lezecké přípravy záchranných složek v ČR a také 

odbornou přípravou lezeckých skupin a družstev. Zmiňuji se o rozsahu odborné přípravy, 

jaké materiály používají lezci při své práci, jaké je jejich vybavení. Upozornil bych na 

kapitolu o záchranných pracích jednotek HZS a rizika při jejich činnostech. Uvádím 

statistiku četnosti zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou ve vybraných městech 

Ústeckého kraje. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda zmiňovaný trenažér splňuje 

účel, jestli nemá nějaké nedostatky a jaký je jeho celkový přínos pro osoby zabývající se 

lezeckou činností v oblasti záchranářství. Zde jsem použil dokumentaci při stavbě tohoto 

trenažéru. Zaměřuji se na výstavbu a financování, popisuji cvičební moduly tohoto 

trenažéru. Na závěr uvádím dva příklady prověřovacího cvičení pomocí lezecké skupiny, 

které jsem osobně vypracoval právě pro naší lezeckou skupinu. 

 Praktická část se skládá z dotazníku, který byl zaměřen na osoby, které se zabývají 

lezeckou činností. Cílem bylo zjistit, jestli vidí přínos ve výstavbě lezeckého trenažéru na 

Územním odboru Teplice a zda je lezecký trenažér přínosem pro jejich praxi. Pozitivním 

zjištěním bylo, že lezecký trenažér je pro většinu z nich přínosem pro svou lezeckou 

činnost a vyhovuje i jeho venkovní umístění, jelikož simuluje klimatické podmínky. 

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že většina dotázaných by se nebránila více takových 

tréninků na trenažéru, jelikož si během svých zásahů sáhli na dno svých sil. V této situaci 

bylo zapotřebí nejenom využití fyzické a psychické zdatnosti, ale také trénink. Ne nadarmo 

se přeci říká: těžko na cvičišti, lehce na bojišti. 
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13. Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník 

Příloha 2 – Fotografie Modul č.1 

Příloha 3 – Fotografie Modul č.2 

Příloha 4 – Fotografie Modul č.3 

Příloha 5 – Fotografie Modul č.4 

Příloha 6 – Fotografie Modul č.5 

Příloha 7 – Fotografie zásahová činnost 

 



 

Příloha 1 – Dotazník  

 Jak dlouho se zabýváte lezeckou činností ve vaší složce nebo společnosti? 

a) méně než 3 roky 

b) 4-8 let 

c) více jak 8 let 

 V jaké složce IZS působíte? 

a) Báňská záchranná služba 

b) HZS 

c) Policie 

d) Jiné 

 Myslíte si, že práce lezce je náročná? 

 a)   Ano 

 b)   Ne 

 c)   Někdy  

 Jaká záchranná činnost je podle Vás pro lezce nejnáročnější 

a) V podzemních prostorách 

b) V jeskyních 

c) V zamořeném prostředí 

d) Ve vodě 

e) Komíny



 

f) Stožár vysokého napětí 

 

 Co patří ke ztíženým klimatickým podmínkám v souvislosti s prováděním 

prací ve výšce a nad volnou hloubkou 

 Kde vidíte největší přínos připravenosti pro práci lezce? 

a) Odborná příprava 

b) Zásahové činnosti 

c) Praktická cvičení 

d) Lezecký trenažér 

 Je podle Vás lezecký trenažér na území odboru Teplice dostatečně využíván? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím 

 Jak často jste již využil trénink na lezeckém trenažéru v Teplicích? 

 a)   Pouze jednou 

 b)   Méně než 5 krát 

 c)   5-10 krát 

 Jaká část lezeckého tranažéru je podle Vás nejvíc efektivní pro praxi? 

 Uvítal byste v budoucnu více tréninku na lezeckém trenažéru? 

 a)   Ne 

 b)  Ano



 

 c)   Nevím 

 d)   Zcela určitě 

 

 Myslíte si, že je vidět na lezeckém trenažéru Teplice určité opotřebení? 

a) Ne 

b) Ano…………………………………… 

Pokud uvedete ano, napište kde 

 Co podle Vás lezeckému trenažéru chybí? 

  Ocenil byste spíš lezecký trenažér umístěný v budově: 

a) Ano  

b) Ne ……………………………………… 

c) Nevím 

 Jaké si myslíte, že jsou výhody venku umístěného lezeckého trenažéru? 

  Sáhl jste si během provádění prací ve výšce na dno svých sil? 

 a)   Ano  

 b)   Zatím ne 

 c)   Nevím 

  Co Vám v krizové situaci nejvíc pomohlo k překonání překážek 

a) Spolupráce kolegů 

b) Odborná příprava a trénink  

c) Fyzická a psychická zdatnost



 

Příloha 2 – Fotografie Modul č.1 

 

 



 

Příloha 3 – Fotografie Modul č.2 

 

 

 

 



 

Příloha 4 – Fotografie Modul č.3 

 

 

 

 



 

Příloha 5  – Fotografie Modul č.4 

 



 

 

Příloha 6 – Fotografie Modul č.5



 

 

 Příloha 7 – Fotografie zásahová činnost 


