
 

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 

 


