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1. ÚVOD 

Záchrana osob na zamrzlých hladinách je velice specifickou činností, která je ovlivněná 

teplotou vzduchu, teplotou vody, sílou větru, počtem a věkem tonoucích osob. A pro 

záchranáře je velice psychicky i fyzicky náročná protoţe je vykonávaná pod velkým časovým 

stresem. Při záchraně osob probořených do ledu je velice důleţitá rychlost, efektivnost a 

bezpečnost zachránců, nezbývá jiţ čas na improvizované řešení zásahu stylem „pokus, 

omyl“. Nevhodně a kvapně zvolený postup záchrany, můţe mít za následek utonutí civilní 

osoby i  zachránce. 

     

Tématu „Záchrana osob na zamrzlých hladinách“ jsem se začal věnovat na základě 

zásahů hasičů z konce roku 2008 a začátku roku 2009, kdy vlivem zamrzání vodních ploch 

došlo k několika případům proboření osob do ledu. Diplomovou prací bych chtěl představit 

návrh metodiky, která je podpořena praktickými poznatky z výcviku příslušníků HZS, členů 

JSDHO a VZS ČČK.   

 

Předloţená diplomová práce se nesoustřeďuje na popis všech způsobů záchrany ale 

převáţně se zaměřuje na záchranu osob probořených do ledu s vyuţitím základních 

technických prostředků jednotek poţární ochrany.  
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1.1.  REŠERŠE 

Při studiu řešené problematiky  diplomové práce jsem prostudoval následující literaturu: 

 

LOSKOT, J. Záchrana na tekoucích vodách, 1. vyd. Praha: Vodní záchranná sluţba, Českého 

červeného kříţe, 1999, 70 s. ISBN: 80-902805-1-X 

Autor přehlednou formou zpracovává problematiku záchrany na tekoucích vodách. 

Seznamuje čtenáře se všeobecnými pravidly záchrany, ochrannými pomůckami kterými má 

být vybaven zachránce, hydrologií tekoucí vody a představením základní lanové techniky 

pouţívané na tekoucích vodách. 

 

HOVORKA, J. Potápění pod ledem, 1. vyd. Praha: Svaz potápěčů české republiky, 2009,     

50 s.  

 Autor se zaměřuje na bezpečnost při extremním potápěním pod ledem. Analyzuje 

příčiny a řešení krizových situací na ledu i při potápění pod ledem. Představuje psychické i 

fyzické aspekty potápění. 

   

PTÁČEK, B. Záchrana osob na vodě a ledu, 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství, 2001, 16 s.  

 Publikace z edice Konspekty odborné přípravy jednotek poţární ochrany, představuje 

záchranné pomůcky, plavidla pro práci na vodě a jejich pouţití. Popisuje základní postupy 

záchrany na ledu.     

 

RASEL, V. Metodická příručka pro řešení ledových povodní, Praha: MV- GŘ HZS ČR, 

2007, 54 s. ISBN 80-86640-69-8. 

Příručka podává informace o vlastnostech vody a zamrzání stojatých a tekoucích 

vodních toků. Nabízí metodiku řešení ledových povodní a odstřelování ledu který brání 

v přirozeném odtoku tajícího sněhu.     
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2. LEGISLATÍVNÍ  RÁMEC 

2.1. Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je základním právním 

předpisem pro integrovaný záchranný systém. Vymezuje přípravu na vznik mimořádné 

události, kdy dojde k provádění záchranných a likvidačních prací dvěma anebo více sloţkami 

integrovaného záchranného systému. Mimořádná událost je definována jako škodlivé 

působení sil a jevů vyvolané činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují 

ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních 

prací. IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech včetně havárií a ţivelných pohrom. IZS není institucí. Je  to systém s nástroji 

spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému 

pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Je jím naplňováno ústavní právo občana na pomoc při 

ohroţení zdraví nebo ţivota. IZS vznikl z kaţdodenní činnosti potřeby záchranářů, zejména 

při sloţitých haváriích, nehodách a ţivelných pohromách, kdy je třeba organizovat společnou 

činnost všech, kdo mohou svými silami a prostředky, nebo jinými moţnostmi přispět 

k provedení záchrany osob, zvířat, majetku nebo ţivotního prostředí. Základní sloţky IZS 

tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany zařazené v 

plošném pokrytí území kraje, zdravotnická záchranná sluţba, Policie ČR a ostatní.   

2.2. Zákon o vodách 

Cílem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),  ve znění pozdějších předpisů,  

je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky 

pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. 

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních 

systémů veřejné správy provádějí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím 

účelem zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Zákon dále uvádí ţe osoby, které vyuţívají vodní plochy k rekreačním účelům tuto 

činnost vyvíjejí na vlastní nebezpečí.  
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3. ANALÝZA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ NA VODNÍCH 

PLOCHÁCH 

3.1. Volnočasové aktivity na zamrzlých plochách 

Volnočasové činnosti osob na zamrzlých plochách mohou být organizovaného nebo 

neorganizovaného charakteru. V Českých podmínkách převládají zatím neorganizované 

aktivity při kterých nikdo kompetentní nedohlíţí na bezpečnost. Nejrozšířenější aktivitou je 

bruslení, v posledních letech se velice rozšiřuje tzv. dálkové bruslení při kterém bruslaři 

přejíţdějí celé přehrady případně sjíţdějí vodní toky. O oblíbenosti dálkového bruslení svědčí 

i zřízení bruslařské dráhy na vodní nádrţi Lipno v lednu 2009. Velké vodní plochy 

nevyuţívají pouze bruslaři, ale také další sportovci.  

Pokud není na ledové ploše příliš silná vrstva sněhu lze provozovat lední jachting. 

Lední jachty pochází z Ameriky, kde v roce 1937 uveřejnily noviny Detroit News poprvé 

popis a stavební výkresy této jachty, která měla poslouţit k reklamě těchto novin. Jachty po 

ledě vyvíjí skutečně vysoké rychlosti s moţností velkých rizik nehod a úrazů. Na rozdíl od 

vody dosti podstatný, spočívá v tom, ţe na ledě nejsou vidět poryvy větru. Proto musí mít 

jachtař stále na paměti, zda jede proti skutečnému větru, nebo po větru. Při jízdě proti větru 

musí při poryvu ještě více „přistoupat“, zatímco po větru ještě více „odpadnout“. Pokud to 

provede obráceně, můţe se i převrátit. A to při dosahovaných sto a více kilometrových 

rychlostech je stejně nepříjemné jako třeba pád na motocyklu. Na Máchově jezeře či Lipně se 

pořádají i významné závody tohoto sportu ( obr. č. 1 ). [1] 

obr. č. 1  – Lední jachting                                        obr. č. 2 – Ice surfing 
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Ice surfing je obdoba windsurfingu ( obr. č. 2 ) . Plachta pro Ice Surfing je stejná jako u 

windsurfingu. Plovák je upraven pro jízdu na ledu – je osazen speciálními bruslemi,  pokud je 

na ledu souvislá vrstva sněhu, je plovák vybaven speciálními lyţemi. Surfování na ledu je 

mnohem nebezpečnější neţ na vodě, proto se doporučuje mít vhodné oblečení a ochranné 

vybavení ( helma, chrániče, plovací vesta atd. ) [1].  Otázkou zůstává jak osoby provozující 

výše zmíněné aktivity tyto doporučení dodrţují.  

Další moderní sportem je Ice kiting, obdoba letního kitesurfingu ( jízda na vodě ), kdy 

pro jízdu na sněhu či ledu je vyuţívána kombinace tzv. draka ( kitu ) s lyţemi, snowboardem 

či bruslemi ( obr. č. 3 ). Při záchraně kitera z ledu hrozí, kromě ostatních běţných 

rizik, nebezpečí, ţe se zamotá do řídících šňůr draka, kdyţ se bude snaţit dostat z ledu. Pro 

záchranáře platí pravidlo ţe nikdy nesmí vstupovat mezi kite a kitera protoţe můţe dojít 

vlivem poryvu větru k zamotání záchranářů. Aby nedošlo ke zranění záchranářů je moţné 

vypustit plovoucí část kitu nebo přistupovat ke kiterovi po větru. Pokud je ale kiter 

disciplinovaný a zkušený, pokusí se buď vyuţít tahu křídla k tomu, aby se dostal ven z ledu, 

případně se pokusí kite přemístit blíţe ke břehu, aby ulehčil záchranářům práci a ti ho mohli 

za kite vytáhnout.  

Skijöring taţení lyţaře koňmi, psy, motorkou, os.vozidlem, sněţným skůtrem (obr.č. 4). 

Pro záchranáře to do budoucna znamená ţe budou zasahovat i ve špatně přístupných a 

odlehlých místech vodních ploch.  

     obr. č. 3  – Ice kiting                                                obr. č. 4 – Skijöring  

 

3.2. Vývoj počtu utonulých osob v letech 1919 - 2006  

V následujících porovnáních je uveden vývoj počtu utonulých v České republice dle 

Českého statistického úřadu. Přes kolísání údajů v jednotlivých letech má vývoj sestupný 

trend. Maximální počet zemřelých utopením byl v roce 1920 kdy utonulo 681 osob. 
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V padesátých letech minulého století byly roční počty i přes 400 osob, v šedesátých letech 

byl roční průměr okolo 330 osob a v sedmdesátých letech cca 300 osob. Po dočasném 

mírném vzestupu v osmdesátých letech se v dalším období pokles obnovil. Úmrtí utopením 

nejsou výrazně koncentrovány do určitého věkového úseku, jsou poměrně rovnoměrně 

rozloţeny do všech věkových skupin. Zřetelně niţší počty jsou jen v nejmladších skupině 0 

aţ 3 roky a ve skupině nad 80 let. Rozloţení počtu utonulých dle věku má tři vrcholy, první 

je u dětí v rozmezí 3 aţ 6 roků, druhý u osob okolo 20 roků a třetí, který je absolutním 

maximem, okolo 50 roků [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

obr. č. 5 – Celkový počet utonulých v letech 1919 – 2006 

 

Celkové sniţování počtu utopených je dán stále se zlepšující organizací záchranných 

sloţek, ale také větším počtem organizovaných sportovišť typu plaveckých bazénů a zimních 

stadionů, kde občané rekreačně sportují pod dohledem kvalifikovaného personálu.  

3.3.  Statistika zásahů jednotek poţární ochrany v ČR  

Hasičský záchranný sbor ve svých statistikách nesleduje počet osob zachráněných po 

proboření do ledu. V následující statistice budou uváděné souhrnné počty z činnosti 

vyhledávání a záchrana osob z vody. Číselné údaje jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1, 

průměrné hodnoty jsou ovlivněny rokem 2002, kdy českou republiku zasáhly katastrofální 

povodně.  
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Rok HZS ČR JSDH obcí HZS podniků Celkem 

2008 186 41 2 229 

2007 161 25 4 190 

2006 184 37 2 223 

2005 226 34 4 264 

2004 162 14 2 178 

2003 161 19 1 181 

2002 246 79 7 332 

2001 216 19 4 239 

Průměr 192 33 3 229 

 

tabulka č. 1: Přehled počtu činnosti záchrana osob z vody JPO v celé ČR  

3.4.  Statistika zásahu HZS Středočeského kraje 

Statistika je zpracována na základě dat získaných z interních aplikací IKIS a 

Statistického sledování událostí JPO, rozsah je zaměřen na období 2007 aţ 2009. Příslušníci 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, jsou v průměru volání na 49 událostí 

ročně při kterých zachraňují osoby a zvířata z vody. Poměr zásahů v letních a zimních 

měsících je dán průměrnými teplotami a celkovým ročním počasím. Počet zachráněných 

zvířat byl v roce 2007 u 28 zásahů a v roce 2008 u 22 zásahů. Mezi zachráněnými zvířaty 

převládají labutě, které se velmi často v létě zamotají do rybářských vlasců a v zimě 

přimrznou k hladině vodní plochy. Druhé v pořadí převáţně v zimních měsících se umísťují 

ve statistikách srnky, které se vzhledem k malé ploše kopýtek také propadají do ledu. Na 

dalších pozicích statistiky se ještě vyskytují psi. Jednou ročně se ve výčtu zásahů HZS 

Středočeského kraje objeví i záchrana koně probořeného do ledu. Za nejvíce kuriózní případ 

lze v roce 2007 povaţovat záchranu mláďat divokého prasete z bazénu u rodinného domu 

v Řevnicích.     

Počet událostí kdy hlavní objektem byl člověk zachráněný z vody znázorňuje obr. č. 6. 

Graf znázorňuje rozloţení událostí do celého roku za období od ledna 2007 aţ do února 2009. 

Ze statistiky lze vysledovat dva vrcholy záchrany osob v zimních měsících převáţně v lednu 

a únoru podle zamrzání vodních ploch a v letních prázdninových měsících. Maximální 

parametr grafu ze srpna 2007 byl ovlivněn záchranou 4 osob z převrţené plachetnice na 
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vodní nádrţi Slapy. Dle sdělení tiskové mluvčí HZS Jihočeského kraje zasahovaly JPO za 

první dva měsíce roku 2009 u devíti případů proboření osob do ledu, kdy osm osob bylo 

zachráněno a u jedné osoby byl konstatován exitus [6]. 

obr. č. 6 – Počet událostí záchrany osob z vody dle měsíců za rok 

 

V letních měsících je poměr záchrany osob z tekoucích nebo stojatých vod rovnocenný, 

v zimních měsících dle statistik převládají události na stojatých vodách. V roce 2007 

jednotky poţární ochrany ve Středočeském kraji zachránily ţivot 11 osobám, dále vytáhly z 

vody 9 osob u kterých byl lékařem konstatován exitus. Nutno dodat ţe podezření na exitus 

bylo jiţ vzneseno ze strany Policie ČR při ohlašování událostí Hasičskému záchrannému 

sboru, takţe byla poţadována pouze pomoc při vyhledávání utonulých. V roce 2008 bylo ve 

Středočeském kraji zachráněno 15 osob a dalších 7 osob které byly jiţ mrtvé. Průměrný čas 

za roky 2007 a 2008 od vyhlášení poplachu do vytaţení zachráněné osoby na břeh činil 25 

minut. U osob, kde byl následně konstatován exitus, byl průměrný čas vyhledávání                                

4 hodiny a 15 minut.  Za sledované období bylo uspořádáno ve Středočeském kraji 8 

taktických nebo prověřovacích cvičení. 
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3.5. Analýza vybraných událostí záchrany osob z vody  

Poznámka autora: Pro splnění cílů stanovených v zadání diplomové práce, jsou 

uvedeny údaje a iniciály osob z interních databází HZS ČR. Proto není možné v případě další 

publikace vytisknout a rozšiřovat následující kapitolu v plném znění.   

 

První událost kterou bych v této kapitole chtěl analyzovat bylo taktické cvičení HZS 

Středočeského kraje, územního odboru Kolín, stanice Říčany v srpnu 2008. Námět cvičení 

dvě topící se osoby které spadly z loďky na rybníku uprostřed obce Jevany, cca. 80 m od 

břehu. Na místo povolány CAS 15 v počtu 1+5 a NK s člunem v počtu 1+1. Po cestě na 

místo zásahu informuje SOIS Kolín VZ, ţe v dané lokalitě není přístup pro motorový člun. 

Proto VZ ţádá o povolání letecké sluţby Policie ČR.  Na místě cvičení VZ určuje dvě 

průzkumné skupiny s úkolem vyhledat tonoucí a zajistit místo pro přistání vrtulníku. Po 

provedeném obletu je započatá záchrana tonoucích pomocí vrtulníku. Záchranné práce řídil 

palubní inţenýr a na hladinu byl spuštěn leteckých záchranář. Po provedené záchraně obou 

osob přistál vrtulník na připravené ploše a předal zachráněné osoby do péče ZZS. Jednotka 

HZS provedla převrácení a vylovení lodičky. 

Cílem cvičení zřejmě bylo procvičit součinnost s leteckou sluţbou Policie ČR. Pro 

příslušníky je ale zavádějící závěr, ţe na záchranu dvou osob, které jsou v letních měsících 80 

metrů od břehu je zapotřebí povolávat vrtulník. Protoţe není moţné na vodu spustit člun. 

Kaţdý příslušník HZS, by měl ve stanoveném čase uplavat 200 m. 

 

Dne 2. ledna 2009 byla povolána jednotka ze stanice Stará Boleslav, HZS 

Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav. Na záchranu topícího se dítěte na 

rybník Lhota. Vyslaná technika RZA v počtu 1+1, CAS 15 1+3 a NK s nafukovacím člunem 

a motorovým člunem Blesk, osádka v počtu 1+1. Dále byla na místo povolána JSDHO 

Sudovo Hlavno s technikou CAS K25, v počtu 1+3. Text ze Zprávy o zásahu ze dne 18.1. 

2009: Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, ţe se jedná o jednu dospělou osobu ve 

vodě. První zásahové vozidlo RZA Campo provedlo zásah na ledě za jištění na laně. Při 

vstupu na led se jeden příslušník nstrţm. Hakl, který byl jištěn druhým příslušníkem pprap. 

Mrhalem propadl do vody. Na místo zásahu dorazila CAS 15 a začaly záchranné práce 

příslušníka Hakla. Za pomocí nastavovacího ţebříku se pokusil pprap. Holeček dostat 

k prolomenému příslušníkovi a byl jištěn příslušníkem nstrţm. Batelou. Téţ se pod ním 

prolomil led. Dále na místo dorazila jednotka s člunem, který byl z rozhodnutí VZ nasazen na 
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vodu. Gumový člun nebylo moţné k záchraně pouţít, proto byl nasazen laminátový člun 

Blesk. Při jízdě k zachraňovanému bruslaři vylovili příslušníci nstrţm. Hakla a dále 

pokračovali k silně podchlazenému bruslaři, kterého vytáhli z vody. Pprap. Holeček se dostal 

z vody sám. Silně podchlazená osoba byla předána ZZS Brandýs nad Labem. Při této 

záchranné akci byli zraněni dva příslušníci, kteří se téţ prolomili do vody. Byli to nstrţm. 

Hakl a pprap. Holeček. Následně byli převezeni do nemocnice na pozorování. Zraněn byl i 

nstrţm. Bárta, který uklouzl na zasněţené kaluţi a poranil si patu, téţ byl ošetřen 

v nemocnici. Při této záchranné akci byl utopen nastavovací ţebřík a zásahová obuv značky 

Bardějov nstrţm. Hakla. 

Výše uvedený zásah poukazuje na potřebu metodiky pro záchranu osob na zamrzlých 

plochách, aby nedocházelo ke zbytečnému prodluţování času probořených osob v ledu a 

zraněním zasahujících příslušníků.     

 

Na stanici Poděbrady, HZS Středočeského kraje, ÚO Poděbrady byl dne 2. ledna 2009 

vyhlášen poplach z důvodu záchrany topícího se bruslaře na jezeře v blízkosti Poděbrad. Na 

místo vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS 24 MB a gumovým člunem Ultimate. Při 

příjezdu jednotky HZS na místo, jiţ na břehu jezera byla Policie ČR. V prostoru roztátého 

ledu byl viditelný plovoucí batoh cca 10 m od břehu. Osoba celá pod vodou. Na vodu byl 

spuštěn člun, osoba do něj vytaţená a na břehu předána ZZS Nymburk. Na nepřetrţité 

resuscitaci se společně podíleli zdravotníci ZZS i příslušníci HZS a PČR. Po transportu do 

sanitního vozu se podařilo obnovit srdeční činnost u zachráněné osoby. Příslušníci HZS 

zůstali na místě pro případné zajištění přistání vrtulníku Letecké záchranné sluţby (LZS). 

Jediný volný stroj LZS ze stanoviště v Hradci Králové odmítl vzlétnout s odůvodněním, ţe 

by se vrátil zpět na základnu aţ za tmy. Pacient byl proto odvezen sanitním vozem do 

Nemocnice Kolín.           

Podle časů uvedených ve Zprávě o zásahu trvala cesta jednotky na místo události které 

se nacházelo 2 km od stanice 9 minut coţ je průměrná rychlost cca 15 km/hod. K velkému 

časovému intervalu mohlo dojít chybným záznamem časů do aplikace Statistického sledování 

událostí nebo odesláním kódu výjezd z vozidlové radiostanice některým z příslušníků 

z důvodu dodrţení 2 minut na výjezd a další nakládáním případně připojováním člunu za 

CAS. Pokud byla ohlášena událost kdy dochází k bezprostřednímu ohroţení ţivota, mělo by 

příslušné operační středisko vyhlásit poplach nejbliţší JSDHO, případně stanici HZS 

z důvodu dostatečného počtu hasičů na jištění příslušníků na ledě v případě nenadálých 
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komplikací. Dále tato událost poukázala na fakt, ţe především v zimních měsících nelze vţdy 

spoléhat na podporu LZS.    

Popis konkrétní improvizované pomoci ze dne 2. ledna 2009, led uprostřed 

Opatovického rybníka u Třeboně je slabý a praská. Bortí se pod mladou bruslařkou, 30 minut 

bojuje v chladné vodě o ţivot a teprve pak ze břehu přichází záchrana. Po ledu sunou dva 

laičtí záchranáři, policista a umělecký řezbář, rybářskou loďku aţ k dívce, která se začíná 

nořit pod hladinu. Potápějící se bruslařku se jim daří zachytit a vytáhnout. Zachránce Petr 

Hlaváček popsal, ţe dívka byla tak promrzlá, ţe uţ nejevila známky ţádné paniky. Druhý 

bruslař leţel vedle díry. Z vody se dokázal dostat sám, tady ho ale opustily síly. Vrtulník 

bruslaře transportoval do nemocnice, oba přeţili. Policista a řezbář převzali za svůj skutek 

medaile za statečnost. 

Improvizovanou záchranu bez technických prostředků popisuje událost zveřejněná na 

internetových stránkách HZS hlavního města Prahy. V neděli 30. 1. 2005 před půl třetí 

odpoledne, vyuţíval sluţebního volna příslušník HZS hl. m. Prahy, kpt. Jaroslav Malec, 

ročník 1948 a vydal se na pravidelnou procházku se svým psem. Cestou kolem Hostivařské 

nádrţe směrem od Petrovic přicházel po cestě kolem zamrzlé hladiny nádrţe a slyšel jakési 

volání a po chvíli viděl uprostřed ledové plochy dvě hlavy a mávání rukama. Bylo zřejmé, ţe 

se kdosi topí a volá o pomoc. Diváků bylo sice dost, ale záchranář byl v té chvíli jeden. I 

kdyţ kpt. Malec není určen přímo k výjezdu, protoţe pracuje v oddělení strojní sluţby, 

základní výcvik má a srdce záchranáře také. Na břehu sebral kus hadice a pokud to šlo, kráčel 

po ledu k tonoucím, kteří se z posledních sil drţeli na hladině. Poté, ale musel na břicho a 

ţena, které hodil hadici, se jí zachytila a hasič ji přitahoval na povrch ledu. Jenţe i s ním se 

led prolomil a on, stále drţící hadici, se snaţil vyplazit zpátky na led. V tu chvíli tam byl další 

muţ s dlouhou větví a té se chytil kpt. Malec a za pomoci druhého zachránce se na led dostal 

a poté vytáhl i tonoucí ţenu. Další lidé pomohli tonoucímu muţi a tak byli manţelé 

zachráněni. Protoţe byla na místo vyslána hasičská jednotka, měli oba zachránění do doby 

příjezdu ZZS zajištěn azyl v teple hasičského vozu. Pan kpt. Jaroslav Malec byl za tento 

hrdinský čin 31. 1. 2005 oceněn ředitelem HZS hl. m. Prahy [11]. 

 

Výše uvedené události dokazují fakt, ţe i profesionální záchranáři by měli cvičit 

záchranu s improvizovanými pomůckami, protoţe mohou při záchraně osob zasahovat i ve 

svém volnu.  
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4.  ZAMRZÁNÍ A VLASTNOSTI SLADKÉ VODY 

4.1. Vznik ledu na stojatých vodách 

Poklesnou-li teploty pod bod mrazu vrchní vrstvy vody se rychle  ochlazují. Jakmile se 

voda ochladí na teplotu 4 °C, kdy je její měrná hustota nejvyšší, klesá ke dnu, tzv. anomálie 

vody ( obr. č. 7 ).  Teplotně chladnější, ale lehčí voda zůstává při hladině. Při dalším 

ochlazování dojde k zamrzání, které pak uţ probíhá poměrně stejnoměrně.  

Voda patří k látkám, které mají v pevném stavu niţší hustotu neţ v tekutém. Krychlový 

metr sladkovodního ledu při 0 °C má měrnou hmotnost cca 916 kilogramů, která se podle 

obsahu příměsí můţe měnit od 857 do 920 kilogramů, oproti tomu má stejné mnoţství vody 

měrnou hmotnost 999 kilogramů. To znamená, ţe led na povrchu vody plave, protoţe jeho 

hustota činí 11/12 hustoty vody, vyčnívá z vody pouze jeho 1/12 coţ je známá „špička 

ledovce“ [4]. 

 

 

 

 

 

obr. č. 7 – Anomálie vody 

Teplota vzduchu má vliv na tvrdost ledu, která se mění od mineralogického stupně 2  

( sádrovec ) při teplotě okolo 0°C do stupně 4 ( fluorit ) při -30°C. Nosnost a pevnost také 

sniţují praskliny aţ o 40–75 %. Pevnost ještě více sniţují různé nečistoty a vzduchové 

bubliny, které se tam dostaly při zamrzání. Porézní - pórovitý je led s nejmenší pevností, 

vzniká nad bahnitými úseky dna nebo nad vegetací zarostlých částech rybníků a slepých 

ramen řek. Zde jsou při zamrzání do ledu uzavírány bubliny plynů vznikajících při tlení 

rostlinného materiálu. Nejtenčí led bývá při břehu. Pevná země se rychleji ohřívá a vede 

účinněji teplo neţ led. Ledová deska je zde více zahřívána, zejména v místech, kde je dno 
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mělké. Také pod sněhem je tloušťka ledu vţdy slabší, protoţe sníh je velmi účinný tepelný 

izolátor, který zpomaluje promrzání. Obráceně v době tání sníh izoluje ledovou plochu a 

prodluţuje čas, kdy je led relativně pevný. Tuto vlastnost je důleţité brát na zřetel pokud 

přistupujeme k probořené osobě a po cestě překonáváme odhrnuté a očištěné plochy kde se 

bruslilo a plochy, kde je na ledu sněhová pokrývka. Stojaté vody se vyznačují malým 

rozvlněním vodní hladiny a nepatrným prouděním, které je způsobeno větrem [2].  

 

 

 

 

 

obr.č. 8 – Ovlivnění síly ledu  u přítoků a podvodních vývěrů   

Nosnost ledu je ovlivňována změnami počasí kdy mrazivé období je střídáno oblevami, 

stavem vody, zejména na přehradách, kde můţe významně kolísat výška hladiny. Stoupne-li 

hladina,  prohýbá se led ve středu nádrţe směrem vzhůru vzniká konvexní prohnutí. Pokud 

poklesne hladina vody na delší dobu a mrazy stále přetrvávají, vznáší se část ledové krusty 

nad novým ledem, který nemusí být ještě dostatečně silný. Proboření v takových místech 

bývá velmi nebezpečné. Led také při březích často popraská a celistvost desky se poruší. 

Pozor je také nutné si dávat na často navštěvovaných potápěčských lokalitách kde je led 

zeslaben nad platy a kesony na kterých se zdrţují potápěči při výcviku, protoţe vzestupný 

proud bublin a vody zeslabuje led [2]. Tyto místa jsou pro laika velice těţko zjistitelná proto 

je vhodné, aby v rámci výcviku spolupracovali příslušníci HZS s hasiči, kteří jsou zařazeni 

do potápěčských skupin.  

4.2.  Zamrzání tekoucích vod 

Zcela odlišně se vytváří led na tekoucí vodě. Led se začíná tvořit nestejnoměrně aţ při 

– 0,1 aţ - 0,2 °C. Vlivem proudění dochází k neustálému mísení teplejší a studenější vody 

které způsobuje, ţe jednotlivé  ostrůvky vznikajícího ledu pozvolna narůstají v rozsáhlejší 
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ledové plochy, které se v klidnějších místech toku, nad jezy a hrázemi, v zátokách, spojují ve 

velká ledová pole. I kdyţ se vodní tok pokryje po čase souvislou plochou, je potřeba dbát 

zvýšené opatrnosti a  je nutno počítat s tím, ţe led bývá v ledovém poli různě silný. Takový 

led můţe obsahovat naplavené nečistoty a vzduchové prostory, které jeho pevnost podstatně 

zeslabují. Nad proudnicí, která v rovných úsecích probíhá středem toku, dochází k největšímu 

ztenčení vlivem omývání a obrušování spodní strany ledové desky ( obr. č. 9 ). Tak nastane 

opačná situace neţ u stojatých vod, kde je naopak uprostřed vodní plochy led nejsilnější. Ke 

změnám tloušťky ledu  dochází pokud se do toku dostane větší mnoţství vody po 

přechodném oteplení. Na horním toku nebo přítocích, u vyústění kanalizace, z průmyslových 

podniků, elektráren a čistících stanic i kdyţ mrazivé počasí přetrvává. Ledová deska na 

tekoucí vodě mění svoji kvalitu a nosnost také při kolísání hladiny, stejně jako u stojatých 

vod [9].  

 

 

 

 

 

 

obr.č. 9 – Vznik ledu na tekoucích vodách 

V tocích, kde je kamenité, štěrkopískové nebo balvanité dno a větší rychlost vody, se 

tvoří na počátku mrazivého období především dnový led. Dno se pokrývá ledem, tloušťka 

ledu se postupně zvětšuje a dno se zvyšuje. Led se na dně neukládá rovnoměrně a nemusí 

pokrývat plošně celé dno. V korytech s proměnlivou hloubkou se ukládá především na 

vyvýšených místech a tvoří ledové prahy, které působí jako rostoucí pevné jezy. Spolu 

s dnovým ledem se většinou tvoří i led břehový. Břehový led se pomalu rozšiřuje a není-li 

koryto příliš široké, hladina po několika dnech mrazů zamrzne. Zvětšením hloubky a 

poklesem rychlosti vody se v korytě jiţ netvoří jen dnový led ale také ledová kaše. Ta se 

transportuje korytem na hladině a v zamrzlých úsecích se hromadí před utvořenou 

pokrývkou, která je překáţkou pro její průchod tokem. Ledová kaše vytváří na hladině 
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koberec, který promrzne v pevnou pokrývku. Pokrývka se tak postupně rozšiřuje proti proudu 

vody. Je zcela nepřípustné, aby zamrzlá koryta vodních toků slouţila vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem jako místo dětských her, v podmínkách České republiky dochází 

k zamrzání pouze některých vodních toků a to pouze na velice krátký časový úsek. Riziko 

proboření osob na tekoucích vodách je několikrát větší neţ na stojatých vodách. Šanci na 

záchranu ještě můţe znesnadnit proud vody, který bude tonoucí osobu případně zachránce 

stahovat pod led. Rychlost vody v tocích je přímo závislá na podélném spádu a mnoţství 

vody v toku. Na horním toku, kde je spád největší, bývá rychlost toku při normálním vodním 

stavu 3 aţ 4 m/s a na bystřinách 5 aţ 6 m/s. Na středním a dolním toku rychlost vody 

podstatně klesá. Splavné řeky mají rychlost proudu asi 0,7 aţ 1,3 m/s [9]. 

4.1. Únosnost ledu ve vztahu k zatíţení 

Orientační hodnoty únosnosti ledu jsou v české i zahraniční odborné literatuře 

uváděny odlišně např. hodnota síly pro bezpečné rekreační sportování se pohybuje v rozmezí 

od 20 cm do 35 cm, proto je následující obrázek č. 10 pouze ilustrativní.   

  

 

 

 

 

 

 

obr.č. 10 – Únosnost ledu ve vztahu k zatížení 

Únosnost ledu do 5 cm je velice nízká a velmi často dochází k proboření dospělé 

osoby, síla ledu 5 aţ 10 cm unese chodící dospělou osobu o hmotnosti 80 kg, případně více 

osob které mají rozestup mezi sebou minimálně 3 m. Skupinu dospělých osob kteří jdou bez 

rozestupů, bezpečně unese led o síle 10 aţ 20 cm. Jak jiţ bylo výše uvedeno 20 aţ 35 cm se 
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uvádí jako bezpečná tloušťka ledu, na které lze bezpečně provozovat rekreační sporty při 

kterých dochází k velké kumulaci osob a dynamickému zatíţení na zamrzlé hladině. Zmíněna 

síla ledu je také dostatečně únosná na jízdu sněţných skútrů a malých osobních vozidel. 

Konkrétně v zimních měsících je poměrně častý jev ţe si řidiči zkracují cestu přes zamrzlou 

vodní plochu nádrţe Lipno [1]. Vrstva ledu nad 35 cm unese i nákladní automobil. 

V Hořovicích dne 10. února 2009 na rybníku Draţovák, byla naměřena maximální síla      

ledu 25 cm.            
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5. PRAKTICKÝ VÝCVIK NA ZAMRZLÝCH HLADINÁCH 

Zkušení záchranáři se na záchranu osob probořených do ledu dívají především jako na 

pokračování celoroční odborné přípravy, jako na činnost, při které je nutno věnovat 

bezpečnosti nejvyšší pozornost. Všichni záchranáři by měli vzít na vědomí, ţe znalost této 

metodiky můţe být pro ně uţitečná i při záchraně osob z vodní hladiny v jarních, případně 

podzimních měsících kdy se teplota vody pohybuje pod 10°C. Výše zmíněná činnost není pro 

proškolené a vybavené záchranáře nebezpečná, ale i při sebemenším pochybení vzrůstá 

extrémně nebezpečí krizové situace, která můţe přerůst v paniku s nevhodným chováním a 

špatným koncem, pro tonoucího případně záchranáře. Subjektivní příznaky stresu před 

výcvikem respektive záchrannou, jsou pro nezkušené záchranáře pocit tísně, nechuť k akci, 

obavy ze selhání, nutnost častého vyměšování, bolesti břicha a hlavy.    

5.1.  Metodika výcviku na zamrzlých hladinách 

Výcvik je třeba rozdělit na:  

5.1.1. Teoretická část – základní témata 

- rozdělení vodních toků a jejich rizika 

- vyhodnocení lokalit v hasebním obvodu JPO 

- dostupnost lokalit pro techniku JPO 

- vyuţití základních technických prostředků JPO 

- vyuţití speciálních záchranných prostředků ve výbavě JPO 

- metodika výjezdu pro konkrétní početní stav příslušníků 

- počet a způsob povolání dalších sloţek IZS 

- rozdělení místa zásahu, úkoly záchranářů na vodní hladině, úkoly jistící skupiny   

- specifika záchrany osob na zamrzlé vodní hladině 

- nebezpečí utonutí, podchlazení (hypotermie) 

- rozbor zásahů a cvičení na téma „Záchrana osob z vodní hladiny“ 

- další témata dle specifik hasebního obvodu JPO 

 

Časová dotace minimálně 4 hodiny. 
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5.1.2. Praktická část – základní témata 

Praktický výcvik je vhodné rozdělit na dva bloky: 

První blok výcviku uskutečnit na stanici případně zbrojnici 

- seznámení se základními technickými prostředky a jejich uloţením ve vozidlech 

- pouţití a oblékání ochranných obleků proti chladu do vody, oblékání na čas 

- provedení praktického nácviku při vyhlášení poplachu na událost „Záchrana osob 

z vodní hladiny“ změřit čas a vyhodnotit činnost jednotlivých příslušníků a 

analyzovat, zda byla výjezdová vozidla dostatečně dovybavena technickými 

prostředky pro práci na vodní hladině. 

 

Časová dotace minimálně 2 hodiny, dle počtu příslušníků na stanici. 

 

 Druhý blok výcviku provést na zamrzlé stojaté vodní ploše 

- seznámení s aktuálním stavem tloušťky ledu, upozornění na moţnost proboření 

v místech přítoku a odtoku  

- rozdělení do jednotlivých skupin – záchranné, jistící a týlové  

- určení zásad pohybu cvičících po ledu – jejich osobní výstroje a jištění 

- nácvik pohybu po ledu s vyuţitím standardních technických prostředků ve výbavě 

JPO ( poţárnické sekyrky, ţebříky, čluny atd.) 

- zkouška těsnosti ochranného obleku a reakce cvičících příslušníků na ledovou 

vodu  

- nácvik sebezáchrany v případě proboření do ledu 

- nácvik záchrany probořených osob při vědomí s vyuţitím základních technických 

prostředků ve výbavě JPO ( lana, hasičské hadice, kanystru, ţebříku, atd. ) 

- nácvik záchrany probořených osob v bezvědomí s vyuţitím základních 

technických prostředků ve výbavě JPO ( ţebříku, záchranné desky, nosítek 

Spencer, nafukovacího člunu atd. ) 

- vyhodnocení nejefektivnějšího postupu pro moţnosti dané JPO a zaměření 

výcviku na tento vybraný způsob probořených osob 

- pro důkladný výcvik je vhodné, aby si dobrovolníci z řad cvičících vyzkoušeli 

záchranu bez prostředků pro práci na vodě. Pouze s vyuţitím zásahového obleku, 

přilby, rukavic, bot, opasku, lana a sekyrky.    

Časová dotace minimálně 3 hodiny, dle počtu příslušníků a klimatických podmínek. 
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 První praktický nácvik je vhodné provádět na stojatých vodách a další nácviky 

je moţné uskutečnit podle klimatických podmínek i na tekoucích vodách.    

5.2.  Organizace výcviku na zamrzlých hladinách 

Z důvodu bezpečného průběhu praktického výcviku je nutné dodrţet tyto zásady: 

- velitel výcviku musí být příslušník s největší zkušeností při záchraně osob z vody 

- maximální počet cvičících by neměl přesahovat 10 příslušníků na velitele 

- velitel jmenuje konkrétní příslušníky kteří v případě vyhlášení poplachu vyjedou 

na nahlášenou událost 

- před vstupem na zamrzlou hladinu si všichni příslušníci navzájem zkontrolují 

úplnost a neporušenost osobních ochranných prostředků. Velitel zkontroluje 

správné ustrojení 

- velitel určí dvojice příslušníků kteří se budou navzájem jistit v případě proboření 

- velitel určí posloupnost nácviku jednotlivých způsobů záchrany 

- pokud není dostatečný počet ochranných obleků do vody pro všechny příslušníky, 

určí velitel časový rozvrh převlékání příslušníků     

- pro tepelnou pohodu příslušníků je vhodné zajistit na místě vyhřívaný automobil, 

případně týlový kontejner určený k převlékání. Dále teplý nápoj v termoskách 

- všichni příslušníci budou mít sebou náhradní suché oblečení 

 

Velitel výcviku se můţe u příslušníků setkat před praktickým výcvikem s následujícím 

chováním, které je vyvoláno stresem z činnosti, kterou cvičící ještě nikdy nevykonával, 

případně na kterou má negativní zkušenost například z dětství kdy se sami probořili při 

hokeji do ledu. Příslušníci často zdůrazňují obavu z nachlazení, ze špatného počasí, snaţí se 

oddalovat praktický výcvik, vykonávají náhradní nelogickou činnost, stěţují si na psychickou 

nepohodu v ochranných oděvech. Stres se u příslušníků projevuje nadměrnou nebo sníţenou 

hovorností, siláckými nebo příliš sebekritickými řečmi atd. [2] Proto v první fázi výcviku je 

vhodné, aby se ve vyřezaném otvoru z důvodu bezpečnosti nacházel vţdy pouze jeden 

maximálně dva příslušníci v ochranných oděvech do vody. V průběhu výcviku dochází u 

příslušníků k odbourání psychického bloku vlivem vyplavení adrenalinu a menší opatrnosti 

jak cvičících ve vodě, tak členů jistících skupin. Cvičící příslušníci odkládají plovací vesty, 

přilby, odepínají jistící lana a skáčou do vyřezaného otvoru v ledu. Podle praktických 

zkušeností autora publikace, z výcviku s příslušníky HZS, členy JSDHO a VZS ČČK bylo 
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velice sloţité „dostat“ cvičící po třech hodinách při teplotách -10°C ven z vody. Taktéţ 

nebyla zaznamenána u cvičících větší nemocnost z  nachlazení oproti předešlým rokům, kdy 

nebyl prováděn výcvik tak intenzivně, naopak dle subjektivních dojmů dotázaných 

příslušníků byla pozorována větší odolnost vůči chladu.     

5.3.  Výběr vhodné zamrzlé hladiny pro výcvik  

Pro první nácvik práce na zamrzlé hladině je nejvhodnější stojatá vodní plocha, na které 

je souvislá vrstva ledu nad 20 cm. Z důvodu akceschopnosti jednotky poţární ochrany a 

rychlému přejezdu na místo události při vyhlášení poplachu by se cvičná vodní plocha měla 

nacházet co nejblíţe dislokaci dané jednotky. Jako nevhodné zamrzlé plochy se jeví rybníky 

a jezera uprostřed obcí a měst, kde je velká koncentrace bruslařů a civilních osob, které by 

mohly ovlivňovat průběh výcviku. Pokud není jiné moţnosti zvolíme místo na výcvik 

v odlehlé části vodní plochy, kde nebude docházet ke střetu aktivit cvičících a civilních osob. 

Ideální je aby maximální hloubka vody v místě výcviku byla 1,5 aţ 2 metry, z důvodu 

lepšího psychického pocitu cvičících a také pro lepší vyhledávání případných „utopených“ 

technických prostředků, které nebyly řádně zajištěny.  

Otvor v ledu by měl mít minimální rozměry 4 x 4 metry. K vyříznutí lze pouţít 

motorovou rozbrušovací pilu, speciální ruční pilu na led nebo motorovou řetězovou pilu za 

podmínky, ţe bude vypuštěn olej na mazání řetězu a lišty, aby nedošlo k ekologické zátěţi na 

vodní ploše. Po návratu zpět na základnu jednotky je nezbytné doplnit olej do motorové pily 

a promazat řetěz a lištu aby nedošlo k následné korozi. Dle klimatických podmínek je vhodné 

otvor vyřezat jeden aţ dva dny před výcvikem, aby bylo moţno simulovat reálné podmínky, 

zásahu na tenkém ledu. Pokud z časových a organizačních důvodu není moţno otvor do ledu 

vyřezat předem je vhodné v den výcviku vyřezat otvor větších rozměrů a pouze jednu třetinu 

ledových ker zatlačit pod led a ostatní nechat v otvoru. Přes volné ledové kry bude následně 

probíhat přístup záchranáře k tonoucímu, jestliţe zvolíme tento postup musí cvičící dbát 

zvýšené opatrnosti z důvodu moţného zranění od ledových ker ( obr. č. 11 ). Při výcviku 

některých jednotek poţární ochrany se v den výcviku vyřízl do ledu malý otvor pouze o 

rozměrech cca 1 x 1 m. Takto zvolená velikost otvoru v ledu nepřináší reálné podmínky 

protoţe záchranář vyuţívá při vytahování tonoucího figuranta vyuţívá vlastnosti pevné hrany 

ledu o síle cca 20 cm. Optimální vzdálenost vyříznutého otvoru od břehu je 20 aţ 30 m, 

z důvodu moţného nácviku pohybu po ledu. Určený příslušník, který bude vyřezávat otvor 

do ledu musí mít platnou odbornost pro obsluhu motorových řetězových pil, být jištěn na laně 

ze břehu, dále by měl mít plovací vestu a přilbu ( obr. č. 12 ). Vyřezaný otvor musí být 
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zřetelně před, při i po výcviku označen, aby například v případě rovnoměrného zasněţení 

celé zamrzlé plochy nedošlo k propadnutí civilních osob ( obr. č. 13 ).   

Výcvik sloţek IZS na zamrzlé vodní hladině musí povolit majitel nebo uţivatel 

vodního díla. Dle praktických zkušeností z výcviku příslušníků HZS Středočeského kraje, ze 

stanice Hořovice nebyl ţádný problém dohody s místní organizací Českého rybářského 

svazu, naopak rybáři byli rádi, ţe příslušníci při výcviku čeří vodu a provzdušňují rybník.  

Viz. Příloha č.2 a 3 

obr.č. 11 a 12 – Ledové kry v otvoru, Vybavení příslušníka který vytváří otvor do ledu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.č. 13  – Viditelné označení otvoru v zamrzlé hladině 
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6. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO ZÁCHRANÁŘE 

NA ZAMRZLÉ HLADINĚ  

6.1.  Přilba 

Z důvodu moţného poranění hlavy při pádu na zamrzlé hladině je nutné pouţívat 

přilbu. Nejvhodnější je pouţívat lehké skořepinové přilby, které jsou ve výbavě lezeckých 

skupin například značky Petzl. Pokud nemá jednotka poţární ochrany ve výbavě tyto lehké 

skořepinové přilby, musí určený záchranář, který vstupuje na led pouţít zásahovou přilbu  

typu Gallet. Pokud záchranná akce probíhá za sníţené viditelnosti je vhodné přilbu vybavit 

svítilnou. Konkrétní poţadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1385+A/1 Přilby pro kanoistiku a 

sporty na divoké vodě. 

6.2.  Zásahový oblek 

Jestliţe není jednotka poţární ochrany  vybavena ochrannými obleky do vody, musí být 

provedena záchrana osoby z vody ve standardních zásahových oblecích, které jednotka 

vlastní. Tento způsob by měl vykonávat pouze dobrý plavec, který má zkušenosti ze 

záchranou na ledu. Z praktických zkušeností autora lze konstatovat, ţe osobní zásah lze na 

zamrzlé vodní ploše efektivně zvládnout za předpokladu, ţe zachránce předem zná taktiku 

záchrany, je jištěn ze břehu lanem, před vstupem na led vyprázdní všechny kapsy. Hasiči 

mají v kapsách zásahových obleků radiostanice, klíče na hadice, kleště atd. Tyto předměty ve 

vodě fungují jako závaţí. Aby nedošlo ke ztrátě zásahové obuvi je vhodné pořádně dotáhnout 

zdrhovadla. 

Při výcviku příslušníků HZS na stanici v Hořovicích byla vyzkoušena i varianta 

záchrany s nutností doplavat pro tonoucí osobu v ledové vodě. Příslušník byl vybaven 

zásahovým oblekem Deva Tiger, helmou Gallet, polohovacím opaskem bez poţárnické 

sekyrky, obuví Haix, rukavicemi Deva Nomex a kuklou. Spodní vrstva oblečení byla 

bavlněné tričko a ponoţky do zásahové obuvi. Při vstupu do vody prvních třicet vteřin 

příslušníka nadnášel vzduch, který zůstal ve vrstvě oblečení pod oblekem, následně začal 

oblek do sebe absorbovat vodu, coţ mělo za následek ztíţený pohyb příslušníka a intenzivní 

subjektivní pocit chladu. Pokud by předem příslušník nevykonal výcvik v ledové vodě 

s ochrannými suchými obleky, zřejmě by ho přemohl pud sebezáchovy a panika, coţ by mělo 

za následek, ţe by se obrátil a plaval zpět na břeh bez tonoucí osoby. Při výcviku VZS ČČK 

na vodní nádrţi Lipno prakticky odzkoušel autor publikace záchranu tonoucího v pracovním 
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stejnokroji PS II Nomex. Proto aby mohl vyhodnotit rozdíl vůči třívrstvému zásahovému 

obleku. Po vstupu do vody oblek PS II vůbec nenadnášel příslušníka, ale následně také 

nenasál tolik vody, takţe pohyb ve vodě byl méně obtíţný ( obr. č. 14 ). Tento způsob 

záchrany byl odzkoušen na semináři „Městské policie Praha“ jak stráţníky, kteří nejsou 

vybaveni ţádnými speciálními obleky, tak členy JSDHO Kaznějov ( obr. č. 15 ).  

Vyhodnocení porovnání standardních obleků: pokud je tonoucí vzdálen dále od břehu 

je vhodnější pouţít třívrstvý zásahový oblek, který zajišťuje tepelnou pohodu příslušníka při 

pohybu na zamrzlé hladině směrem k tonoucí osobě. Jestliţe je topící osoba blízko břehu je 

vhodnější vyslat na led příslušníka v pracovním stejnokroji PS II.  

Maximální doba, po kterou je příslušník schopen provádět záchranné práce ve vodě 

vzhledem k podchlazení jsou 2 minuty bez ohledu na pouţitý zásahový oděv.   

obr.č. 14  – Výcvik v PS II Nomex [1]          obr.č.15 – Výcvik v zásahovém obleku         

 

6.3.  Obleky do vody chránící proti chladu  

Jednotky HZS krajů i jednotky SDH obcí jsou postupně vybavovány ochrannými 

obleky pro práci ve vodě ( neopreny ). Chrání před chladem, zvýšeným odvodem tepla, 

poraněním a škodlivými vlivy znečištěného vodního prostředí. Pouţívají se oděvy 

kompozitové, mokré, polosuché, suché. Konkrétní poţadavky jsou uvedeny ČSN EN ISO 

15027 –1 a 2  Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě. 

Bohuţel mezi příslušníky převládá názor, ţe tyto obleky jsou určeny na povodně a 

ropné havárie na vodní hladině. Na záchranu osob se příliš nepouţívají, z důvodu časové 

náročnosti oblékání neoprenů při vyhlášení poplachu na stanici. V následujících kapitolách 

autor diplomové práce představí moţné vyuţití jednotlivých druhů neoprenů a metodiku 
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oblékání do těchto obleků. Rozdělení této kapitoly bude od obleků, které poskytují nejniţší 

dobou ochrany proti chladu vzestupně aţ k neoprenům s nejvyšším stupněm ochrany. 

6.3.1. Mokrý neopren 

Hlavní vyuţití mokrých neoprenů je v letním období kdy jsou teploty vody nad 15°C. 

Převáţně se pouţívají při výcviku a záchranných pracích z nafukovacích člunů na divoké 

vodě. Pokud není JPO vybavena jiným vhodnějším typem obleků pro práci ve vodě lze je 

krátkodobě pouţít pro prvotní zásah při záchranně osob probořených do ledu.  

 Izolační vlastnosti proti chladné vodě jsou velice krátkodobé. Při praktickém výcviku 

příslušníků HZS Středočeského kraje stanice Hořovice se dle aktuálních klimatických 

podmínek a odolnosti příslušníka, byl časový interval pobytu ve vodě 4 aţ 10 minut. Po 

uplynutí této doby příslušník začal intenzivně pociťovat známky celkového podchlazení. 

Výhodou mokrého neoprenu při porovnání se zásahovým oblekem je, ţe nepohlcuje vodu a 

částečně nadnáší.  

Mokré neopreny se dle typu vyrábí jako jednodílné kombinézy nebo dvoudílné 

komplety kalhot a blůzy. Síla pěnového neoprenu je standardně v rozmezí 1 aţ 6 mm, čím je 

oblek silnější tím má lepší izolační vlastnosti.  

Pro zlepšení izolačních vlastností je vhodné, aby měl příslušník pod oblekem tzv. 

funkční prádlo, které zabraňuje velké cirkulaci vody v obleku. Dále je vhodné dovybavit 

obleky neoprenovou kuklou, která není běţnou součástí vodáckého kompletu.  

 

6.3.2. Polosuchý ochranný oblek 

Polosuché ochranné obleky ( polosuché neopreny ) jsou mírně vylepšené mokré 

neopreny. U polosuchých neoprenů při vstupu do vody dojde k vniknutí vody pod oblek. 

Voda se ohřeje na tělesnou teplotu a izoluje od okolního chladu. Další vnikání nové studené 

vody pod oblek je zabráněno těsnícími manţetami na krku, rukávech a zápěstí, na obleku je 

někdy pouţit i vodotěsný zip. Dle výrobce se nejčastěji vyrábějí polosuché obleky jako 

dvoudílné komplety, kde horní díl je zpravidla vybaven kuklou. Síla neoprenu bývá 

v rozmezí od 3 do 14 mm. Při výcviku příslušníků ze stanice HZS Hořovic byl časový 

interval pobytu ve vodě 10 aţ 25 minut dle aktuálních klimatických podmínek.       
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6.3.3. Suchý ochranný oblek 

Suché ochranné obleky ( suché neopreny ), jak jiţ název napovídá, představují nejvyšší 

stupeň ochrany před chladem, vyrobeny jsou z vodovzdorných materiálů a záchranář tak 

zůstává zcela v suchu. Ve vybavení JPO jsou nejčastěji zastoupené suché obleky od výrobce 

Ursuit a Agama. Obleky jsou téměř identické a skládají se z celotělové kombinézy na které 

jsou navařeny boty, rukavice a kukla jsou samostatné, vyrobeny z mokrého neoprenu. Na 

ţádost zákazníka výrobce dodává suché rukavice, kuklu, termoregulační overal a speciální 

ventil na vypouštění vzduchu z obleku. Obleky jsou schválené podle CE normy v kategorii 

III, která je nejnáročnější kategorií. Volnost pohybu je jedním z nejdůleţitějších rysů těchto 

obleků. Teleskopický opasek usnadňuje např. vylézání na člun. Stejný oblek můţe pouţít 

více lidí lišících se výškou aţ o 15 cm. D-krouţky na opasku mohou být pouţity pro uchycení 

sloţeného házecího pytlíku apod. Nejsou však konstruovány na váhu člověka a proto nesmějí 

být pouţity pro vytahování nebo vlečení osoby.     

Některé HZS krajů jsou vybavené vodáckými suchými obleky Hiko, vlastnosti těchto 

obleků jsou podobné jako u výše zmíněných, největší rozdíl je, ţe výrobce dodává obleky bez 

pevně přidělaných bot, kukly a overalu. 

Doba pobytu v obleku příslušníků při výcviku na zamrzlé hladině se pohybovala 

v rozmezí 15 aţ 45 minut pokud nebyl pouţit overal, v případě kdy byl příslušník plně 

oblečen do všech vrstev obleku, pohybovala se doba výcviku 30 aţ 120 minut dle aktuálních 

klimatických podmínek, neţ byl pociťován subjektivní pocit chladu.  

6.3.4. Obuv a rukavice pro práci ve vodě 

U některých typů suchých obleků bývá obuv s pevnou podráţkou součástí neoprenu. 

Samostatné boty bývají zpravidla v provedení mokrého neoprenu, běţně dostupné 

neoprenové určené pro kanoistiku mají slabou podráţku a neumoţňují dobré obejmutí nohy, 

kterým se zamezí klouzání nohy v botě. Proto je nutné pouţít ještě vlněné ponoţky 

z umělého vlákna, které je nenasákavé a způsobuje, ţe se voda zadrţuje pouze mezi vlákny.     

Pouţívání ponoţek je nutné i z hygienických důvodů kdy je u JPO jeden oblek určen pro více 

osob. 

Rukavice chrání před chladem a zraněním ruky. Pro práci na vodní hladině jsou 

vyráběné převáţně ve formě mokrého neoprenu. Pro záchranářské účely nejsou vhodné 

rukavice v provedení „tříprsté“ nebo „palčáky“ ale standardní „pětiprsté“ z důvodu práce 
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s lany a karabinami. Při praktickém výcviku se nejvíce osvědčily rukavice z neoprenu o síle 3 

aţ 4 mm na zásah jsou vhodnější rukavice s vrstvou neoprenu 1,5 aţ 3 mm.   

 

Z výše uvedeného vyplívá, ţe odbornou přípravu v plném rozsahu lze provádět pouze 

v suchých neoprenech, pro názornost je uvedena tabulka počtu suchých neoprenů u HZS 

Středočeského kraje k 1. lednu 2009. Z tabulky č.2 vyplívá, ţe na 32 poţárních stanic je       

51 kusů suchých obleků. 

 

Uzemní odbor Centrální nákup obleků 

URSUIT 

 

Suché obleky nakoupené  

samostatně 

Benešov  2 0 

Beroun  2 6 

Kladno  2 8 

Kolín  2 0 

Kutná Hora  2 2 

Mělník  3 0 

Mladá Boleslav  2 12 

Nymburk  2 0 

Příbram  2 2 

Rakovník  2 0 

Součet  21 30 

tabulka č. 2: Přehled suchých neoprenů u HZS Středočeského kraje  

6.4. Záchranná plovací vesta 

Zajišťuje účinný stupeň vztlaku, v závislosti  na předpokládaném   pouţívání, který je 

při pouţití  bezpečný a poskytuje  spolehlivou  podporu  ve vodě. V předpokládaných 

podmínkách  pouţívání nesmí omezovat volnost  pohybu uţivatele, ale musí  mu umoţňovat 

zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby. Tomu je podřízen 

druh náplně, která musí být nenasákavá, pruţná a měkká. Nosná náplň musí být rozmístněna 

tak, aby při bezvědomí postiţeného byl tento obrácen obličejem vzhůru.   Způsob upínání na 

tělo, musí umoţňovat individuální oblékání. Na zamrzlé vodní hladině by měl být kaţdý 

zachránce jištěn na samostatném laně, proto je vhodné pouţívat  plovací vesty 

s bezpečnostním popruhem, např. Hiko Extreme Guide a Extreme Rescue. Jedná se o popruh 
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s přezkou, který je na vestě umístěn v úrovni prsou. Uprostřed zad je upínací místo pro 

karabinu, na prsou pak přezka, kterou lze v případě nouze odepnout a tak se ze záchranného 

systému vyvléci. Na popruh s přezkou jsou kladeny poţadavky, aby splňovaly minimální 

pevnost v tahu 5000 N [3]. Zároveň při povolování přezky nesmí být vyvíjena síla větší neţ 

je 200 N ( obr. č. 16 ). Proto je nutné doplnit plovací vesty minimálně o dva kusy karabin 

s pojistkou, aby nedocházelo při záchranné akci ke zdrţení při zajišťování zachránce na lano.   

Ve výbavě jednotek poţární ochrany jsou také záchranné plovací vesty, které mají prsní 

popruhy ale nesplňují poţadavky na pevnost v tahu např. jachtařské vesty od společnosti 

Plastimo. Záchranář, který pouţívá takovou vestu musí být jištěn na polohovacím opasku        

( obr. č. 17 ).      

Konkrétní poţadavky stanoví ČSN EN 393 aţ 396 + A/1 Záchranné plovací vesty a 

osobní plovací prostředky.  

obr.č. 16  – Zajištění u vesty Hiko Extreme        obr.č.17 – Zajištění u vesty Plastimo         

 

6.5. Plovoucí lano v obalu 

Anglicky Rescue Bag ( dále házecí pytlík ), je často pouţívanou pomůckou při 

záchranných akcích na vodních hladinách. Obal je  ušit z nylonové tkaniny výrazné barvy, 

válcovitého nebo kuţelovitého tvaru, v jehoţ dně je umístěn nosný plovoucí materiál, aby 

házecí pytlík plaval na hladině. Do obalu se dle velikosti z pravidla smotá 15 aţ 25 m 

plovoucího lana, o průměru 8 aţ 10 mm a nosnosti v tahu 800 aţ 1000 N. Ve dně pytlíku je 

otvor kterým je konec záchranného lana protaţen a ukončen smyčkou. Za tuto smyčku je 

moţné házecí pytlík připevnit k plovací vestě nebo člunu [3]. 
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6.6. Nůţ   

Záchranář na vodě by měl být vybaven noţem, pro své případné vyřezání z rybářských 

vlasců, apod. Je moţné pouţívat zavírací noţe, které lze otevřít jednou rukou a jsou uloţeny 

v kapse plovací vesty. Vhodnější jsou však noţe v pevném pouzdře například potápěčské. 

Jsou zajištěny v pouzdře pojistkou, kterou je moţno uvolnit pouze jednou rukou. Noţe lze 

připevnit na vestu v oblasti hrudníku, nebo pásky zajistit na předloktí záchranáře.    

Podmínky pouţití „Osobních ochranných prostředků“ jsou jmenovitě uvedeny ve      

Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částce 67/2008.   

6.7.  Osobní nadstandardní záchranné prostředky pro práci na zamrzlé 

hladině 

V následující kapitole budou představeny záchranné prostředky, které nejsou standardní 

výbavou jednotek poţární ochrany ale velice usnadní záchranné akce na ledu.  

6.7.1. Ice Picks, Ice Claws  

V Čechách nazývané ledové nebo také vyprošťovací bodce, slouţí k samostatnému 

vyproštění osoby z ledu. Při záchranných pracích je lze pouţít i k pohybu směrem 

k tonoucímu.  Jedná se o prostředek který lze vyrobit s malými náklady ve velice krátkém 

čase. Na výrobu lze pouţít vyřazené šroubováky, lyţařské hůlky nebo hokejky. Hroty 

šroubováků zařízneme na cca 3 aţ 4 cm a naostříme do špičky. Špičky šroubováků opatříme 

krytkami např. z korkových špuntů, nebo hroty spojíme proti sobě třeba elektrikářskou 

páskou tak aby nemohlo dojít k poranění uţivatele případně poškození ochranného obleku 

špičatým hrotem. Dva kusy šroubováků spojíme šňůrou dlouhou cca 70 aţ 100 cm                 

( obr. č. 18 ). Při pohybu na ledu má zachránce ledové bodce v úrovni prsou a zajištěné 

šňůrou kolem krku. Pokud dojde k propadnutí ledem, šroubováky rozpojí a vyprostí se z ledu. 

Do České republiky jsou dováţeny i originální ledové bodce ze Švédska které jsou 

navíc vybaveny píšťalkou ( obr. č. 19 ). Pořizovací cena originálních bodců je do 300,- Kč. 

V Severských státech je povinné pouţívání ledových bodců pro občany provozující rekreační 

sporty na přírodních zamrzlých plochách zakotveno v legislativě. 

6.7.2. Protiskluzové návleky na obuv 

Usnadňují pohyb v okolí zamrzlých vodních ploch ale i na ledu. Pryţové návleky na 

obuv tzv. nesmeky, které jsou vybaveny plastovými nebo kovovými hroty, o délce cca 2 mm 
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na konci zploštělé ( obr. č. 20 ). Při praktickém výcviku příslušníků HZS Stř. kraje, ze stanice 

Hořovice byli nesmeky s kovovými hroty odzkoušeny i při výcviku na nafukovacím člunu 

Ultimate a nedošlo k poškození ani propíchnutí člunu. Protiskluzové návleky lze také 

zakoupit v provedení překříţených kovových řetízků, které se připevní na podráţku.    

obr.č. 18  – Ledové bodce domácí výroba          obr.č.19 – Originální ledové bodce                               

6.7.3. Miralonová smyčka 

Alternativně nahrazuje plovací záchranný pás, který pouţívají vodní záchranné sluţby 

po celém světě. Miralonová smyčka slouţí k zajištění a taţení tonoucího na vodní hladině. Ve 

vodě je velice problematické obepnout lano s karabinou kolem osoby, která má na sobě  

zimní oblečení. Jestliţe miralonovou izolaci která se pouţívá na teplovodní potrubí 

navlékneme na cca 1 m lana, zajistí nám miralonová izolace ţe konec lana plave a záchranář 

můţe ve vodě přivázat tonoucí osobu na lano ( obr. č. 21 ).  Výše popsanou smyčku lze 

s úspěchem pouţít i při vyprošťování osob po pádu do studny nebo jiných stísněných prostor, 

kdy je podvlečení lana pod osobou problematické.  

   obr.č.20 – Nesmeky                                    obr.č.21 – Miralonová smyčka                                     
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7. METODIKA OBLÉKÁNÍ NEOPRENŮ A VÝJEZDU JPO 

7.1. Uskladnění a oblékání obleků do vody  

Pro účinnou záchranu tonoucích osob na vodních hladinách je potřebný rychlý příjezd 

jednotek poţární ochrany. Dle průzkumu autora na stanicích HZS, které jsou vybaveny 

obleky pro práci do vody se tyto na prvotní zásah nepouţívají vůbec a nebo se příslušníci 

oblékají do neoprenů aţ na místě události. Rychlost oblékání je závislá i na uskladnění 

obleků v rámci stanice, jsou případy kdy jsou obleky uskladněny v zamčených skladech, 

vzdálených od míst kde se příslušníci vybavují osobními ochrannými prostředky při 

vyhlášení poplachu. V takovém případě příslušníkům nezbývá nic jiného neţ zasahovat na 

zamrzlých hladinách v zásahovém obleku. Rychlost oblékání neovlivňuje pouze uskladnění 

obleků, ale i znalost postupu při oblékání daného typu neoprenu. 

Proto autor publikace doporučuje uskladnění neoprenů v blízkosti stanoviště pro 

oblékání příslušníků při výjezdu, nebo přímo do garáţových stání. Obleky by měli být 

chráněny před slunečním zářením, které poškozuje neoprenové manţety a způsobuje jejich 

stárnutí. Jako nejvhodnější je tmavá místnost nebo uzavíratelná skříň. Na menších stanicích 

kde je nedostatek místa lze pouţívat v zimních měsících skříň na neopreny a v letních 

měsících např. na technické prostředky pro likvidaci bodavého hmyzu.  

Rychlost oblékání je také ovlivněna konkrétním uloţením obleků, někdy jsou sloţeny 

v originálních brašnách nebo rozvěšeny na ramínkách, kdy při výjezdu musí příslušník 

samostatně sundat neopren, z regálu vyndat boty, rukavice, vestu a přilbu. Výše popsané 

uloţení není vhodné, protoţe je moţné ţe při výjezdu příslušník zapomene některé součásti 

neoprenu na stanici.  

Při praktickém nácviku byl čas potřebný na oblečení suchého obleku Ursuit Heavy 

Light sloţeného v originální brašně cca 5 minut. Vybalování jednotlivých částí obleku, 

tříděním a aţ následné oblékání velice prodluţovalo oblékání. Proto byl vyzkoušen nácvik 

oblékání pověšeného obleku na ramínku a dovybaveného plovací vestou, házecím pytlíkem a 

přilbou. Čas oblékání takto uloţeného obleku byl cca 4 minuty ( obr. č. 22 ).  
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Nejrychlejší způsob oblékání suchého obleku byla vyhodnocena varianta, kdy je oblek 

uloţen na ramínku za poutka, která jsou v úrovni pasu ( obr. č. 23 ). V kapse obleku jsou 

uloţené rukavice, kukla, potápěčský nůţ a ledové bodáky. Na kovovém krouţku je na obleku 

zavěšena karabina a házecí pytlík. V originální brašně je uloţen zateplený overal, plovací 

vesta, přilba a záchranné lano.  

obr.č.22 – Komplet na ramínku           obr.č.23 – Nejvhodnější způsob uložení 

Celkový čas při oblékání  kompletu na obr. č. 23 byl v časovém intervalu 2.30             

aţ 3 minuty. Coţ znamená ţe byl nebyl dodrţen zákonem stanovený čas 2 minut na výjezd 

JPO kategorie I. Proto je nutné fáze oblékání rozdělit na prvotní vybavení na stanici a 

následné dovybavení v průběhu jízdy.  

Při vyhlášení poplachu určený příslušník navlékne nohavice a šle suchého obleku, 

uchopí originální brašnu od obleku obsahující plovací vestu, přilbu, overal a záchranné lano. 

Dále záchranné lano ve vaku na kterém je karabinou připevněna miralonová smyčka. 

Potřebný čas k provedení těchto úkonů byl v rozmezí 45 aţ 60 vteřin. ( obr. č. 24 ) Zajistíme 

tím ţe příslušník je vybaven všemi záchrannými prostředky pro prvotní fázi zásahu, kdy je 

tonoucí ještě na hladině.    

V průběhu jízdy příslušník přetáhne oblek přes hlavu, zapne vodotěsný a krycí zip 

nasadí si plovací vestu, neoprenovou kuklu, nůţ, ledové bodáky a jako poslední neoprenové 

rukavice. Při praktickém nácviku se celková doba vystrojování osobními ochrannými 

prostředky pohybovala v rozmezí od 2 minut 15 vteřin aţ do 3 minut 30 vteřin. Čas byl 

závislý na zkušenostech a věku příslušníka. V praxi to znamená ţe na místo události přijíţdí 

v uvedeném čase první jednotka, kde jeden příslušník je ihned vybaven na záchrannou akci.    
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obr.č.24 a 25 – Oblékání do suchého obleku na stanici a následně ve vozidle za jízdy 

 

7.2. Metodika výjezdu při ohlášené události Záchrana na zamrzlé hladině 

Ze statistiky HZS Středočeského kraje, vyplívá ţe ve většině případů je při ohlášení 

události tonoucího na zamrzlé hladině, byla na místo vyslána první jednotka poţární ochrany 

s CAS. V zimním období je obtíţný přístup pro těţkou techniku do okolí vodních ploch proto 

je vhodné aby byli na místo vyslány z první jednotky minimálně dvě vozidla. Jestliţe první 

vozidlo nedojede na správný břeh nebo místo u vodní plochy, je moţné v průběhu jízdy na 

konkrétní místo nasměrovat druhé vozidlo.  

Optimální je, aby co nejrychleji po vyhlášení poplachu vyjelo vozidlo RZA, TA nebo 

VEA. V početním stavu 1+2, kde jeden příslušník je oblečen do neoprenu a vybaven pro 

prvotní zásah. Druhé vozidlo by mělo být CAS s přívěsem a člunem, v počtu minimálně 1+1, 

pokud jsou na stanici k dispozici dva obleky pro práci ve vodě, měl by se v průběhu 

příslušník dovybavit druhým neoprenem.  

Dále je vhodné povolat nejbliţší JPO III a jednotku HZS kraje. Z důvodu jistících, 

týlových a vyhledávacích prací u zásahu.  
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7.3. Ověření metodiky oblékání a výjezdu při prověřovacím cvičení 

Pro ověření výše zmíněných poznatků bylo dne 5. března 2009 uskutečněno 

prověřovací cvičení pro jednotky HZS Středočeského kraje, ze stanic Hořovice a Beroun a 

JSDHO Komárov. Byla zvolena lokalita Záskalská přehrada u Komárova, která je vzdálena  

9 km od stanice HZS Hořovice. Námět cvičení, byl dvě osoby probořené v ledu cca 30 metrů 

od břehu. Jedna v bezvědomí a druhá osoba při vědomí. Rozestup mezi osobami 12 metrů. 

Při příjezdu prvního vozidla RZA ( obr. č. 26 ) na místo cvičení jiţ byl jeden příslušník 

plně vybaven ochrannými prostředky a mohl ihned vstoupit na zamrzlou hladinu a provádět 

záchranné práce. Vozidlo CAS s nafukovacím člunem ( obr. č. 27 ) ze stanice Hořovice se na 

místo události dostavilo s časovou ztrátou 4 minut. Ve stejném čase se na místo dostavila 

JSDHO Komárov. V této době jiţ byl příslušník zachránce z vozidla RZA u tonoucí osoby. 

Neţ příslušníci a členové JSDHO odjistily člun a donesly na břeh byla jiţ tonoucí osoba 

vytaţena příslušníky z vozidla RZA na břeh a byla jí uţ poskytována první před lékařská 

pomoc. Druhou osobu také vytáhl na led příslušník z vozidla RZA a při taţení na břeh byla 

osoba přeloţena na nafukovací člun. Technika ze stanice HZS Beroun se dostavila na místo 

cvičení aţ kdyţ byl vytaţen i druhý tonoucí na břeh. Přesto je vhodné i při skutečných 

záchranných pracích povolat uvedené síly a prostředky ( SaP ) z důvodu vystřídání první 

jednotky při vyhledávacích pracích a jiných komplikacích. Minimální početní stav 

povolaných SaP by neměl být méně neţ 12 hasičů. O dalším povolání SaP by měl rozhodnout 

velitel zásahu ihned po příjezdu na místo např. povolání LZS nebo potápěčské skupiny.  

obr.č.26 a 27 – Povolaná technika ze stanice HZS Hořovice při záchraně osob z vody 
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8. METODIKA SEBEZÁCHRANY A IMPROVIZOVANÉ 

ZÁCHRANY 

8.1. Sebezáchrana 

Prolomí-li se pod osobou led, je třeba se ihned zachytit za okraj otvoru. Nikdy 

nepodléhat panice. Volat o pomoc. Je vhodné obrátit se do směru, odkud osoba přišla, tam je 

jisté, ţe je led pevnější. Kopáním nohou nebo vyšlapáváním vody je nutné se dostat do 

vodorovné polohy [1]. Při vystupování na led se na rukách nevzpíráme ale snaţíme se na led 

nasunout celým tělem. Pro snadnější vylézání se lze nohama zapřít na opačné straně otvoru 

v ledu. Pokud jsou v předních kapsách oděvu předměty, které brání ve výstupu na led je 

vhodné je vyndat na led. Svazek klíčů od bytu lze pouţít místo ledových bodců. Jestliţe se 

led pod námi neustále boří snaţíme se lokty probourat aţ do míst s pevnějším ledem. Je-li 

místo propadnutí do ledu, blízko břehu snaţíme se probourat slabým ledem směrem ke břehu, 

kde je z pravidla i menší hloubka a je moţné pro vylézání na led pouţít oporu dna. V případě 

kdy se tonoucí osoba dostane na led je nutné jakýmkoliv způsobem rozkládat co nejvíce tlak 

na led a opatrně se odplazit nebo odkutálet do bezpečných míst. I kdyţ se osoba sama dostala 

na led a do bezpečí je vhodné ihned zavolat ZZS z důvodu moţného podchlazení                    

( hypotermie ). Do příjezdu ZZS by měla být zachráněná osoba zabalena  případně 

převlečena do suchého oblečení a uloţena do teplého prostředí např. vytápěného vozidla.  

 

 

 

 

 

 

 

obr.č. 28 – Sebezáchrana probořené osoby z ledu 
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8.2. Improvizované způsoby záchrany pro zachránce z řad veřejnosti 

Při provádění záchrany jiného člověka, který se ocitl po proboření do ledu ve vodě je 

nutné postupovat tak rychle, jak  daná situace umoţňuje avšak s nejvyšší opatrností. Proto je 

nutné před zahájením laické záchranné akce událost nahlásit na tísňovou linku sloţek IZS a 

přivolat je na místo. Je vhodné přivolat ostatní přihlíţející aby jistili laického zachránce ze 

břehu. Velmi rychle se při zbrklém a nepromyšleném jednání můţe laický zachránce ocitnout 

ve stejné, ne-li horší situaci jako tonoucí. Je nutné pouţít kaţdé pomůcky, která rozloţí tlak 

na větší plochu např. větev, prkno, lyţe, sáňky ( obr. č. 29 ), horní díl od autoboxu na lyţe 

apod. ( obr. č. 30 ) V literatuře se také uvádí ţebřík, deska, dveře, prkna, fošny jako vhodná 

pomůcka, ale kolik je takových kolem vodních toků k dispozici ?  Nachází-li se tonoucí v 

blízkosti břehu nebo pevného okraje ledu, je moţné mu podat kus svého oděvu nebo opasek 

či šálu, také taţné lano které je povinnou výbavou kaţdého vozidla lze pouţít na vytaţení 

tonoucí osoby. Pokud se na místě nachází více osob mohou vytvořit ţivý řetěz, tak ţe si 

lehnou na led a drţí se za nohy osoby před sebou. Při postupu po ledu je nutné váhu rozkládat 

tak, ţe si zachránce lehne a k místu proboření se plazí po břiše [1]. Často se v takových 

situacích ocitnou děti a jejich váha je proti hmotnosti dospělé osoby poloviční aţ třetinová.     

I zachránce se můţe začít bořit do ledu dříve ještě před místem proboření dítěte. Jestliţe se 

z výše uvedených důvodů není moţné k tonoucí osobě přiblíţit, je nutné navázat komunikaci 

a pokusit se hodit nějaký předmět např. větev, kterého se bude probořená osoba přidrţovat do 

příjezdu sloţek IZS. Komunikace a předmět, kterého se osoba přidrţuje významně psychicky 

pomůţou a částečně prodlouţí čas, kdy osoba vydrţí nad hladinou.  

obr.č. 29 – Sáně, improvizovaná pomůcka      obr.č. 30 – Horní díl autoboxu na lyže   

Fotografie pořízeny při výcviku Městské policie Praha, na semináři LED 2009, který 

pořádala VZS ČČK.  
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9.  METODIKA ZÁCHRANY OSOB Z LEDU JEDNOTKAMI 

POŢÁRNÍ OCHRANY 

9.1. Pohyb po ledu pomocí standardních technických prostředků 

Pro zvolení vhodného způsobu jsou důleţité následující faktory, síla a celistvost  ledu, 

vzdálenost místa proboření osoby od břehu, vybavenost JPO a v neposlední řadě zda je na 

zamrzlé hladině vrstva sněhu nebo jestli je led hladký. 

9.1.1. Plížení zachránce 

Základní způsob pohybu po ledu je plíţení, jestliţe je zachránce vybaven pouze 

zásahovým oblekem hrozí jiţ při cestě k tonoucím ţe bude docházet k  zvýšenému pocitu 

chladu záchranáře. Při taţení tonoucí osoby zpět na břeh je velice pravděpodobné ţe součtem 

hmotnosti obou osob bude docházet k propadání do ledu.   

Proto je vhodné k rozkládání hmotnosti pouţít různé druhy ţebříků, nosítka Spencer, 

vyprošťovací desky atd.  

9.1.2. Pohyb s využitím žebříků 

V některých jednotkách poţární ochrany je preferován způsob pohybu po ledu 

s vyuţitím dvou a jednoho dílu nastavovacího ţebříku, kdy záchranář ţebříky posouvá a 

přelézá mezi nimi ( obr. č. 31 ). Jedná se o velice fyzicky náročný a pomalý způsob pohybu. 

Při praktických měření se rychlost zachránce s třemi díly ţebříku pohybovala maximálně    

20 metrů za minutu na hladkém ledu, kdyţ byla na ledu sněhová pokrývka rychlost se 

zpomalila na cca 15 metrů za minutu. Ţebříky při pohybu klouzaly do stran a neustále se o 

sebe zasekávaly jistícími západkami. Proto byl tento způsob vyhodnocen jako nevyhovující.     

obr.č. 31 – Pohyb s 3 díly žebříku               obr.č. 32 – Pohyb s 2 díly žebříku   
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K pohybu po ledu je moţné pouţít také dva díly ţebříku, kdy záchranář střídavě 

posouvá levý a pravý díl ţebříku vpřed ( obr. č. 32 ). Průměrná rychlost na hladkém ledu byla 

cca 25 metrů za minutu a na sněhu 20 metrů za minutu. Nutno dodat ţe rychlost na sněhu se 

odvíjí od celkové vrstvy sněhové pokrývky.   

Jako nejvíce vyhovující způsob pohybu po zamrzlé hladině s vyuţitím ţebříku byla 

vyhodnocena varianta, kdy zachránce pouţívá jeden nebo dva díly nastavovacího ţebříku 

spojených do sebe. Na ţebříku leţí a vpřed se pohybuje pomocí poţárnické sekerky, nebo 

ledových bodců. Sekerky do ledu nezasekáváme ale drţíme je tak jak je znázorněno na           

obr. č. 33 a pouze je pouţíváme k odráţení. Alternativně lze pouţít klasické šroubováky nebo 

nůţ. Při této variantě byla průměrná rychlost na hladkém ledu 30 aţ 35 metrů za minutu. Na 

sněhové pokrývce tento způsob pohybu není pouţitelný proto musí zachránce ze ţebříku slézt 

a plazit se vedle něho. 

Stejně lze pouţít i nosítka Spencer nebo vyprošťovací desku.  

obr.č. 33 – Sekerky používané k odrážení         obr.č. 34 – Pohyb po ledu s člunem           

                

9.1.3. Pohyb po ledu s plavidlem   

Ve výbavě jednotek poţární ochrany, také standardně bývají nafukovací čluny, 

laminátové lodě nebo pramice. Na vyuţití těchto plavidel je potřeba větší mnoţství sil a 

prostředků. Dle velikosti plavidla musejí na led vstupovat 2 aţ 3 zachránci pokud je plavidlo 

posunováno po hladkém a pevném ledě. Záchranáři mají vţdy jednu nohu ve člunu a jednu 

nohu na ledu. Průměrná rychlost pohybu byla naměřena 30 a 35 metrů za minutu. Ale kdyţ 

se jednotlivý záchranáři začnou bořit do ledu rychlost pohybu významně klesá. 

K probořování záchranářů dochází zpravidla dříve neţ u samostatně pohybujícího se 

zachránce. Protoţe se sčítá hmotnost plavidla a zachránců vţdy na plochu jednotlivých 

chodidel. Proto je vhodnější pokud to podmínky dovolují plavidlo tlačit a velkou část 

hmotnosti zachránců přenášet nad plavidlo.   
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9.2. Záchrana osob  probořených do ledu které jsou při vědomí   

Čas kdy je tonoucí osoba při vědomí a schopna se zachytit jakéhokoliv předmětu 

pomocí kterého můţe být vytaţena, je velice individuální a závisí na klimatických 

podmínkách, oblečení, věku osoby, aktuálním zdravotním a psychickém stavu. Všeobecně se 

můţeme mezi hasiči setkat s názorem ţe jednotky poţární ochrany zachraňují z ledové vody 

převáţně osoby v bezvědomí. Z důvodu časové prodlevy při jízdě na místo zásahu. Nutno 

dodat ţe můţe nastat situace, kdy bude potřeba zachránit i laického zachránce nebo člena 

jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se snaţili pomoci tonoucí osobě a sami se také 

posléze probořili. 

Jestliţe je osoba při vědomí,  je vhodné ji vytáhnout za pomoci jakéhokoliv plovoucího 

předmětu uvázaného na laně, aby zachránce zbytečně nemusel vstupovat k místu proboření. 

9.2.1. Využití plovoucího lana v obalu 

Na záchranu osob z vody, které jsou při vědomí je nejvhodnější tzv. házecí pytlík. Lze 

ho pouţít při záchraně ze břehu ale i na zamrzlé hladině. Výhodou je nízká hmotnost a 

skladnost záchranného prostředku, která nebrání při pohybu zachránce po ledu. Podmínkou 

pro úspěšné pouţití je dobře sloţené lano v obalu, aby při hodu došlo k plynulému 

rozbalování. Při praktickém nácviku s házecím pytlíkem, příslušníci směřovali hod přesně na 

tonoucí osobu a proto někdy házecí pytlík nedolétl dostatečně blízko k osobě a hod musel být 

opakován. Při správném pouţití je vhodné aby házecí pytlík byl hozen za osobu v ledu a 

zpětně přitaţen. Po pouţití je nutné lano z obalu nechat volně vyvěsit a přirozeně uschnout. 

Způsob vytaţení: Zachránce se přiblíţí společně se ţebříkem na vzdálenost cca 10 m 

k tonoucímu, hodí házecí pytlík ( obr. č. 35 ), osobu přitáhne k ţebříku a společně se nechají 

přitáhnout ke břehu. Pokud má osoba dostatek sil je vhodnější aby se drţela házecího pytlíku 

a záchranář dal ihned povel k táhnutí ţebříku a následně tonoucí osoby ke břehu. Z důvodu 

menšího zatíţení na plochu ledu.     

9.2.2. Alternativní využití plovoucích prostředků ze standardní výbavy JPO  

Jestliţe není k dispozici házecí pytlík lze alternativně pouţít na záchranu osob 

probořených do ledu i jiné vhodné plovoucí předměty ze základní výbavy jednotky PO. 

Příslušníci ze stanice HZS Hořovice  úspěšně odzkoušeli následující technické prostředky. 

Nádrţ na úkapy provozních kapalin při dopravních nehodách, lze pouţít nádrţ v uzavřeném i 

otevřeném provedení ( obr. č. 36 ). Kanystr na pohonné látky do agregátů o objemu 5 litrů. 

Pneumatickou kanalizační ucpávku o průměru 10 cm. Principem výše uvedených prostředků 
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není primárně nadnášení tonoucí osoby ale lepší uchycení objemného předmětu. V případě, 

kdy uţ dochází vlivem chladu k nehybnosti prstů. Házecí prostředek by měl být přivázán na 

samostatném laně jehoţ druhý konec má na břehu jistící skupina. Záchranář tak pouze 

dopraví házecí předmět k tonoucí osobě při vědomí a vytaţení jiţ zajistí jistící skupina. Podle 

zdravotního stavu zachráněné osoby, můţe být záchranář na ţebříku taţen souběţně s ní ke 

břehu, nebo můţe pomocí ţebříku zachraňovat případné další tonoucí osoby.  

 

obr.č. 35 – Použití házecího pytlíku             obr.č. 36 – Použití záchytné nádrže na úkapy    

 

9.2.3. Záchrana tonoucí osoby při vědomí pomocí žebříku 

K pohybu a záchraně tonoucí osoby při vědomí lze pouţít i ţebřík. Při praktickém 

výcviku byli odzkoušeny jak jednotlivé díly nastavovacího ţebříku tak teleskopický ţebřík. 

Z nastavovacího ţebříku je nejvhodnější spodní díl, protoţe má příčle po celé své délce.  

Způsob provedení: Záchranář se přiblíţí aţ do místa proboření osoby do ledu, přesune 

se na konec ţebříku blíţe ke břehu a posune druhý konec aţ k tonoucí osobě ( obr. č. 37 ). Na 

povel jistící skupina přitáhne ţebřík se zachráncem i zachráněnou osobou ke břehu                 

( obr. č. 38 ).    

obr.č. 37 – Posunutí žebříku k tonoucímu           obr.č. 38 – Vytažení tonoucí osoby 
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9.2.4. Záchrana tonoucí osoby za použití zásahové hadice    

K záchranně tonoucích osob probořených v ledu lze pouţít i zásahovou hadici. Jedná se 

o základní technický prostředek jehoţ pouţívání se vyučuje uţ při základní odborné přípravě, 

hadice jsou v nástavbách vozidel vţdy uloţeny k rychlému pouţití a není potřeba na ně jiţ 

přivazovat ţádná záchranná lana. I kdyţ tlakové zásahové hadice nejsou certifikovány jako 

záchranný prostředek pro záchranu osoby, která je probořena v ledu. Do vzdálenosti 9 metrů 

od břehu se jedná o nejrychlejší a nejefektivnější způsob záchrany. Nejvíce se při výcviku 

osvědčily zásahové hadice „C52“.  

Způsob provedení: Zachránce ze břehu rozhodí hadici, která je smotaná dvojmo 

směrem k tonoucí osobě, smyčka která se vytvoří v ohybu hadice poslouţí k zachycení 

zachraňované osoby a následnému vytaţení. Jestliţe je tonoucí osoba vzdálena dále od břehu 

přiblíţí se zachránce pomocí ţebříku na vzdálenost minimálně 9 metrů. Rozhodí hadici 

směrem k tonoucí osobě ( obr. č. 39 ), po zachycení se osoby do hadice spojí  zachránce 

půlspojky a přehodí hadici přes svá ramena. Jistící skupina táhne zachránce na ţebříku ke 

břehu a ten na hadici tonoucí osobu při vědomí ( obr. č. 40 ).  

  obr.č. 39 – Rozhození zásahové hadice         obr.č. 40 – Vytažení tonoucí osoby na hadici  
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9.3. Záchrana osob probořených do ledu, které jsou v bezvědomí 

Následující kapitola představí metody záchrany osob probořených do ledu, které jsou 

uţ v bezvědomí anebo nejsou z důvodu účinků chladu na lidský organismus schopny 

spolupráce se záchranáři. I osoby které jsou v bezvědomí mohou plavat na hladině např. 

vlivem vztlaku předmětů uloţených v batohu na zádech. Konkrétní příklad byl uveden 

v kapitole 3.5 při zásahu jednotky HZS Středočeského kraje 2. ledna 2009 na jezeře 

v Poděbradech. Při této záchraně se výrazně zvyšuje riziko ţe se proboří i zachránce. Proto je 

nutné následující způsoby záchrany důkladně nacvičovat.  

9.3.1. Záchrana tonoucí osoby osobním zásahem záchranáře 

Tento způsob záchrany je představen v této publikace pro úplnost ale pro jednotky 

poţární ochrany, které jsou většinou vybaveny základními technickými prostředky se jedná o 

neefektivní způsob. Z důvodu zvýšeného rizika proboření záchranáře.  

Způsob provedení: Zachránce se připlíţí k otvoru, kde došlo k proboření osoby, sedne 

si na okraj, nohama obejme tělo tonoucí osoby a s vyuţitím Rautekova chvatu osobu zajistí. 

Následně dá pokyn jistící skupině k taţení na břeh [1]. Pokud je okolo tonoucího velký otvor 

nebo je nutné na tekoucí vodě přeplavat proud, doplave zachránce pro tonoucí osobu, zachytí 

jí a nechá se jistící skupinou přitáhnou k okraji otvoru v ledu, zde se zachránce otočí zády 

k jistící skupině, nohami obejme tonoucí osobu a vysune se pomocí loktů na led. Z pravidla 

je v okolí proboření led velmi slabý, proto se bude pod hmotností dvou osob bořit. Proto je 

nutné aby zachránce opakoval nasouvání na led aţ do míst kde bude led dostatečně únosný. 

Kdyţ se zachránce vysune horní polovinou těla nad led vyuţije Rautekuv chvat a nechá se 

táhnou ke břehu. Kdyţ vytahuje zachránce tonoucí osobu v bezvědomí nad vodní hladinu 

musí jí pořádně drţet, protoţe pokud dojde k opětovnému ponoření bezvládného těla, které 

má na sobě nasáklé oblečení, hrozí ţe se tělo ponoří do hloubky a zachránce jiţ tonoucí 

osobu nezachytí. Proto se na zajištění osoby doporučuje miralonová smyčka, která jiţ byla 

popsána v předešlých kapitolách ( obr. č. 41 ). Přibliţování dvou osob ke břehu je velice 

namáhavé a na hrubém ledu i pomalé, proto je nutné aby v jistící skupině byli minimálně tři 

hasiči.      
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obr.č. 41 – Záchrana osoby v bezvědomí bez záchranných prostředků a 

s miralonovou smyčkou 

 

9.3.2. Záchrana osoby v bezvědomí s využitím žebříku 

Přístup k tonoucí osobě s vyuţitím ţebříku, je stejný jako v případě, kdy je osoba při 

vědomí. Kdyţ se zachránce dostane aţ k zachraňované osobě, sleze ze ţebříku, přidrţí osobu 

na hladině a podsune pod ní ţebřík.  Jistící skupina pomalým tahem za lano přesune ţebřík do 

horizontální polohy na led včetně zachráněné osoby. Pokud to nosnost ledu umoţňuje 

přidrţuje se zachránce při taţení ţebříku ke břehu příčle a jistí zachráněnou osobu                   

( obr. č. 42 ). Jestliţe led praská a začíná se propadat pouští se zachránce ţebříku a nechá se 

přitáhnout na břeh na svém záchranném laně. Zajištění zachráněné osoby po dobu transportu 

na břeh je vhodné provést pomocí miralonové smyčky. Při praktickém výcviku stačily na 

taţení dvou osob na ţebříku dva členové jistící skupiny. Rychlost přiblíţení zachráněné 

osoby ke břehu je nejrychlejší ze všech způsobů představených v kapitole Záchrana osob 

probořených do ledu které jsou v bezvědomí. Alternativně lze místo ţebříku pouţít např. 

nosítka Spencer ( obr. č. 43 ).  
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obr.č. 42 – Záchrana osoby v bezvědomí s použitím žebříku 

obr.č. 43 – Záchrana osoby v bezvědomí s pomocí nosítek Spencer a miralonové smyčky 

9.3.3. Záchrana osoby v bezvědomí s využitím plavidla 

Při vyuţití plavidla pro záchranu tonoucí osoby je nutné vzít v úvahu potřebný čas pro 

odjištění plavidla z dopravního prostředku, čas na transport na břeh vodní plochy a 

dostatečný počet sil a prostředků na místě události. Proto je vhodné vyuţívat plavidla jestliţe 

se nachází tonoucí daleko od břehu případně je v ledu více tonoucích nebo je prováděn zásah 

na tekoucích vodách. Při praktickém výcviku byli odzkoušeny varianty záchrany 

s nafukovacími čluny, které jsou nejčastěji zastoupeny mezi jednotkami poţární ochrany. A 

to Gumotex Pulsar, Colorado, Ultimate ( obr. č. 44 ) a Zodiac. Nejmenší tření po hladkém 

ledu vykazovali čluny Pulsar a Colorado, zatímco člun Ultimate, který má plátěný povrch 

vykazoval poměrně velké tření a na zpětné vytaţení tonoucí osoby v člunu zpět na břeh bylo 

potřeba větší mnoţství členů jistící skupiny, minimálně šest. Při záchranné akci s pouţitím 

člunu je nutné aby jeden zachránce určoval rychlost pohybu. Způsob provedení: Zachránci 

s člunem se přiblíţí k tonoucí osobě určí jednoho nebo dva zachránce, kteří osobu vytáhnou 

do plavidla a ostatní vyvaţují člun aby nedošlo k převrácení. Po vytaţení zachráněné osoby 

do člunu je nutné dát pokyn jistící skupině k taţení na břeh na otevřené vodní hladině stačí 

aby přiblíţení ke břehu zajišťovala jistící skupina. Ale při pohybu po ledu je nutné aby 
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zpětný pohyb podpořili i zachránci na člunu. Zachráněná osoba by ihned při vytaţení na člun 

měla být zabalena do izofolie nebo suchého obleku, případně alespoň přikryta zásahovým 

kabátem aby nedocházelo k dalším tepelným ztrátám. Zahájení a provádění resuscitace na 

plavidle je velice sloţité a náročné ale nelze její proveditelnost zcela vyloučit. V odborné 

literatuře lze nalézt poznámku ţe s některými čluny je lepší se k tonoucí osobě přibliţovat 

člunem zadní částí dopředu aby při zpětném taţení, byl člun přední částí ve směru ke břehu 

[1]. K zajištění plavidel je nutné pouţít kotvící body k tomu určené, pokud člun nemá ţádný 

vhodný kotvící bod lze pouţít tzv. „zrcadlo“, místo k zavěšení motoru. Při uvázání lan za 

oka, která jsou určena pouze k přenášení plavidel docházelo k přetrţení těchto míst a tím ke 

ztrátě jištění.    

obr.č. 44 – Záchrana osoby v bezvědomí s využitím nafukovacího člunu Ultimate 

9.3.4. Záchrana osoby v bezvědomí s použitím trhacího háku   

V kombinaci s plavidlem lze také pouţít na vytaţení tonoucí osoby trhací hák, který je 

také vyuţitelný v případech, kdy se osoba nachází blízko břehu nebo dojde k proboření osoby 

do vyřezaného otvoru od rybářů. Tam kde je zřetelné rozhraní mezi pevným únosným ledem 

a tenkým. Způsob vytaţení: osoba musí být podebrána trhacím hákem do míst kde je pod 

paţí a přitaţena k záchranářům. Jestliţe by byla tonoucí osoba zachycena hákem za část 

oděvu, která vyčnívá nad hladinu hrozí ţe pohyb trhacího háku by zatlačil osobu pod hladinu. 

obr.č. 45 – Záchrana osoby v bezvědomí s použitím trhacího háku 
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9.4. Vyhledávání osob probořených pod zamrzlou hladinu 

Z důvodu časové prodlevy způsobené jízdou jednotky PO na místo zásahu můţe vlivem 

chladu tonoucí osoba upadnout do bezvědomí a ponořit se pod zamrzlou hladinu. Při příjezdu 

jednotky je nutné zjistit od ohlašovatelů přesné místo proboření, které je ve většině případů  

jasně patrné a čas zanoření tonoucí osoby. Ihned povolat specializovanou skupinu potápěčů 

HZS nebo Policie ČR. Do jejich příjezdu je nutné zahájit vyhledávací práce. V odborné 

lékařské literatuře lze dohledat ţe dospělá osoba která byla 45 minut ponořena v ledové vodě 

byla úspěšně resuscitována a bez trvalých následků zachráněna. U dětí byl zaznamenán čas 

aţ 60 minut pod ledem, kdy byli následně zachráněni a oţiveni.  

Na vyhledávací práce je vhodné nasadit větší počet plavidel a příslušníků, pod 

podmínkou zajištění vybavení základními osobními ochrannými prostředky. Protoţe při 

vyhledávacích prácích bude jistě poškozen led ve větší míře je nutné trvale zajistit přesnou 

pozici proboření osoby, pomocí průsečíku dvou pevných bodů na břehu. Nejvhodnější je 

začít vyhledávací práce na stojatých vodách spirálovou metodou okolo místa proboření. 

K vyhledávání lze pouţít trhací háky, bidla a tzv. řetízky z háčky na vyhledávání utonulých. 

Většina vodních ploch má zanešené dno, které obsahuje odpadky, větve atd. Všechny tyto 

předměty znesnadňují vyhledávací práce. Neměl by být opomenut ani fakt ţe osoba se mohla 

sama dostat na břeh, proto je nutné vyčlenit skupinu záchranářů k prohledání okolí vodní 

plochy.  

Při praktickém výcviku příslušníků HZS Hořovice byla odzkoušena varianta vizuálního 

vyhledávání, kdy se příslušník vybavil osobními ochrannými prostředky stejnými jako pro 

záchranu na ledu, plus ještě pouţil ochranou masku CM 5 a vrapovanou hadici od izolačního 

dýchacího přístroje Saturn ( obr. č. 46 ). Na trhací hák byla umístěna svítilna ADARO 

v igelitovém obalu. Příslušník s maskou ponořil obličej do vody a přidrţoval se člunu, druhý 

příslušník zanořil svítilnu a trhací hák do vody. Zimní oblečení bývá často vybaveno 

reflexními prvky, v případě ţe by došlo k odrazu paprsku mohl by „šnorchlující“ příslušník 

odraz zaznamenat a určit místo kde se nachází tonoucí osoba. Jedná se pouze o popis 

alternativní metody vyhledávání, která je pouţitelná pouze na vodních plochách s dobrou 

viditelností. Viditelnost pod vodou se neustále mění jak s hloubkou tak ročním obdobím, 

takţe nelze tyto vodní lokality v rámci hasebního obvodu přesně konkretizovat. V únoru 

2009, byla na rybníku Draţovák naměřena maximální viditelnost 1 metr naopak na vodní 

nádrţi Bílá voda u Chodova v Karlovarském kraji, byla viditelnost u hladiny 5 m. Nejedná se 

však o návod k potápění osob pod zamrzlou hladinu, pokud nemají platnou odbornou 
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způsobilost a speciální vybavení.  Vyhledávání tonoucích osob by mělo být prováděno aţ do 

příjezdu potápěčské skupiny. Kdy vedoucí skupiny rozhodne zda ve vyhledávání bude 

pokračovat a nebo z důvodu klimatických podmínek odloţí vyhledávání pod hladinou aţ na 

další den.   

Konkrétní metody vyhledávání pod vodou na stojatých a tekoucích vodách jsou 

podrobněji popsány v Pokynu GŘ HZS č. 53/2008 příloze č.2.  

obr.č. 45 – Vyhledávání tonoucí osoby s využitím ochranné masky CM 5 

9.5. Činnost jistící skupiny 

Členové jistící skupiny by měli po celou dobu výcviku případně zásahu udrţovat 

pozornost vůči zachránci a dbát jeho povelů. Velice důleţitá je kontrola záchranných lan tak 

aby nedošlo k jejich zamotání. Na tekoucích vodách je nutné aby se jistící skupina vţdy 

přesunula proti proudu toku. Pokud je stanoviště jistící skupiny po proudu pod místem 

proboření osoby, hrozí nebezpečí ţe zachránce, který se také propadne bude vtaţen proudem 

vody pod led a zpětnému vytaţení bude bránit karabina nebo uzel na záchranném laně, které 

se můţe zaseknou o hranu otvoru v ledu [1].  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.č. 46 –Pozice jistící skupiny na tekoucích vodách 



53 

 

10. SPECIÁLNÍ ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

V České republice se vyrábějí anebo dováţejí i speciální záchranné prostředky, které 

jsou primárně určený pro zásahy sloţek IZS na zamrzlých hladinách. Podle osobního názoru 

autora publikace by výcvik s těmito speciálními prostředky měl být proveden mezi 

příslušníky HZS, aţ po zvládnutí záchrany tonoucích osob ze základními technickými 

prostředky. Protoţe i kdyţ je jednotka PO vybavena speciálními prostředky, mohou být 

v případě nutnosti pouţití např. poškozené, v jiném voze nebo na revizi.  

10.1. Nafukovací záchranná lávka 

Je uzpůsobena pro pouţití k záchraně osob na nestabilních terénech, jakými jsou např. 

voda, led nebo ledová tříšť a baţinaté povrchy. Lávka je vybavena bezpečnostním 

obvodovým a středovým lanem pro snadnou manipulaci. Na český trh nafukovací lávky 

dodává firma Gumotex a.s. a Sava a.s. V rozměrech na délku 5 a 10 metru na šířku 1,3 metru 

a výšku 0,13 aţ 0,2 metru.  Hmotnost je 20 kg. Jednotlivé segmenty lze vzájemně spojovat 

v plovoucí chodníky. Konstrukčně jsou lávky řešené jako jednokomorové o objemu plnícího 

vzduchu 1200 aţ 1600 l. Jsou opatřeny bezpečnostním přetlakovým ventilem. Čas potřebný 

na nafouknutí z tlakové láhve, jednoho segmentu lávky uváděný společností Gumotex je 90 

sekund, při praktickém výcviku, byla lávka nafouknuta do 60 sekund [14,17]. Záchranná 

lávka se obsluhuje jedním nebo dvěma zachránci a umoţňuje záchranu více tonoucích osob. 

Poznámka autora publikace, pro efektivnější záchranu na zamrzlé hladině, by bylo vhodné 

zmenšit rozměr lávky na délku cca 3,5 metru a šířku 1 metr. Výška je vyhovující.               

Viz. Příloha č. 4 a 5    

obr.č. 47 – Výcvik složek IZS s nafukovací záchrannou lávkou Gumotex a Sava 
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10.2. Nafukovací záchranná nosítka 

Na český trh jsou dodávána společností Sava a.s. Jsou navrţena pro pouţití za 

jakýchkoliv podmínek na vodě, sněhu a ledu. Kdy poskytují ochranu transportované osobě. 

Nosítka jsou vyrobena ze vzduchotěsného nylonu a jsou vybavena přetlakovým ventilem. 

Jsou konstruována jako jednokomorová plnitelná vzduchem z tlakové láhve. Upínací systém 

umoţňuje zavěšení nosítek pod vrtulník. Rozměry: délka 2,40 metru, šířka 0,70 metru a 

výška 0,33 metru.  Hmotnost je 14 kg. Nosítka lze vyuţít na zamrzlé hladině k záchraně dvou 

osob při vědomí nebo jedné v bezvědomí [17]. Viz. Příloha č. 6 

  obr.č. 48 – Výcvik s nosítkami Sava 

10.3. Ledové sáně  

Na český trh dováţí společnost Zahas s.r.o. Ledové sáně jsou plovoucí záchranný 

prostředek, navrţený dle zkušeností záchranných jednotek ve Skandinávii. Trup saní je 

vyroben z polyesteru vyztuţeného skelnými a uhlíkovými vlákny. Sáně jsou vybaveny 

lyţinami, dvěma kovovými madly v zadní části a úchytem pro připevnění lana. V přední části 

se dále nacházejí dvě kovová madla, podél stran trupu je rozmístěna řada pruţných úchytů. 

Rozměry: délka 3,54 a šířka 0,60 metru. Hmotnost je 32 kg. Nejvhodnější varianta je pouţití 

ledových saní dvěma zachránci, kdy jeden leţí na přední části a druhý tlačí sáně za madla 

v zadní části [18]. Viz. Příloha č. 7 

obr.č. 49 – Využití ledových saní pří záchraně osob na zamrzlé hladině 
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10.4. Plastové plavidlo Relax Záchranář 

Vyrábí a na český trh dodává společnost Vari Marine s.r.o. Plavidlo se vyznačuje 

vysokou stabilitou a odolností proti proraţení. Konstrukce umoţňuje klouzání po ledu 

pomocí vodících lišt které jsou instalovány na dno lodě ( obr. č. 51 ). Relax Záchranář je 

vyroben ze speciálního plastu svařováním, s ohledem na pouţitý materiál nepotřebuje loď 

téměř ţádnou údrţbu. Na plavidlo je moţné zavěsit motor do výkonu 25 HP. Rozměry: délka 

4,30 metru, šířka 1,90 metru. Hmotnost prázdného plavidla je 170 kg [18]. Dle autora 

publikace není plavidlo Relax Záchranář vhodné pro prvotní zásah sloţek IZS na zamrzlé 

hladině. Z důvodu velké hmotnosti a tím horší „manévrovatelnosti“ v okolí vodních ploch. 

Plavidlo lze doporučit na vyhledávací práce nebo zásahy spojené s povodněmi či technickými 

zásahy na otevřené hladině. 

obr.č. 50 – Plavidlo Relax Záchranář   obr.č.51 -  Vodíci lišty usnadňující pohyb po ledu  

10.5. Ponton Rescue Alive 

  

Do České republiky se nedováţí, je ale s úspěchem pouţíván záchrannými sloţkami 

především ve Spojených státech Amerických a Kanadě od roku 1995. Výrobce je           

Angel-Guard Products, Worcester ve státě Massachusetts. Konstrukce je tvořena 

z hliníkového trubkového rámu a dvou plastových plováků. V rámci základní výbavy je 

dodáváno jedno plastové pádlo s kovovým bodcem na konci. Rozměry pontonu: při 

záchranné akci délka 2,26 metru, šířka 1,90 m, výška plováku 0,16 m. Hmotnost 80 kg. Na 

obrázku č. 52 je zobrazen způsob uloţení pontonu Alive Rescue, pod stropem garáţových 

stání Hasičského záchranného sboru města Plainville ve státě Kansas. S pouţitím kladkového 

systému je při vyhlášení poplachu ponton spuštěn na nástavbu výjezdového vozidla a 

připevněn popruhy. Na břehu zamrzlé hladiny je ponton rozloţen, podle údajů výrobce do 15 

sekund [13]. Jeden zachránce jde po ledu mezi plováky a rozkládá svoji váhu pomocí 

trubkové konstrukce na ponton. Při přechodu na otevřenou hladinu se zachránce postaví na 
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plováky a pohybuje se vpřed pádlováním. Po dosaţení místa proboření. Zachránce vytáhne 

osobu mezi plováky a zajistí jí záchrannými popruhy na trubkové konstrukci. Zpětné 

přitaţení na břeh zajistí skupina na břehu.    

    obr.č.52 – Uložení Rescue Alive                      obr.č.53 – Výcvik s Rescue Alive  

10.6. Plovák Marsars Ice Rescue  

Také se zatím do České republiky nedováţí. Výrobce je společnost Marsars Water 

Rescue Systems, Shelton, stát Connecticut. Konstrukčně se jedná o plastový plovák, na 

kterém jsou umístěny úchyty. Plovák lze zakoupit  s několika druhy příslušenství např. se 

záchranným lanem na bubnu, miralonovou smyčkou atd. [16] Pouţití plováku, zachránce se 

v leţe přiblíţí k místu proboření do ledu, tonoucí osobu zajistí miralonovou smyčkou a na 

plováku se nechá přitáhnout ke břehu. 

obr.č. 54 – Marsars Ice Rescue Sled 
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10.7. Záchranný raft RDC 

Další speciální záchranný prostředek se nazývá Rapid Deployment Craft, konstrukčně 

se jedná o nafukovací raft s otvorem v přední a zadní části. Rozměry: délka 3,91 metru, šířka 

1,21 metru, velikost otvoru 1 x 0,55 metru. Hmotnost je 22 kg. [15] Záchranný raft je určen 

na celoroční pouţívání při záchranných akcích na vodě. Postup pouţití na zamrzlé hladině 

dva zachránci postupují chúzí v otvorech raftu směrem k tonoucímu, u místa proboření si 

záchranaři nastoupí na podláţku raftu a otvorem natáhnou zachraňovanou osobu.   

obr.č. 55 – Záchranný raft RDC 

 

Další speciální záchranné prostředky a postupy záchranných pracích na zamrzlých 

hladinách lze vyhledat na internetu zadáním klíčových slov Ice Rescue. 
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11. REAKCE LIDSKÉHO TĚLA NA CHLAD 

Chladná voda je definována jako teplota vody pod 21°C. Ponoření ( immersion ) 

znamená, ţe je hlava nad vodou. Potopení ( submersion ), hlava pod vodou. Kaţdá osoba, 

která byla potopena a nalezena v bezvědomí, by měla být transportována do nemocnice, 

přestoţe znovu nabyla vědomí, protoţe zde je riziko vzniku respirační insuficience 

následkem kolapsu plicních sklípků během 2–3 dnů, neţ-li se obnoví plicní surfaktant. Dále 

je zde  riziko vzniku edému hrtanu 30 minut po tonutí, kdy nelze pacienta zaintubovat!  

  Resuscitaci zahajujeme, pokud byl pacient pod vodou méně neţ jednu hodinu. Je-li to 

více neţ jedna hodina, resuscitace se nedoporučuje. Jestliţe je doba pobytu pod vodou 

neznámá, povaţujeme toto období za dobu kratší neţ jedna hodina, do té doby, dokud zde 

nejsou jisté známky dlouhého potopení, včetně jistých známek smrti [12].  

 

Teplota vody Únava / Bezvědomí Předpokládaný čas na přežití 

21 – 27°C 3 – 12 hodin 3 hodiny – Bez omezení 

16 – 21°C 2 – 7 hodin 2 – 40 hodin 

10 – 15°C 1 – 2 hodin 1 – 6 hodin 

4 –  10°C 30 – 60 minut 1 – 3 hodin 

0 – 4°C 15 – 30 minut 30 – 90 minut 

< 0°C < 15 minut 15 – 60 minut 

tabulka č. 3: Reakce lidského organismu na teplotu vody [1] 

11.1. Hypotermie 

Hypotermie neboli podchlazení, vzniká u člověka tehdy, je-li tělo vystaveno takovým 

zevním podmínkám, ve kterých ztráty tepla převyšují jeho tvorbu v organismu. Ţivý člověk 

je z hlediska termoregulace tvorem homoiotermním. Znamená to, ţe je jistými 

fyziologickými mechanismy schopen udrţovat rovnováhu mezi ztrátami tepla a jeho tvorbou 

v těle. Po smrti se stáva člověk poikilotermním, teplota těla se po rozvratu termoregulace 

vyrovnáva s okolím. Nicméně ţivý, teplokrevný lidský organismus disponuje řadou 

moţností, jak svou termoprodukci nejen přiměřeně udrţet, ale v případě nutnosti i zvýšit. 

Proto je důleţité znát pojem tělesné jádro. Jsou to v podstatě definované anatomické prostory 

a v nich uloţené orgány, tedy tři základní tělové dutiny – dutina lební ( mozek ), dutina 

hrudní ( srdce, plíce, orgány mezihrudí ) a dutina břišní ( játra, slezina, ledviny a další ).     



59 

 

Zde je udrţování stálé tělesné teploty nejdůleţitější a lidský termoregulační systém, uloţený 

ve speciálních strukturách mozku, není schopen tolerovat v tělesném jádře větší výkyvy 

tepla. Teplota povrchu těla z hlediska jejího kolísání je pro udrţení ţivota zcela druhořadá. 

Konstantní teplota tělesného jádra je tedy pro přeţití člověka v chladném prostředí 

rozhodující a termoregulační centrum v mozku její stálost bděle střeţí. Pro upřesnění voda 

vede teplo přibliţně 20 krát lépe neţ vzduch [10]. 

11.2. Stádia podchlazení dle REGA (Brigada de Rescata de Suiza, Swiss 

Air-Rescue)  

Tato doporučení byla zaloţena specialisty v alpské záchraně, kdy na základě 

klinických kritérií - úrovně vědomí, přítomnosti dechu, srdeční akce a svalového třesu, byla 

rozdělena do pěti stádií. [12] 

Hypotermie I (lehké podchlazení) 

Pacient je při vědomí, přítomen svalový třes. Centrální teplota: 35–32°C. Spotřeba 

kyslíku stoupá aţ o 300% z důvodu svalového třesu – coţ je práce, kdy se ve svalech 

spotřebovává energie a kyslík. Ke zrychlenému dýchání dochází díky zvýšené poptávce po 

kyslíku v pracujících svalech. [12]  

Hypotermie II (výrazné podchlazení)  

Vyznačuje se spavostí a nepřítomností svalového třesu. Centrální teplota: 32-28°C. 

Tonoucí je ještě při vědomí, ale apatický, spavý. Přestává si uvědomovat pocit zimy, ztrácí 

vůli se zahřát, paradoxně můţe pociťovat teplo. Má ztuhlý obličej, obtíţně artikuluje a je 

patrná svalová ztuhlost. Dýchání nepravidelné, zpomalené, spotřeba kyslíku klesá na 50% 

normální hodnoty. [12] 

Hypotermie III (hluboké podchlazení)  

Vyznačuje se bezvědomím, kdy pacient má zachované dýchání. Centrální teplota: 28-

24°C. Puls obtíţně hmatný, nepravidelný. Dýchání mělké s pauzami. Při teplotě pod 29°C  

ztrácí schopnost regulovat tělesnou teplotu, tudíţ organismus nemůţe vzniklý stav regulovat 

vlastními silami. [12]   

Hypotermie IV (velmi hluboké podchlazení)  

Vyznačuje se vymizelými známkami ţivota. Centrální teplota: 24-15°C. Tonoucí v 

bezvědomí, nehmatný puls. Spotřeba kyslíku klesá na 25% normální klidové hodnoty.  
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Pomyslný V. stupeň hypotermie = smrt  

Kritéria pro odlišení IV. a V. stupně hypotermie: Tonoucí nejeví ţádné známky 

ţivota, má nestlačitelný hrudník, tuhé, neprohmatné břicho. Teplota tělesného jádra            

pod  15 °C ? Neexistuje konkrétní hranice pro přeţití nebo smrti. Teplota 15°C není hranicí, 

ale je spíše vyjádření statistického kritéria pro úspěšnou resuscitaci hypotermického pacienta. 

ICAR ( International Commision for Alpine Rescue ) doporučuje hypotermického pacienta s 

teplotou pod 15°C jiţ neresuscitovat, ovšem dle doporučení State Of Alaska Cold Injuries 

Guidelines neresuscitujeme pacienta s hypotermií pod 10°C. [5] Ani tato teplota není 

definitivní. Z literatury známe případy úspěšné resuscitace, kde byla centrální tělesná teplota 

9°C. Dolní hranice pro zahájení KPCR se tudíţ posunuje stále níţe. [12] 

Ve 4. stádiu hypotermie je tonoucí zdánlivě mrtvý, avšak pokud ho aktivně ohříváme  

na normální tělesnou teplotu a pokračujeme v resuscitaci, stav se dá zvrátit. Platí pravidlo: 

„Nikdo podchlazený na místě nehody není mrtvý, dokud není ohřátý na normální teplotu       

( nejméně 35°C ) a mrtvý“. [10] 

11.3. První pomoc při podchlazení 

První pomoc je stejná jak u laiků tak záchranářů, tedy dokonale izolovat zachráněnou 

osobu, v tomto případě s vyuţitím vakuové matrace, vypodloţením nosítky, odstraněním 

mokrého oděvu. Zachráněného zabalíme do alufolie a dek, včetně přikrytí hlavy, pozor na 

„komínový efekt“- hlava, krk a dolní končetiny musí být zakryté, jinak bude pacient dále 

prochládat, protoţe vzduch bude dále proudit pod dekou. [1] 

obr.č. 56 – Tepelná ochrana podchlazené osoby [10]  obr. č. 57 – Hřejivé gelové polštářky 

Zásadní je šetrná manipulace. S pacientem zacházíme tak, jako kdyby měl podezření 

na poranění páteře. Při výměně mokrého oblečení za suché raději rozstříháme oblečení, 

protoţe se pacient v pokročilém stadiu hypotermie nesmí aktivně pohybovat, pasivně 
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minimálně a pozor na pohyb ve velkých kloubech. Při jakémkoliv pohybu se zrychluje 

cirkulace krve, dochází k prokrvení periferie. Podchlazená krev z periferií se vrací do srdce a 

ochlazuje tělesné jádro [10].  

11.4. Gelové hřejivé polštářky 

 Na prohřátí trupu lze pouţít hřejivé gelové polštářky, také nazývané termovaky, ve 

kterých se po zalomení kovového plíšku aktivuje chemická reakce a rozehřejí se aţ na teplotu 

55-60°C po dobu 30 minut ( obr. č. 57 ). Termovaky je vhodné umístit na krk, hrudník a do 

oblasti třísel ( obr. č. 56 ). Nesmí se přikládat přímo na pokoţku, ale přes jakoukoliv textilní 

vrstvu. Chemická reakce u hřejivých polštářků je vratná, tak ţe se ponoří do vroucí vody na 

10 minut a tím se opětovně aktivují. V aktivovaném stavu vydrţí polštářky aţ 12 měsíců. 

Cyklus aktivací lze opakovat dle sdělení výrobce přibliţně stokrát. Gelové polštářky lze 

zakoupit v outdoorových prodejnách nebo army shopech. Cena polštářku o rozměrech            

8 x 15 cm je do 100 Kč. Při praktickém výcviku příslušníků ze stanice HZS Hořovice, byli 

polštářky s úspěchem pouţívány jako ochrana proti chladu do polosuchých neoprenů. Jejich 

pouţívání lze doporučit i lezeckým skupinám při záchranných akcích v jeskyních, nebo 

jiných těţko přístupných terénech.   
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12. ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza příčin poboření osob do ledu, jejich záchrana, efektivnost 

zásahu a připravenosti sloţek IZS. I kdyţ všeobecná informovanost veřejnosti o nebezpečí na 

zamrzlých hladinách stoupá, především díky zájmu sdělovacích prostředků o danou 

problematiku. Přesto kaţdý rok zaznamenají statistiky HZS několik desítek případů záchrany 

osob z ledu nebo chladné vody. Je potřebou a také odpovědností orgánů státní správy, 

provozovatelů přírodních sportovišť a zásahových sloţek integrovaného záchranného 

systému tato rizika lépe zvládat, řídit, kontrolovat a identifikovat. Ve Švedsku je poměrně 

rozšířené ţe místní samospráva ve spolupráci se záchrannými sloţkami, v lokalitách, kde 

dochází často k tonutí osob instalují volně přístupné záchranné prostředky pro prvotní zásah 

laické veřejnosti. Jedná se převáţně o záchranný kruh s dostatečně dlouhým lanem na 

označeném stojanu. V některých krajích České republiky uţ se takové záchranné prostředky 

také instalují konkrétně u nebezpečných jezů na řece Ohři. Na základě událostí ze začátku 

roku 2009 by bylo vhodné je instalovat k Boleveckému rybníku v Plzni, Staňkovskému a 

rybníku Svět na Třeboňsku. 

Věřím, ţe se tato diplomová práce stane základem pro metodiku záchrany osob na 

zamrzlých hladinách pro JPO, kterou bych chtěl podpořit svojí přednáškovou činností a 

sestříhaným video záznamem z jednotlivých výcviků. Přesto úspěšnost mé práce bude záleţet 

na ochotě hasičů překonat strach z ledové vody a provádět odbornou přípravu poctivě a 

v plném rozsahu. Téma je příliš obsáhlé a ověření záchranných postupů je ovlivněno 

klimatickými podmínkami, proto bych se v příštích letech ještě chtěl zaměřit na záchranu 

zvířat a dopravních prostředků probořených do ledu.  

 

 

 

 

 

 

obr. č. 58 – Záchranné prostředky u přírodních vodních ploch ve Švédsku
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Příloha č.1 – Desatero zásad bezpečného pohybu po zamrzlé ploše 
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Příloha č. 2 – Článek o odborné přípravě členů SDH Chodov 

Stále častěji přibývá zásahů na záchranu osob, které se probořili na ledu. Jen za 

prvních deset dní letošního roku měli hasiči dvanáct zásahu v celé republice na záchranu na 

zamrznuté vodní ploše. Ne všude jsou jako první na místě profesionální hasiči a tak musí tuto 

činnost nacvičovat i hasiči dobrovolní i kdyţ jen s minimálním, ve většině případů, 

základním vybavením.  

U naší chodovské jednotky proběhl výcvik záchrany na zamrznuté vodní hladině 

poprvé a určitě ne naposledy, poslední lednový týden v rámci školícího dne. Jako 

přednášející byl k nám pozván příslušník HZS Středočeského kraje pan Bc. Hynek Černý, 

který se tématikou záchrany osob na ledu zabývá delší dobu a ve větším rozsahu. V den 

výcviku odpoledne provedl lektor teoretické školení k uvedené problematice na učebně naší 

zbrojnice a poté se celá zásahová jednotka vydala na rybník „Bílá voda“ kde byl naplánován 

praktický výcvik. Jednotka na místo výcviku vyjela oběma cisternami, aby byl zajištěn 

případný výjezd k zásahu a také, ţe v případě výjezdu na topící se osobu probořenou v ledu, 

by se pouţívalo vybavení CAS. Po příjezdu na místo, byly zopakovány bezpečnostní pravidla 

s důrazem na jištění aktivně cvičících a bezpečný pohyb většího počtu osob na ledu. Tloušťka 

ledu byla dobrá a tak se začalo. První borci si oblékli zapůjčené „suché“ obleky, plovací 

vesty i ochrannou přilbu určenou na vodu. Byl vytvořen otvor v ledu a nařezány další kusy 

ledu, které měli simulovat tenký led. Náš instruktor oblečený v neoprenu představoval topící 

se osobu. Záchrana osob se provádí v co největší míře s vyuţitím technických prostředků, 

kterými jednotka disponuje a aţ jako poslední moţnost je osobní přiblíţení k topící se osobě. 

Při našem výcviku je vyzkoušeno několik způsobů záchrany. Způsob záchrany je závislý 

nejvíce na tom, jestli zachraňovaná osoba je při vědomí nebo je v bezvědomí. Jako technické 

pomůcky jsou vyzkoušeny, jeden díl nastavovacího hliníkového ţebříku nebo verze s dvěma 

díly, improvizovaný plovák vyrobený například z prázdného kanystru na benzín k motorové 

pile, házecí pytlík, házecí balon, hadice „C“ a v neposlední řadě i gumový člun. Jsou 

vyzkoušeny způsoby přiblíţení k topícímu se a způsob vytaţení jak zachraňovaného tak 

záchranáře. Jak bylo zjištěno, nejlepší způsob záchrany s pouţitím technických prostředků, 

kterými disponuje naše jednotka, je záchrana pomocí jedné hadice „C“. Zkoušen je také 

způsob záchrany, kdy zachraňovaný spolupracuje se zachráncem a způsob kdy je 

zachraňovaná osoba v šoku a fyzicky se brání záchraně. Někteří tuto zkoušku pojali jako ve 

skutečnosti a bylo zjevné, ţe záchrana osob z vody není vůbec lehká. Některým našim hasičů 

se pobyt ve vodě hodně líbil, ţe nechtěli na břeh. Určitě to někteří odnesou rýmou. Z výcviku 

vyplynulo, ţe k záchraně osob na zamrznuté vodní hladině je potřeba nejméně dvě jednotky 

hasičů, jedna jednotka s co nejrychlejším výjezdem a základním vybavením. Důleţitá je i 

dobrá vycvičenost záchranářů. I kdyţ jsem si nevyzkoušel teplotu vody v zimě, jelikoţ jsem 

pořizoval fotografickou dokumentaci, bylo to poučné odpoledne a důleţité zvýšení odborné 

kvalifikace naší jednotky.  

Výcviku se zúčastnilo 13 členů zásahové jednotky SDH Chodov, 5 příslušníků HZS 

Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary směna „A“, jako pozorovatel velitel čety „C“ ze 

stanice HZS územní odbor Sokolov a samozřejmě instruktor pan Bc. Hynek Černý. Tímto 

chceme Hynkovi Černému poděkovat, ţe ve svém volnu přijel na západ Čech a proškolil nás 

k záchraně osob na zamrznuté vodní hladině. Zdroj: www.sdhchodov  Autor: Jiří Kot  

http://www.sdhchodov/
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Příloha č. 3 – Článek uveřejněný 21. ledna 2009 v Berounském deníku 
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Příloha č.4 – Nafukovací záchranná lávka Gumotex 
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Příloha č. 5 – Nafukovací záchranný chodník Sava 
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Příloha č. 6 – Nafukovací záchranná nosítka Sava 
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Příloha č. 7 – Ledové sáňky Zahas 



73 

 

Příloha č. 8 – Vrhač lana ResQmax 


