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Anotace 

Procházka Jan. Systém a organizace lezeckých družstev a lezeckých skupin u HZS 

Olomouckého kraje.  Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 46 stran.  

 

Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení organizace stávajícího systému 

lezeckých skupin a lezeckých druţstev u HZS Olomouckého kraje, posouzení materiálového 

vybavení, specifikací jednotlivých skupin a posouzení moţností spolupráce s dobrovolnými 

jednotkami SDH obcí, případně moţná spolupráce s ostatními sloţkami v rámci IZS. 

Vyhodnocení funkčnosti a vhodnosti nastavení stávajícího systému lezeckých skupin. 

Specifikace jednotlivých lezeckých skupin a druţstev. Porovnání současného stavu vybavení 

skupin lezeckou technikou s platnými právními předpisy a posouzení moţností spolupráce s 

dobrovolnými jednotkami PO. 

 

Klíčová slova: lezecké druţstvo, lezecká skupina, lezecká technika, práce ve výšce a nad 

volnou hloubkou   

 

PROCHÁZKA, J. System and organization climbing cooperatives and climbing groups     

at the Ground Department of Olomouc. Master thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010.    

46 pgs.  

The aim of this thesis is to carry an evaluation of an contemporary climbing groups and 

climbing cooperatives organization at the ground department of region of Olomouc, an 

material equipment considering carefully, an climbing groups specification and chances of an 

cooperation with municipal voluntary firebrigade troops considering, if need casual 

cooperation with another integrated rescue system units. An evaluation of an functionality and 

climbing groups right present state system. The present state of an valid climbing technicial 

equipment in the systém of law comparison and the chance of an cooperation with voluntary 

firebrigade troops examination. 

 

Keywords : climbing team, climbing group, climbing technique, up and high work and over 

free depth work. 
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1. Úvod 

Posláním hasičů je chránit ţivoty, zdraví a majetek obyvatel, pomáhat při mimořádných 

událostech ohroţujících ţivot a zdraví občanů a provádět záchranné práce. Hasiči zasahují  při 

událostech jako jsou dopravní nehody, poţáry, technické a technologické pomoci, úniky 

nebezpečných látek, záchrana osob a zvířat a ţivelní pohromy. Činnost hasičů je rozmanitá, 

kaţdý zásah je specifický a jednotky musí být připraveny provádět všechny výše jmenované 

zásahy.  S  tím  souvisí  teoretická,  praktická  a   fyzická  příprava,  díky  které  se hasiči  udrţují 

ve fyzické kondici a zdokonalují si své znalosti. Svoji zdatnost a dosaţené znalosti musí prokázat 

kaţdý rok formou přezkoušení. Úspěšné zvládnutí fyzických testů je jednou z podmínek pro 

přijetí na pozici hasiče. 

Nedílnou součástí práce hasičů je činnost ve výšce a nad volnou hloubkou. Jde o velmi 

zodpovědnou a psychicky i fyzicky náročnou práci s neustále se zvyšujícími poţadavky na lezce-

záchranáře. Vychovat hasiče-lezce  není  proto snadný  úkol a vyţaduje mnoho úsilí a trpělivosti.  

U HZS pracuji jako hasič jiţ dvanáctým rokem a z vlastní zkušenosti vím, ţe jde o velmi 

náročnou práci. Jsem instruktorem lezeckého druţstva, leteckým záchranářem a technikem 

lezeckého materiálu na centrální stanici v Olomouci, a protoţe je mi tato problematika blízká, 

zvolil jsem si i téma bakalářské práce z tohoto oboru.  

V  této práci se chci věnovat lezeckým skupinám a druţstvům v  Olomouckém kraji, 

seznámit čtenáře s jejich funkčností a přiblíţit mu s  jakým materiálem lezci pracují a případně 

navrhnout moţné změny a vylepšení.  

V  úvodní  části  bych  rád  seznámil  čtenáře  s  obecnými  pojmy co je to lezecké druţstvo  

a lezecká skupina, jakým způsobem se zřizují a jak je nastaven systém pro to, aby mohly 

fungovat.  

Ve druhé části mé práce se chci zaměřit na popis systému, pod kterým pracují jednotky 

v Olomouckém kraji a jaká specifika z ohledu nasazení jednotek poţární ochrany mají jednotlivé 

územní odbory. 

 Ve třetí části provedu celkovou sumarizaci materiálové vybavení jednotek v Olomouckém 

kraji, posoudím zda jsou vybaveny dostatečně a jaké specifické vybavení má který územní odbor. 

Zároveň se budu snaţil přiblíţit čtenáři výdaje jeţ souvisí s vybavením a obnovou lezeckého 

materiálu.  

V závěru bych chtěl zhodnotit moţnosti nasazení jednotek SDH obcí a jejich moţnou 

spolupráci s profesionálními jednotkami.                                                                    
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2. Výklad pojmů 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - je to činnost nebo pohyb při které je hasič ohroţen 

pádem z výšky, do hloubky, propadnutím, nebo sesutím. Pohybuje- li se na nezajištěných 

konstrukcích a pracovištích, kde je ohroţeno jeho zdraví.  

Nebezpečná výška - výška, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a hasič musí být zajištěn proti 

pádu. 

Lezecká skupina - je tvořena vedoucím lezecké skupiny a minimálně dvěma hasiči- lezci            

ve sluţbě. 

Lezecké družstvo - je tvořeno velitelem lezeckého druţstva a pěti hasiči- lezci. 

Plošné pokrytí - upravuje rozmístění jednotek poţární ochrany na území kraje pro zajištění 

garantované pomoci občanům v případě poţárů a jiných mimořádných událostí jednotkami 

poţární ochrany.  

Výškové budovy - za výškové budovy se většinou povaţují budovy s výškou od 23 do 150 metrů.  

Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou - pouţívané prostředky a vybavení, které 

umoţňují bezpečné provádění záchranných prací při lezecké činnosti.  

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky - prostředky určené pro připevnění ke kotvícímu 

bodu tak, ţe je zabráněno pádu z výšky, případně jeho bezpečné zachycení.  

Opěrný bod - stanice JPO v rámci plošného pokrytí, která je zaměřena na určitou specifickou 

činnost, např. dopravní nehody, chemické látky, práce ve výšce a nad volnou hloubkou apod.  

SAR - letecký pátrací a záchranný systém ČR.  

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy 

a také havárie, které ohroţují  ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí.  

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí         

a vedoucí k přerušení jejich příčin.  

HZS - Hasičský záchranný sbor 

SDH - Sbor dobrovolných hasičů 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

CAS - cisternová automobilová stříkačka  

SIAŘ  GŘ  HZS   ČR a NMV - Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele hasičského 

záchranného sboru České republiky a náměstka ministerstva vnitra   
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3.  Rešerše 

Při psaní této práce jsem vycházel z následujících pokynů a nařízení: 

 
SIAŘ GŘ  HZS  ČR  a  NMV, částka 46/2008,  kterým  se  upravuje  vybavení  hasiče  a základní 

vybavení CAS zajišťující výjezd druţstva, nebo druţstva o zmenšeném početním stavu jednotky 

poţární ochrany, věcnými prostředky poţární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.  

 

SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 36/2005, kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení 

plošného pokrytí území ČR jednotkami poţární ochrany v podmínkách kraje.  

 

SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých 

druţstev a lezeckých skupin a vybavení a odborná příprava jednotek poţární ochrany pro práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou.  

 

SIAŘ  GŘ  HZS  ČR  a  NMV, částka  27/2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy 

předurčenosti jednotek  poţární ochrany pro záchranné práce, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR      

č. 14/2007. 

 

SIAŘ  GŘ HZS ČR a  NMV, částka 33/2008, kterým se určují podmínky pouţívání lan určených  

k lanovému přístupu a k záchraně. 

 

SIAŘ ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje  20/2008,  kterým                   

se  ustanovují   lezecké  skupiny   HZS  Olomouckého  kraje,  organizace a  zásady udrţování  

provozuschopnosti věcných prostředků poţární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou a vedení evidence.  

 

Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami poţární ochrany.  

 

SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 13/2010 ze dne 22. února 2010, kterým se stanoví postup pro 

vyţadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky Letecké sluţby, vybraných útvarů 

Armády České republiky a nestátního provozovatele DSA, a.s., v rámci IZS a pravidla výcviku 

a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR                    
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4. Systém organizace lezeckých druţstev a skupin 

4.1. Zásady zřizování lezeckých druţstev a lezeckých skupin 

Zásady zřizování lezeckých druţstev a lezeckých skupin upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR         

a NMV, částka 18/2006. Pokrytí území kraje lezeckými druţstvy a lezeckými skupinami řeší 

vypracovaná analýza konkrétního kraje dle specifikací místních podmínek. Ředitel HZS kraje 

určuje interním aktem řízení umístění lezeckých druţstev a lezeckých skupin dle daných pravidel 

pokynu 18/2006.  

Dle tohoto pokynu se lezecké druţstvo umísťuje na stanici typu C3.  Na stanicích typu C1   

a C2 se zřizují lezecké skupiny pokud je reálná dojezdová vzdálenost mezi stanicemi větší neţ 25 

minut, nebo pokud lze její zřízení obhájit specifiky území.  

Ředitel HZS kraje nemusí striktně dodrţovat tyto pravidla, pokud se na základě schválené 

analýzy kraje ukáţe, ţe jiné rozmístění je vhodnější. Dislokace jednotlivých druhů a kategorií 

jednotek poţární ochrany musí být volena tak, aby katastrální území obce bylo podle stupně 

nebezpečí zabezpečeno poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků při splnění poţadované doby 

jejich dojezdu na místo zásahu [1].  

4.2. Organizace činnosti lezeckých druţstev a skupin 

Členové lezeckých druţstev a skupin v organizačním řízení plní běţné úkoly hasičů na 

stanici. Do lezeckých skupin a druţstev se zařazují při odborné přípravě nebo v operačním řízení 

při zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou. Lezecké druţstvo nebo lezecká skupina je povolána 

operačním střediskem nebo velitelem zásahu, pokud je činnost ve výšce a nad volnou hloubkou 

nad rámec běţné činnosti hasičů a  nebo je nutné pouţít speciální  prostředky pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou.  

Zásah prováděný lezeckým druţstvem, případně lezeckou skupinou je řízen velitelem 

lezecké skupiny nebo velitelem lezeckého druţstva. Tím je zpravid la instruktor lezeckého 

druţstva nebo lezecké skupiny. Pokud není přítomen, určí velitele lezeckého druţstva či skupiny 

velitel zásahu. Velitel lezeckého druţstva či skupiny je velitelem sektoru, úseku nebo se stává 

přímo velitelem zásahu. Určuje způsob a postupy provedení zásahu a zodpovídá za dodrţování 

bezpečnosti a pouţívání ochranných pomůcek. Je podřízen veliteli zásahu, pokud jím sám není.  

Při záchraně osob v exponovaných terénech (sedačkové horské lanovky, podzemní 

prostory, jeskyně, opuštěná důlní díla, propasti, nepřístupné skalní terény, apod.), nebo při 

záchraně většího počtu osob povolá operační důstojník bez zbytečného prodlení další lezecké 
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skupiny z územního odboru HZS Olomouckého kraje nebo ostatní sloţky IZS (Horská sluţba, 

Speleologická záchranná sluţba), a to po konzultaci s vedoucím lezecké skupiny nebo velitelem 

zásahu nebo řídícím důstojníkem.  

4.3. Organizační členění 

K činnosti lezeckých druţstev a lezeckých skupin jsou mimo lezců zapotřebí hlavní 

instruktor, hasič instruktor a osoba pověřená péčí o věcné prostředky poţární ochrany pro práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou (dále technik lezeckého materiálu).  

Lezecké družstvo je tvořeno velitelem lezeckého druţstva a pěti hasiči- lezci, přičemţ 

minimální stav na směně je velitel lezeckého druţstva a tři hasiči- lezci. 

Lezecká skupina  je  tvořena  vedoucím  lezecké skupiny a  minimálně dvěma  hasiči- lezci 

ve sluţbě. 

Hlavní instruktor koordinuje činnost lezeckých druţstev a lezeckých skupin v kraji. Vede 

evidenci  lezeckých  zásahů v  kraji a jednou  ročně  píše zprávu  o činnosti  lezeckých  druţstev 

a lezeckých skupin. Jednou ročně je členem zkušební komise, která přezkušuje hasiče- lezce.   

Hasič instruktor  vede pravidelnou odbornou přípravu hasičů- lezců, rozhoduje o způsobu    

a postupech při práci ve výšce a nad volnou hloubkou a při zásahu velí lezecké skupině případně 

lezeckému druţstvu. Při specifických zásazích se můţe stát velitelem úseku nebo sektoru, 

případně velitelem zásahu.   

Technik lezeckého materiálu je proškolen výrobci věcných prostředku pro práci ve výšce    

a nad volnou hloubkou a je oprávněn provádět periodické kontroly a údrţbu těchto prostředků. 

Technik musí mít kvalifikaci hasič se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.    

Na kaţdé dislokaci, kde je zřízena lezecká skupina nebo lezecké druţstvo je určen jeden technik 

lezeckého materiálu.  

Hasič-lezec  je  schopen  provádět  samostatně  práci  ve  výšce  a  nad  volnou  hloubkou a 

ovládá všechny prostředky, které jsou ve vybavení lezeckého druţstva nebo lezecké skupiny.     

Je podřízen veliteli lezeckého druţstva nebo vedoucímu lezecké skupiny. Výběr příslušníků HZS 

ČR do lezeckých druţstev a lezeckých skupin se provádí na základě dobrovolnosti a zájmu.       

Je vhodné zařazovat do lezeckých druţstev a lezeckých skupin příslušníky HZS ČR 

s horolezeckou nebo speleologickou praxí.  
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4.4. Profesní poţadavky  

Hasič-lezec 

Hasič se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ovládá techniky a zásady 

lezení v přírodních podmínkách i průmyslových objektech. Ovládá způsoby jištění a je schopen 

bezpečně  spustit  případně vyzvednout  zachraňované  osoby.  Zná bezpečné  postupy záchranné 

a lezecké činnosti a je schopen pracovat samostatně. Umí poskytnout první pomoc a je seznámen 

se specifiky první pomoci u lezecké činnosti. Ovládá práci se všemi věcnými prostředky poţární 

ochrany určenými pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které jsou ve vybavení lezeckého 

druţstva nebo lezecké skupiny a účastní se pravidelné odborné přípravy pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou.  

Hasič instruktor 

Hasič instruktor má hlubší znalosti neţ hasič lezec a je schopen tyto znalosti předávat. 

Vede teoretickou  i  praktickou  přípravu  hasičů  pro  práci  ve  výšce  a  nad  volnou  hloubkou  

a připravuje je na situace, se kterými se mohou v praxi setkat. Zároveň provádí pravidelnou 

odbornou přípravu hasičů.     

Hlavní instruktor 

Zajišťuje koordinaci lezeckých skupin a druţstev HZS kraje v oblasti organizační, 

technického vybavení a odborné přípravy, provádí pravidelnou odbornou přípravu hasičů 

instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, zpracovává roční plán odborné přípravy 

lezeckých skupin a druţstev v kraji. Koordinuje odborné a metodické činnosti ve výšce a nad 

volnou hloubkou v rámci HZS kraje a vyhodnocuje zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou v 

 rámci HZS kraje. Kontroluje úroveň  znalostí  a  schopností   členů  lezeckých   druţstev a 

lezeckých skupin k zásahové činnosti. Podílí se na nákupu věcných prostředků poţární ochrany 

pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a výběru lezeckého materiálu. Zúčastňuje se 

instrukčně metodických zaměstnání organizovaných MV GŘ HZS ČR ke zvýšení odborné 

úrovně hlavních instruktorů HZS krajů a následně předává tyto znalosti v příslušném HZS kraje.  
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Letecký záchranář  

Poţadavky pro výkon funkce leteckého záchranáře řeší Směrnice pro výcvik a provádění 

záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR při vyuţití vrtulníků Armády České republiky. 

Je závazná pro příslušníky HZS ČR.  

Uchazeč musí splňovat podmínku minimálně dvouleté praxe hasiče se specializací pro 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou a musí být starší neţ 21 let. Uchazeč musí absolvovat 

letový výcvik dle osnovy pro získání odborné způsobilosti leteckého záchranáře a musí být 

zdravotně způsobilý[10].  

 Drţitel průkazu leteckého záchranáře s platnou odbornou způsobilostí je oprávněn 

vykonávat záchranné práce s vrtulníky Armády České republiky jako člen záchranné skupiny    

ve spolupráci s letovou posádkou a leteckým záchranářem Armády České republiky. Typ 

vrtulníku je uveden v průkaze leteckého záchranáře HZS ČR. Dále musí prokázat znalosti           

z právních norem a předpisů, znalosti technických moţností a vybavení vrtulníku, záchranné 

techniky a znalost řešení krizových situací.  

Dle koncepce pro spolupráci s vrtulníkem jsou ještě upraveny další poţadavky na leteckého 

záchranáře pro zařazení do výkonu sluţby na leteckých základnách. Jsou to: odbornost         

hasiče- lezce, kvalifikace leteckého záchranáře, průkaz obsluhy motorové pily, kurz posádek 

rychlých záchranných automobilů, vazačské oprávnění a oprávnění řídit sluţební automobil.  

Technik lezeckého materiálu 

Hasič se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou pověřený péčí o věcné 

prostředky poţární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou odpovídá za veškeré tyto 

prostředky v působnosti územního odboru ve kterém má tyto prostředky svěřeny. Vede evidenci 

těchto prostředků, dbá na uloţení těchto prostředků dle návodu výrobce a provádí periodické 

prohlídky a prohlídky po mimořádných událostech. Sleduje stav prostředků a jejich dobu 

ţivotnosti a v případě, ţe nesplňují podmínky dá návrh k jejich vyřazení a sepíše návrh na nákup 

a obnovení vyřazených prostředků.  
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4.5. Odborná příprava 

Odborná příprava příslušníků HZS ČR zařazených do lezeckých druţstev a lezeckých 

skupin se provádí na základě SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006. Odborná příprava        

se dělí na základní a pravidelnou.  

Profesionální jednotky 

U  profesionálních  jednotek  dělíme  odbornou  přípravu  na  základní odbornou  přípravu 

a pravidelnou odbornou přípravu. Pro zařazení do lezeckého druţstva nebo lezecké skupiny musí 

příslušník HZS ČR úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu hasičů se specializací pro 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou v rozsahu 80 hodin buď jednorázově v rámci kurzu nebo 

ve více cyklech během roku pod vedením hasiče instruktora a je zakončena zkouškou 

z teoretické a praktické části před tříčlennou komisí.  

Do základní odborné přípravy můţe být příslušník zařazen po absolvování nástupního 

odborného výcviku, přičemţ se doporučuje zařazovat do specializačního kurzu hasiče                

se specializací pro práci ve výšce  a nad volnou hloubkou aţ po dvou letech praxe v rámci 

výkonu sluţby. Rozsah a obsah základní odborné přípravy hasiče se specializací pro práci         

ve výšce a nad volnou hloubkou je dán učebními osnovami vydanými MV GŘ HZS ČR [1].  

Rozsah pravidelné odborné přípravy pro hasiče se specializací pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou stanoví SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006 a liší se u lezeckých druţstev 

a skupin takto. V lezeckých druţstvech je 10x12 hodin ročně a jedenkrát 24 hodin nedělitelných 

mimo směnu ročně pod vedením hasiče instruktora. Celkem tedy 144 hodin ročně. U lezeckých 

skupin je to 10x8 hodin ročně a 1x24 hodin nedělitelných mimo směnu ročně pod vedením 

hasiče instruktora tedy 104 hodin ročně.  

Pravidelná odborná příprava se provádí dle učebních osnov vydaných MV GŘ HZS ČR     

a měla by zahrnovat problematiku záchrany zaměřenou na specifika v dané lokalitě. Výcvik by 

měl navozovat reálné podmínky u zásahu a probíhat i za ztíţených meteorologických podmínek, 

případně v noci. 

Hasič- lezec musí jednou ročně prokázat teoretické a praktické znalosti formou zkoušky 

před tříčlennou komisí sloţenou z hasiče instruktora, který vedl odbornou přípravu v daném roce, 

druhého hasiče instruktora a velitele jednotky.  
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Dobrovolné jednotky 

Jednotky HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí mohou zřídit lezecká druţstva nebo 

lezecké skupiny. Způsob provádění základní a pravidelné odborné přípravy hasičů se specializací 

pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, hasičů-instruktorů pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, minimální početní stav lezecké skupiny nebo lezeckého druţstva, vybavení věcnými 

prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a dalš í náleţitosti se potom řídí 

ustanoveními SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006. Zřízení lezecké skupiny nebo lezeckého 

druţstva u jednotky SDH obce je moţné po souhlasném vyjádření HZS kraje [9].  

Kaţdý zřizovatel jednotky SDH podniku, SDH obce zodpovídá za odbornou připravenost 

členů těchto jednotek. Stejně tak zodpovídá za odbornou připravenost členů lezeckých druţstev 

nebo lezeckých skupin, pokud je jejich zřizovatelem.Z tohoto důvodu musí mít kaţdá jednotka 

s lezeckou skupinou vyškoleného instruktora v souladu s metodikou HZS ČR.  

V praxi to probíhá tak ţe, hasič- lezec z dobrovolné jednotky projde základní odbornou 

přípravou u jednotky HZS kraje v rozsahu jako příslušník HZS kraje, sloţí zkoušky dle učebních 

osnov vydaných MV GŘ HZS ČR a získá kvalifikaci lezce. Po prokázání odborných znalostí 

můţe být doporučen krajským instruktorem HZS kraje do kurzu instruktorů nováčků, který 

probíhá v Učilišti poţární ochrany v Náchodě. Pokud sloţí úspěšně zkoušky je oprávněn školit 

lezce v dobrovolné jednotce poţární ochrany dle metodiky HZS ČR.  

Pro moţné zařazení lezeckého druţstva nebo lezecké skupiny dobrovolné jednotky  poţární 

ochrany do poplachového plánu kraje je nutné převzít a dodrţovat veškeré předpisy jako 

profesionální jednotky ať jiţ z hlediska lezeckého materiálu, odborné přípravy nebo zdravotních 

prohlídek. To přináší mnoho nároků na čas a finance.  

Pokud má lezec v rámci lezecké skupiny dobrovolné jednotky splnit poţadovaný počet 104 

hodin odborné přípravy za rok a to všechno zvládnout ve svém volném čase po zaměstnání, jeví 

se to jako téměř nemoţné. Největším nebezpečím jsou proto jednotky bez dostatečného výcviku           

a znalostí, jejichţ členové se prezentují titulem lezec-záchranář. Nejedno občanské sdruţení, 

nejedna sloţka či uskupení se prezentuje tím,ţe má záchranáře lezce ve svých řadách. Mnohdy 

však  jejich znalosti a dovednosti nedosahují  ani desetiny, ve  srovnání s  jejich  sebevědomím.  

Jedinci tohoto typu  bez  jakékoliv  řádné lezecké a záchranářské  průpravy mohou ohrozit sebe i 

své okolí  a vrhají tak špatné světlo na institut záchranáře lezce.  
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5. Popis současného stavu v Olomouckém kraji 

5.1. Charakteristika kraje 

Olomoucký kraj je tvořen okresy Olomouc, Jeseník, Šumperk, Prostějov a Přerov. Rozloha 

kraje je 5 267 km2 a tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky. Na jeho území je 399 obcí, 

z nichţ 30 má statut města. Počet obyvatel k 31. 12. 2008 činí  642 137 [2]. Území Olomouckého 

kraje v rámci plošného pokrytí má v působnosti HZS Olomouckého kraje, jeţ zahrnuje čtyři 

územní odbory. Jsou to územní odbory Olomouc,  Sever,  Prostějov a  Přerov (Obrázek 1).  

 

        Obrázek 1 Územní odbory Olomouckého kraje [14]  

 

5.2. Plošné pokrytí a umístění stanic 

Plošné pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami poţární ochrany upravuje rozmístění 

jednotek poţární ochrany na území kraje pro zajištění garantované pomoci občanům v případě 

poţárů a jiných mimořádných událostí jednotkami poţární ochrany [3]. Systém plošného pokrytí 

kraje silami a prostředky jednotek poţární ochrany byl vytvořen v souladu s  Nařízením 

Olomouckého kraje č. 4/2006. Tento systém stanoví v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí 

garantovanou úroveň pomoci jednotkami poţární ochrany. Určuje jednotkám poţární ochrany 

rozmístění poţárních stanic, jejich působnost, typizaci a početní stavy.  
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Současný stav v Olomouckém kraji uvádí následující Tabulka 1.  

Tabulka 1 Rozmístění poţárních stanic  

Územní 

odbor 
Stanice 

Typ 

stanice 
Lezecké druţstvo  

 

Lezecká 

skupina 

 

Sever 

Jeseník P3 ne ano 

Šumperk C1 ne ano 

Zábřeh P2 ne ne 

Olomouc 

Litovel P1 ne ne 

Olomouc C3 ano ne 

Šternberk P2 ne ne 

Uničov P1 ne ne 

Prostějov 
Konice P1 ne ne 

Prostějov C2 ne ano 

Přerov 

Hranice P2 ne ne 

Kojetín P1 ne ne 

Lipník P1 ne ne 

Přerov C2 ne ano 

5.3. Rozmístění lezeckých druţstev a skupin v Olomouckém kraji 

V rámci plošného pokrytí a potřeb územních odborů byly rozmístěny lezecké skupiny      

na všech centrálních stanicích. Na centrální stanici Olomouc je zřízeno lezecké druţstvo, které    

je opěrným bodem pro Olomoucký kraj a je k dispozici v případě potřeby poskytnout pomoc 

ostatním územním odborům.  

5.4. Početní stavy lezeckých skupin a druţstev 

Početní stavy lezců v lezeckém druţstvu a lezeckých skupinách v Olomouckém kraji udává 

Tabulka 2. 

Tabulka 2  Početní stavy lezeckých skupin a druţstev 

 

 

Územní 

odbor 

 

 

Stanice 

Početní stavy 

 
Celkem Hlavní 

instruktor 
Instruktoři Lezci 

Technici 

lez.materiálu 

Sever 
Jeseník 0 3 6 1 9 

Šumperk 0 1 8 1 9 

Olomouc Olomouc 1 3 14 1 18 

Prostějov Prostějov 0 2 10 1 12 

Přerov Přerov 0 2 10 1 12 

Počet v kraji 1 11 48 5 60 

Pozn.: technik lezeckého materiálu je současně lezec, proto není započten do celkového stavu.   
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5.5. Územní odbory z hlediska nasazení lezeckých skupin 

Územní odbor Sever 

 

 

             Obrázek 2 Územní odbor Sever [14] 
 

 

Územní odbor Sever (Obrázek 2) je tvořen okresy Jeseník a Šumperk. Sídlem okresu 

Jeseník je město Jeseník. Rozloha  okresu  je  718,96 km²,  počet  obyvatel je 41 891 osoba 

(hustota zalidnění je 58 obyvatel na 1 km²). V okrese Jeseník jsou 24 obce, z toho 5 měst. Na jihu 

sousedí s okresem Šumperk Olomouckého kraje, na východě s okresem Bruntál 

Moravskoslezského kraje. Ze západu a severu je vymezen státní hranicí s Polskem [4].  

Toto území je charakteristické horským terénem,  skalními  útvary,  jeskyněmi  a v  letních 

a zimních měsících mnoţstvím turistů. Je zde několik lyţařských středisek se sedačkovými 

lanovkami, které jsou případným rizikem a musí být zohledněny v rámci pokrytí lezeckými 

skupinami. Ve městě Jeseníku se nachází mnoţství výškových budov a průmyslové stavby.  

Okres Šumperk je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Šumperk. Rozloha 

okresu je 1313 km², počet obyvatel je 124 745 osob(hustota zalidnění je 95obyvatel na 1 km²).    

V okrese Šumperk je 78 obcí, z toho 8 měst. V rámci kraje sousedí na severu s okresem Jeseník   

a na jihovýchodě s okresem Olomouc. Dále pak na východě sousedí s okresem Bruntál 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%A0umperk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Brunt%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Brunt%C3%A1l
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Moravskoslezského kraje a na západě a jihozápadě s okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Pardubického kraje. Ze severozápadu je okres vymezen státní hranicí s Polskem [8].  

Ve městě Šumperk jsou obytné výškové budovy s výškou aţ 13 podlaţí, průmyslové 

objekty jako komíny, telefonní zesilovač v Sobotíně, převaděč televizního vysílání Cukrák, 

v okolí Šumperku skalní útvary, přečerpávací elektrárna Kouty nad Desnou. V  Branné                

je v provozu sedačková lanovka. Územím okresu se táhne záplavová oblast řeky Moravy.           

U všech těchto objektů se počítá s nasazením lezecké techniky.  

Územní odbor Olomouc 

 

 

 Obrázek 3 Územní odbor Olomouc [14] 
 

Územní odbor Olomouc (Obrázek 3) je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je 

město Olomouc. Rozloha okresu je 1620 km², počet obyvatel je 228 831 osoba (hustota zalidnění 

je 141 obyvatel na 1 km²). V okrese Olomouc je 95 obcí, z toho 6 měst a 3 městyse. V rámci 

kraje sousedí na severozápadě s okresem Šumperk, na jihozápadě s okresem Prostějov a na 

jihovýchodě s okresem Přerov. Dále pak sousedí na západě s okresem Svitavy Pardubického 

kraje a na severu, severovýchodě a východě pak s okresy Bruntál, Opava a Nový Jičín 

Moravskoslezského kraje [5].  

Území Olomouckého kraje je charakteristické mnoţstvím průmyslových staveb, jako 

zemědělská   sila, vysílače,  stoţáry VN,  komíny  a další průmyslové konstrukce. Vyskytují se tu 

i podzemní prostory Javoříčských a Mladečských jeskyní.  Město Olomouc je charakteristické 

mnoţstvím výškových budov jak obytných tak administrativních i sakrálních. Ve vybavení HZS 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%A0umperk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Brunt%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Opava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
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stanice Olomouc je automobilová plošina AP 42 a automobilový ţebřík AŢ 39, které jsou pro 

některé objekty nedostačující a proto se počítá s nasazením lanové techniky.  

Územní odbor Prostějov 

 

 Obrázek 4 Územní odbor Prostějov [14] 
 

Okres Prostějov je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Prostějov. Rozloha 

okresu je 777 km², počet obyvatel je 110 678 osob (hustota zalidnění je 142 obyvatelé na 1 km²). 

V okrese Prostějov je 97 obcí, z toho 5 měst a 6 městysů. V rámci kraje sousedí na severo-

východě s okresem Olomouc a na východě s okresem Přerov.  

Dále pak sousedí na jihu a západě s okresy Vyškov a Blansko Jihomoravského kraje, na 

severozápadě s okresem Svitavy Pardubického kraje a na jihovýchodě s okresem Kroměříţ 

Zlínského kraje [6]. 

Plošné pokrytí a rozmístění stanic územního odboru Prostějov je znázorněno na Obrázku 4.  

Z hlediska moţných rizik se zde nachází výškové obytné a administrativní budovy nedostupné 

pro výškovou techniku, dále průmyslové objekty jako komíny, sila a různé technologické 

zařízení u nichţ se počítá s moţným nasazením lezecké techniky pro případnou evakuaci. Dalším 

rizikem jsou skalní útvary a lomy v lokalitě okresu a jeskyně v Moravském krasu.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Vy%C5%A1kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Blansko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
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Územní odbor Přerov 

 

 

Obrázek 5 Územní odbor Přerov [14] 

 

 

Okres Přerov je okresem v Olomouckém kraji. Jeho sídlem je město Přerov. Rozloha 

okresu je 844  km², počet obyvatel je 134 265 osob (hustota zalidnění je 159 obyvatel na 1 km²). 

V okrese Přerov jsou 104 obce, z toho 6 měst a 2 městyse. V rámci Olomouckého kraje sousedí  

s okresy Prostějov a Olomouc, dále hraničí s okresem Nový Jičín Moravskoslezského kraje         

a okresy Vsetín a Kroměříţ Zlínského kraje [7].  

Plošné pokrytí a rozmístění stanic územního odboru Přerov je na Obrázku 5. Město Přerov 

se vyznačuje mnoţstvím průmyslových objektů jako komíny, chladící věţe, sila, dále mnoţstvím 

obytných výškových budov s výškou aţ 13 podlaţí nedostupné výškovou technikou AŢ 30, která 

je ve výbavě HZS. V lokalitě Lipníka nad Bečvou jsou skalní útvary, v okolí Lipníka nad Bečvou 

aragonitové jeskyně obsahující plyn CO2 . Blízká Hranická propast je častým cílem turistů a 

došlo tam jiţ k několika zraněním a úmrtím. Do území okresu zasahuje záplavová oblast řeky 

Bečvy.   

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Vset%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
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5.6. Spolupráce lezeckých skupin s vrtulníkem 

Spolupráce leteckých záchranářů Olomouckého kraje s předurčenými vrtulníky s Armádou 

České republiky (SAR Přerov) probíhala od roku 2001 na kvalifikované úrovni. Tato skutečnost 

se v plné míře potvrdila moţností zajištění odřadů při nasazení během povodních v roce 2002    

v  Čechách. 

 Plošné rozmístění lezeckých druţstev a lezeckých skupin O lomouc, Přerov, Prostějov       

a polohou letecké základny Armády České republiky (SAR Přerov), umoţňovalo zapojení více 

členů  do  tohoto výcviku a následné jejich nasazení. Výcvik leteckých záchranářů HZS 

Olomouckého kraje s vrtulníkovou letkou SAR Přerov probíhal v souladu se Směrnicí pro 

vyžadování a zapojení vrtulníků Armády České republiky aţ do prosince 2009. 

Výcviky leteckých záchranářů HZS Olomouckého kraje probíhaly pravidelně čtyřikrát do 

roka a byly zaměřeny na zdokonalení a procvičování záchranných činností. Výcviky probíhaly za 

jakéhokoli počasí a ve všech ročních obdobích. Jediným omezením byla schopnost vrtulníku 

vzlétnout, daná meteorologickými podmínkami. Záchranné techniky se cvičily s vrtulníkem 

Sokol nebo vrtulníkem MI 171 Š, vţdy podle toho jaký vrtulník měla záchranná jednotka SAR 

Armády ČR v daný den k dispozici. Letečtí záchranáři HZS Olomouckého kraje na palubě 

vrtulníku Armády ČR byli podřízeni osádce vrtulníku, jeţ se skládala ze dvou pilotů, vysazovače 

a jednoho záchranáře SAR týmu AČR. Vţdy před začátkem cvičení byl s posádkou vrtulníku 

probrán cíl zaměstnání a upřesnil se přesný plán činností jak budou následovat, s tím ţe hlavní 

slovo měl vţdy pilot vrtulníku, který určoval jak bude nácvik záchrany probíhat, aby nedošlo 

k ohroţení bezpečnosti posádky vrtulníku nebo leteckých záchranářů. Po provedení výcviku 

následovalo vţdy vyhodnocení provedení záchrany dle daného námětu a poukázalo se na moţné 

chyby a případná zlepšení jak na straně záchranářů HZS tak posádky vrtulníku AČR.  

Vzhledem k reorganizaci vzdušných sil Armády České republiky a plánovaným odletem 

1.vrtulníkové letky ISAF z 23.vrtulníkové základny v Přerově do Afghánistánu, byly dne 

16.12.2009 ze strany Armády České republiky upřesněny síly a prostředky vyuţitelné                

od 1.1.2010 v rámci Integrovaného záchranného systému. Jednalo se především o vrtulníky 

vyuţitelné pro záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech, u kterých se změnila 

dislokace a pohotovost ke vzletu tak, ţe 23. vrtulníková základna v Přerově nadále poskytuje 

pouze jeden stroj typu MIL MI 17 s pohotovostí ke vzletu 6 hodin. V této souvislosti došlo 

v prvním čtvrtletí roku 2010 ke změně Dohody o plánované pomoci na vyţádání mezi MV GŘ 

HZS ČR a MV GŘ Armády České republiky a dalších předpisů souvisejících s touto dohodou, 

včetně předurčenosti HZS krajů pro přímou spolupráci s vrtulníky Armády České republiky.  
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 V rámci 2. kroku reformy Armády České republiky  k 1.10.2008 došlo k přesunu vrtulníků 

W3A Sokol z letiště Přerov taktéţ na letiště Praha Kbely a to jiţ od března roku 2010. Pro 

provádění záchranných prací pomocí palubního jeřábu a lanové techniky bude nadále moţné 

vyuţívat pouze vrtulníky těţké hmotnostní kategorie Mi17 a Mi171 Š dislokované na  

23.vrtulníkové základně Přerov.  

Zástupci Armády České republiky byli upozorněni na diametrálně odlišné vlastnosti 

vrtulníku Mi 171Š a W3A Sokol ve vztahu k provádění záchranných prací a znemoţnění 

provádění některých druhů zásahů. Tuto skutečnost potvrdil také zástupce Horské sluţby ČR (HS 

ČR), kdy označil provádění záchranných prací v horském terénu a ve skalních masivech pomocí 

těţkého vrtulníku za nemoţné. Provádění některých typů záchranných prací s vyuţitím těţkého 

vrtulníku je nebezpečné jak pro zachraňovaného, tak pro zachránce, tak i pro posádku vrtulníku. 

K úvahám o vyuţití vrtulníků z letecké základny AČR v Náměšti nad Oslavou zástupci Armády 

České republiky uvedli, ţe na této základně budou dislokovány pouze bojové vrtulníky, které 

nelze vyuţít pro záchranné práce. Lze je pouţít maximálně v  případě monitoringu.  

Z jednání dále vyplynulo, ţe se nasazení vrtulníku pro záchranné práce na územích, kde 

doletový čas překračuje hodnotu 30 minut, jeví jako neefektivní z důvodu letové vytrvalosti 

vrtulníku, mnoţství paliva a nutnosti tankování během akce. Z tohoto důvodu nebude území 

Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Jihočeského kraje, Královéhradeckého kraje, 

Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje,  Zlínského kraje,  Orlických 

hor, Krušných hor, Krkonoš, Šumavy, Jeseníků a Beskyd pokryto vhodnou leteckou technikou 

pro provádění všech druhů záchranných prací. Z tohoto důvodu došlo k ukončení spolupráce se 

záchrannou letkou Armády České republiky v Přerově.  

Dle SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 13/2010 ze dne 22. února 2010 byla předurčenost pro 

spolupráci s vrtulníky v Olomouckém kraji upravena na spolupráci s vrtulníky Policie České 

republiky dle následující Tabulky 3. Tabulka udává počty leteckých záchranářů celkově ve třech 

směnách a minimální počty leteckých záchranářů ve sluţbě v rámci jedné směny. Počet 

leteckých záchranářů byl v Olomouckém kraji omezen ze stávajících 12 na 3 záchranáře s tím,  

ţe není poţadován minimální počet leteckých záchranářů ve sluţbě. To ani v počtu jednoho 

záchranáře na směnu není moţné.  
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Tabulka 3 Počty leteckých záchranářů [17] 

HZS kraje 

Celkem 

leteckých 

záchranářů 

Min. počet leteckých 

záchranářů ve sluţbě 
Předurčenost pro  

HZS hl. m. Prahy 36 4 PČR LS, PLP-3 

HZS Středočeského kraje  24 3 PČR LS, PLP-3 

HZS Plzeňského kraje 24 3 AČR, PLP-1 

HZS Královéhradeckého kraje  12 2 PLP-2, DSA 

HZS Jihomoravského kraje  24 3 PČR LS 

HZS Olomouckého kraje  3 - PČR LS 

HZS Moravskoslezského kraje  12 2 PLP-4, DSA 

Celkem 135 17  

 

  Výcvik a praxe leteckých záchranářů Olomouckého kra je by měly probíhat na letišti 

Brno-Tuřany, kde by měli vybraní letečtí záchranáři z Olomouckého kraje drţet pohotovost od 

soumraku do setmění v rámci vlastní směny. V případě zásahu by byli k dispozici a připraveni 

zasáhnout.  

Na základě Koncepce trhacích prací, která vyjde v blízké době byli zařazeni do funkce 

leteckého záchranáře příslušníci HZS Olomouckého kraje s oprávněním střelmistr. V rámci 

nejbliţšího bodu pokrytí leteckou sluţbou, kterým je Letecká sluţba Policie ČR budou zařazeni 

na letišti Brno-Tuřany. Do této doby byli tito letečtí záchranáři proškoleni a procházeli 

pravidelným výcvikem na vrtulnících Sokol a MI 171 Armády ČR. K  tomu aby mohli vykonávat 

funkci leteckého záchranáře s vrtulníkem Bell Policie ČR je bude nutné na tento vrtulník 

přeškolit. 

Popis a fotky ze tří uskutečněných výcviků leteckých záchranářů HZS Olomouckého kraje 

s vrtulníkem SAR Přerov Armády ČR jsou uvedeny na následujících stránkách. Vybral jsem tři 

typické činnosti, na které byli letečtí záchranáři školeni. Jedná se o záchranu ze sedačkové 

lanovky, záchranu osoby z komína a záchranu z vodní hladiny. 



19 

 

 

Obrázek 6  Záchrana osob z lanovky [13] 

 

Cvičení ve spolupráci s Horskou sluţbou na téma „Záchrana osob z lanovky“, které se 

konalo 2.10.2003 v Jeseníkách na sedačkové lanovce na Šerák (Obrázek 6). Výcvik lezecké 

skupiny, leteckých záchranářů v součinnosti se zapojením vrtulníku letecké sluţby Armády 

České republiky v rámci IZS a záchranným týmem Armády České republiky SAR Přerov.  

Výcvik byl zaměřen na praktické dovednosti lezců- leteckých záchranářů. Letečtí 

záchranáři byli dopraveni vrtulníkem Sokol na místo cvičení a postupně vysazováni pomocí 

slaňovacího lana podél lanovky. Vlastní záchrana osob z lanovky probíhala jiţ bez pomoci 

vrtulníku za pomocí lanových technik. Vyzvedávání osob přímo z lanovky se jevilo jako 

nereálné z toho důvodu, ţe se jednalo o dvousedačkovou lanovku starší konstrukce, kde hrozilo 

shození lana poryvy větru od vrtulníku. Vrtulník byl v tomto případě pouţit jako rychlá doprava 

záchranářů na místo zásahu jelikoţ doprava pomocí mobilní techniky nebyla moţná z důvodu 

velkého převýšení.  
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Obrázek 7  Záchrana osoby z komína [13] 
 

Cvičení zaměřené na záchranu osoby z komína, konané v průmyslovém areálu podniku 

PREFA  IP, a.s., U panelárny 573/3, Olomouc dne 24.ledna 2005 (Obrázek 7). Jednalo se o 

výcvik lezecké skupiny, leteckých záchranářů v součinnosti se zapojením vrtulníku letecké 

sluţby Armády České republiky v rámci IZS a záchranným týmem Armády České republiky 

SAR Přerov.  

Tématem zaměstnání byla evakuace osoby z  výškového objektu (komín).  Záměrem 

výcviku bylo navození reálné situace, která můţe nastat během zásahu našich jednotek. Jednalo 

se o cihlový komín, výšky cca 60 m, kde se asi 5 m pod vrcholem nacházel betonový ochoz. 

Přístup byl moţný po dvou nechráněných ţebřících. Komín je asi 20 let nepouţívaný, v dobrém 

stavu. V průběhu výcviku byli letečtí záchranáři dopraveni vrtulníkem Sokol nad komín a 

pomocí slaňovacího lana dopraveni na ochoz komínu a následně po zajištění osoby do 

evakuačního prostředku vyzvednuti zpět do vrtulníku pomocí palubního jeřábu.  
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Obrázek 8  Záchrana z vodní hladiny [13] 

 

Výcvik leteckých záchranářů  HZS Olomouckého kraje a SAR Přerov s tématickým 

zaměřením na záchranu z vodní hladiny konané v lokalitě pískovna Tovačov, na Annínském 

jezeře dne 27.8.2008 (Obrázek 8).  

Letečtí záchranáři byli rozděleni do dvojic, vţdy jeden jako zachránce a druhý jako 

zachraňovaný. Byli vybaveni obleky do vody a záchrannou vestou. Letečtí záchranáři, kteří 

představovali  zachraňované  osoby  byli  dopraveni  vrtulníkem  Sokol  nad  vodní  hladinu        

a  z  nízkého průletu nad vodní hladinou vysazeni do vody. Posléze na pokyn vysazovače byl 

vţdy k jednomu zachraňovanému vysazen jeden záchranář, jehoţ úkolem bylo zajištění této 

osoby a po náletu a spuštění palubního jeřábu její ukotvení a vyzvednutí do vrtulníku. Poté si tyto 

osoby vyměnili role a záchrana se opakovala. Následně byla tatáţ záchrana provedena ješ tě 

jednou, jen místo palubního jeřábu byla provedena pomocí podvěsového lana a zachraňovaný byl 

společně se záchranářem dopraven v podvěsu vrtulníku na břeh. Tento způsob záchrany byl 

hodnocen jako efektivní z hlediska rychlosti dopravení záchranáře i způsobu evakuace. 
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5.7. Vyhodnocení vhodnosti nastavení stávajícího systému lezeckých 

skupin 

Podle mého názoru je systém plošného pokrytí lezeckým druţstvem a lezeckými skupinami 

nastaven adekvátně dle rozlohy a členitosti území.  

V územním odboru Sever jsou poměrně blízko od sebe lezecké skupiny stanice Šumperk a 

Jeseník, coţ je nutné z hlediska dodrţení dojezdových časů. Dojezd přes Červenohorské sedlo je 

časově náročný, zvláště pak v zimním období. Má to i opodstatnění z hlediska většího zásahu 

v horském terénu, případně evakuaci osob z lanovky, kdy lezecká skupina z územního odboru 

Šumperk můţe být povolána jako posilová jednotka.  

Pokud jde o rozmístění stanic Olomouc, Přerov a Prostějov pak mezi jednotkami Olomouc 

a Prostějov je dojezdová doba ze stanice Olomouc dostatečná a splňuje poţadavky. V územním 

odboru Prostějov však funguje plně vybavená a personálně obsazená lezecká skupina s dobrou 

úrovní znalostí a zkušeností s místními podmínkami. Proto zrušení této skupiny by bylo ke škodě 

věci a nepřineslo by ani výrazné finanční úspory neboť skupina je jiţ plně vybavena a nejsou 

potřeba ţádné další investice do vybavení. Finanční náklady přináší pouze obměna textilních 

materiálů a lan, coţ je v porovnání s dobře fungující lezeckou skupinou zanedbatelná poloţka.  

Počet lezců v lezeckém druţstvu a lezeckých skupinách v Olomouckém kraji odpovídá 

poţadavkům a myslím, ţe je zvolen dobře jak z hlediska počtu obyvatel, tak i z hlediska rizik 

v daném územním odboru.  

Spolupráce lezeckých skupin s vrtulníkem probíhala v průběhu let 2001 aţ 2009 na velmi 

dobré úrovni. Pravidelný výcvik leteckých záchranářů probíhal společně s pátracím týmem SAR 

Armády ČR a zahrnoval záchranu z průmyslových objektů, vodní hladiny, skalních terénů, 

sedačkové lanovky a nácvik dalších typických činností s nasazením vrtulníku. Letečtí záchranáři 

HZS Olomouckého kraje byli vyškoleni na vrtulníky Sokol a MI 171Š pouţívané záchranným 

týmem SAR. Bohuţel po reorganizaci vrtulníků na letišti Přerov došlo k ukončení spolupráce 

s Armádou ČR v rámci Olomouckého kraje. Tento krok ze strany Armády ČR byl ke škodě věci, 

protoţe se v praxi několikrát osvědčilo, ţe systém fungoval dobře.  

V nynější době budou tři letečtí záchranáři s oprávněním střelmistr přeškoleni na vrtulník 

Bell Policie ČR a budou slouţit na letišti v Brně Tuřanech. Hodnotit tuto spolupráci by bylo 

poněkud předčasné, protoţe prozatím nefunguje.  
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6. Materiálové vybavení v Olomouckém kraji 

6.1. Vybavení hasiče 

Vybavení hasiče pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR     

a NMV, částka 46/2008. Hasič je vybaven pracovním polohovacím pásem, který vyhovuje ČSN 

EN 358 a je společným ochranným prostředkem. To znamená, ţe počet polohovacích pásů 

odpovídá maximálnímu počtu zasahujících hasičů na směně. Polohovací pásy se předávají mezi 

odstupující a nastupující směnou. Určitý počet polohovacích pásů musí být navíc a slouţí jako 

záloha pro případnou výměnu za poškozený pás nebo, aby bylo moţno posílat polohovací pásy 

na průběţnou kontrolu.  

Tento systém předávání slouţí k úspoře finančních prostředků, jelikoţ nemusí být jako 

v dřívější době vybaven pracovním polohovacím pásem kaţdý hasič. Součástí polohovacího pásu 

musí být karabina se zámkem a pojistkou zámku a s pevností alespoň 22 kN v podélném směru. 

Je doporučena karabina ocelová, jelikoţ je méně náchylná na poškození a odolná proti hrubému 

zacházení. Měla by splňovat podmínky ČSN EN 12 275. Cena jednoho polohovacího pásu 

včetně karabiny Kong je 1 830 Kč. Prozatím je u HZS Olomouckého kraje vybaven polohovacím 

pásem kaţdý hasič. Po ukončení ţivotnosti nynějších polohovacích pásů a přechodu na tento 

systém předávání, dojde k výrazné úspoře finančních prostředků. Pracovní polohovací pás od 

firmy Alpin Bupex zobrazuje Obrázek 9.  

 

 

                         Obrázek 9 Polohovací pás firmy Alpin Bupex [18] 
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6.2. Vybavení lezce 

Vybavení hasiče- lezce se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou se řídí dle 

SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006. Pro přehlednost ji uvádí Tabulka 4.  

 Tabulka 4 Vybavení hasiče-lezce [1] 

Prostředek Počet kusů 

Osobní výstroj 

Přiléhavý ochranný oděv bez volných částí (např.lezecká kombinéza)  1 

Obuv s neklouzavou podráţkou a zpevněným kotníkem  1 

Ochranné rukavice pětiprsté  1 

Lezecká obuv pro pohyb v přírodních, exponovaných terénech 1 

Osobní vybavení věcnými prostředky  

Zachycovací postroj 1 

Ochranná přilba určená pro lezeckou činnost 1 

Karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 
v podélném směru 

min 2 

Karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 

v podélném směru typ HMS 
min 1 

Slaňovací prostředek  1 

Smyčky k lanovým svěrám 2 

Odsedací smyčka 1 

Textilní smyčky 3 

Nůţ s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem  1 

Transportní vak na přenos materiálu 1 

Tento pokyn představuje minimální vybavení hasiče- lezce pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Na základě tohoto pokynu byl vytvořen SIAŘ ředitele Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje 20/2008 z 1.3.2010, který upravuje vybavení hasiče- lezce v lezeckém 

druţstvu a lezeckých skupinách v kraji. Tímto pokynem byla navýšena základní výstroj a 

vybavení věcnými prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou hasičů-lezců 

v Olomouckém kraji. Prostředky navýšené tímto pokynem jsou v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Navýšení výbavy lezce dle SIAŘ 20/2008  

Prostředek Počet kusů 

Karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném 
směru 

5 

Slaňovací prostředek s automatickou brzdou 1 

Repp šňůra 5mm 3m 

Lékárnička-osobní výbava první pomoci 1 

Čelová svítilna se záloţním zdrojem 1 

Rybano-klimatické spodní prádlo  1 

Ochranný oblek pro letecké záchranáře Záchranář II  1 

Ochranné brýle pro letecké záchranáře  1 

Ocelová šroubovací karabina na smyčky ke stupadlům  2 
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V některých krajích jdou cestou společného vybavení, tzn. mají počet lezeckých výbav jeţ 

odpovídá počtu hasičů-lezců slouţících na jedné směně, jeţ se předávají mezi odstupující            

a nastupující směnou. Přináší to úsporu finančních prostředků, ale na druhou stranu mnohá 

negativa související s předáváním těchto prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou    

a s neznalostí historie jejich pouţívání.   

V Olomouckém kraji je kaţdý lezec na základě SIAŘ ředitele Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje  20/2008 z 1.3.2010 kompletně vybaven nad rámec SIAŘ GŘ HZS ČR 

a NMV, částka 18/2006. Je to z důvodu lepší kontroly nad prostředky, které slouţí k osobnímu 

vybavení lezce a také z toho důvodu, ţe dotyčný lezec má přehled o pouţívání těchto prostředků. 

Jde i o obecně známý fakt,  ţe o osobní věci se člověk lépe stará. Vţdyť i v návodu k pouţití 

výrobků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou renomované firmy PETZL je uvedeno: 

„Pro efektivní vedení záznamů o vybavení je vhodnější, aby každý jednotlivý pracovník měl 

přiděleny vlastní prostředky osobní ochrany a znal jejich minulost“ [návod Petz]. 

Navýšení prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou podle  SIAŘ ředitele 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 20/2008,  zvýšilo komfort kaţdého lezce tím, 

ţe je plně vybaven a vystrojen a nemusí se dovybavovat prostředky ze společné výbavy před 

zásahem. Tento vstřícný krok vedení HZS Olomouckého kraje umoţnil dostatečně vybavit 

kaţdého lezce na nynější úroveň výbavy, která překračuje dnešní nároky na vybavenost. 

Ve výše uvedeném SIAŘ ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

20/2008 se určují čtyři soupravy lanových svěr na jednu lezeckou skupiny případně lezecké 

druţstvo. Nad rámec tohoto předpisu je kaţdý lezec v Olomouckém kraji vybaven lanovými 

svěrami, případně jednou lanovou svěrou a Crollem, a kladkou Rescue. V případě Crollu a 

stupadla je to i z důvodu upevnění Crollu napevno k postroji a nastavení smyček ke stupadlu 

podle kaţdého lezce. Z hlediska financí se jedná pouze o zvýšené pořizovací náklady. Roční 

náklady na obměnu těchto prostředků jsou nulové, jelikoţ se z důvodu dlouhé ţivotnosti 

v podstatě neobměňují.  
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6.3. Vybavení leteckého záchranáře 

Letečtí záchranáři v Olomouckém kraji byli vybaveni dle SIAŘ ředitele Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje 20/2008 nad rámec běţných lezců oblekem Záchranář II 

(Obrázek 11) od firmy Deva F-M, s.r.o., jehoţ cena je 12 000 Kč, spodním prádlem z funkčního  

prádla (Rybano) v ceně 1 300 Kč (Obrázek 10) a ochrannými brýlemi v ceně 500 Kč. Záchranná 

nosítka s moţností zavěšení jsou běţnou výbavou lezeckého druţstva nebo lezecké skupiny. 

V Olomouckém kraji je lezecké druţstvo vybaveno nosítky Spencer (Obrázek 12)  italské výroby 

v ceně 22 000 Kč opatřenými závěsnými popruhy a otočným závěsem Swivel v ceně 1 600 Kč, 

jeţ zabraňuje kroucení lana v podvěsu vrtulníku. K další nutné výbavě leteckého záchranáře patří 

oblek pro práci ve vodě a záchranná vesta, které jsou ve výbavě kaţdé stanice, tudíţ nepřináší 

další finanční náklady.  

 

                                                      

               Obrázek 10 Oblek záchranář [19]                                  Obrázek 11 Rybano [20] 

                                                                                                                                     

                                                                                                                          

       
                    

 
Obrázek 12 Nosítka Spencer  [21]                                                                    
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6.4. Vybavení lezecké skupiny a lezeckého druţstva 

Vybavení lezeckých druţstev a lezeckých skupin věcnými prostředky pro práci ve výšce     

a nad volnou hloubkou se řídí dle SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006. Tabulka 5 uvádí 

minimální počet prostředků na jednu stanici. Ve většině poloţek výbava lezeckého druţstva        

u HZS Olomouckého kraje odpovídá Tabulce 6. Odlišnostem se budu věnovat dále v textu. 

Tabulka 6  Vybavení lezecké skupiny a lezeckého druţstva [1] 

Prostředek Počet  

Textilní smyčka 20 

Nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 

minimálně 10 mm, délka 100 m ( nebo podle místních podmínek delší ) 
2 

Nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 60 m 

3 

Jednoduché dynamické lano dle ČSN EN 892, průměr minimálně 9,7 mm, 

minimální délky 45 m 
1 na 2 lezce 

Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN v podélném směru 25 

Karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 22 kN v podélném směru 
typ HMS 

5 

Ocelová karabina se zámkem a pojistkou zámku s min. pevností 28 kN 

v podélném směru 
10 

Souprava lanových svěr 4 sady 

Pomocná šňůra REPP  Neurčeno 

Ocelová kotvící smyčka 6 

Záchranný postroj nebo záchranný pás  4 

Prostředky na vytahování a spouštění (např. Rollgliss, Evak),  1 

Trojnoţka 1 

Evakuační nosítka s moţností zavěšení 1 

Kladka na hrany 2 

Záchranářská kladka s min. pevností 17 kN  4 

Záchranářská kladka s min. pevností 30 kN  2 

Kotvící deska 2 

Lékárnička (vybavení pro první předlékařskou pomoc, např. zdravotnický batoh)  1 

Tepelně reflexní fólie 3 

Chránička na lano  6 

Čelová svítilna se záloţním zdrojem 3 

Vaky pro přenášení a transport vybavení lezecké skupiny  Neurčeno 

Další vybavení dle místní specifikace (skalní terény, průmyslové objekty apod.)  Neurčeno 

Stejně jako vybavení lezce bylo vybavení lezeckého druţstva a lezecké skupiny 

v Olomouckém kraji navýšeno na základě SIAŘ ředitele Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje  20/2008 z 1.3.2010 prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, 

které uvádím v následující Tabulce 7.  
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Tabulka 7 Navýšení výbavy lezecké skupiny dle Siař 20 /2008 

Prostředek Počet kusů 

Karabina nerez s velkým otevřením zámku a s automatickou pojistkou 2 

Dvojitá kladka s otočnými bočnicemi 2 

Kotvící deska 2 

Blokant pro sebejištění 2 

Vaky pro přenášení materiálu lezecké skupiny 6 

Kladka pro vytahování břemen 4 

Kladka s blokantem 2 

Zateplovací vak pro přepravu raněných v podvěsu vrtulníku 1 

Lanové svěry nejsou u lezeckého druţstva a lezeckých skupin u HZS  Olomouckého kraje 

společnou výbavou, ale jsou osobní výbavou jednotlivých lezců. Jednalo se sice o zvýšené 

pořizovací náklady, ale v praxi se osvědčilo, ţe tato investice nebyla zbytečná.  

Součástí vybavení lezeckého druţstva na centrální stanici Olomouc je evakuační zařízení 

Rollgliss (Obrázek 13) a zařízení EVAK, dle SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006. 

Evakuační zařízení Rollgliss v budoucnu nahradí souprava kladek z důvodu jednoduchosti, lepší 

variability a nemalé úspory finančních prostředků, jelikoţ kladky nejsou omezeny ţivotností jako 

zařízení  Rollgliss. Zařízení Rollgliss má ţivotnost 10 let a jednou ročně se musí zasílat výrobci 

k periodické kontrole, coţ přináší další náklady. Při pořizovací ceně 38 000 Kč za zařízení 

Rollgliss a roční prohlídce v ceně 3 400 Kč se jedná o nemalé finanční náklady. Dalším důvodem 

pro výměnu evakuačního zařízení za kladky je větší variabilita při pouţití kladek, přizpůsobení 

kladkostroje daným poţadavkům a větší činná délka lana neţ u zařízení Rollgliss, kde při 

trojnásobném kladkostroji a délce lana 120 metrů, je činná délka lana pouze 40 metrů. Pro 

správnou funkci zařízení Rollgliss je nutné jej pouţívat pouze ve svislé poloze, coţ není u zásahů 

ve výšce a nad volnou hloubkou vţdy moţné.  

 

 
Obrázek 13 Zařízení Rollgliss [22] 
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6.5. Vybavení automobilů  

Vybavení CAS pro první organizovaný výjezd 

Vybavení základní cisternové automobilové stříkačky zabezpečující první organizovaný 

výjezd k zásahu pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, 

částka 46/2008. Kaţdé výjezdové druţstvo musí být schopno i bez hasičů lezců zák ladních 

činností ve výšce a nad volnou hloubkou. Proto se vybavuje cisternová automobilová stříkačka 

prostředky uvedenými v Tabulce 8.  

Tabulka 8  Vybavení automobilů [16] 

Prostředek Počet kusů 

Zachycovací postroj 2 

Karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 

v podélném směru        
10 

Karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN   
typu HMS                                                                                                                

2 

Slaňovací prostředek  2 

Nůţ s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem  2 

Ocelová kotvící smyčka 2 

Textilní popruh plochý (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN 4 

Nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem, typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 60 m 

1 

Nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr  
minimálně 10 mm, délka 30 m   

2 

Záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka  1 

Chránička na lano  1 

Transportní vak na přenos materiá lu 2 

V jednotkách poţární ochrany kategorie JPO I a JPO IV u stanic, kde je ustavena lezecká 

skupina nebo lezecké druţstvo, můţe být dle SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 46/2008 tato 

výbava nahrazena vybavením lezce a lezecké skupiny, případně výbavou lezeckého druţstva.  

Pokud se jedná o základní vybavení cisternové automobilové stříkačky pro první výjezd    

u HZS Olomouckého kraje na centrální stanici Olomouc, tak zůstala zachována i přesto, ţe  zde 

toto druţstvo působí. Je to z toho důvodu, ţe centrální stanice Olomouc je opěrným bodem pro 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou pro Olomoucký kraj a v případě povolání lezeckého 

druţstva na zásah mimo územní odbor by  nezůstala výbava pro souběţný zásah v územním 

odboru. Dalším důvodem je, ţe základní vybavení cisternové automobilové stříkačky pro práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou v případě zásahu, pro který není nutné povolávat lezecké 

druţstvo, můţe pouţít i běţný hasič.  
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 V případě zrušení této výbavy by nedošlo k výrazné úspoře finančních prostředků, neboť 

by se jednalo pouze o úsporu čtyřech tisíc korun jednou za pět let vynaloţenou za obměnu dvou 

kusů zachycovacích postrojů a čtyřech textilních popruhů. Vybavení vozidla lany je v souladu se 

SIAŘ  GŘ HZS ČR a  NMV, částka 33/2008 a při zrušení tohoto lezeckého vybavení by výbava 

lany musela být zachována. Ostatní prostředky nejsou omezeny ţivotností.  

Vybavení zásahových požárních automobilů lany 

Vybavení zásahových poţárních automobilů nízko průtaţnými lany s opláštěným jádrem 

typu A (dále jen lana) dle ČSN EN 1891 a pravidla pro jejich pouţívání stanovuje SIAŘ  GŘ HZS 

ČR a  NMV, částka 33/2008. Následující Tabulka 9 udává minimální počet těchto lan podle 

druhu zásahového poţárního automobilu.  

Tabulka 9 Vybavení zásahových automobilů lany [15] 

Druh zásahového automobilu Délka lana [m] Počet lan [ks] 

Cisternová automobilová stříkačka  
60 1 

30 2 

Automobilový ţebřík  
Záchranná výška zvýšená 

o 10 metrů 
1 

Automobilová plošina 
Záchranná výška zvýšená 

o 10 metrů 
1 

Vydáním tohoto Siaře dne 19.8.2008 došlo ke zrušení dosavadního platného předpisu a tím 

omezení počtu lan ve výbavě zásahových poţárních automobilů. Došlo tím k nemalé úspoře 

finančních prostředků. Dle mého názoru se jednalo o správný krok, protoţe vybavenost lany v 

zásahových poţárních automobilech byla zbytečně předimenzovaná.  

SIAŘ  GŘ HZS ČR a  NMV, částka 33/2008 dále ukládá pravidla pro nákup a pouţívání 

těchto lan takto: 

o lana musí vyhovovat ČSN EN 1891  

o při pouţití a údrţbě se musí dodrţovat návod výrobce  

o příslušníci HZS musí být řádně proškoleni k pouţívání těchto lan 

o po pouţití lana jej musí zkontrolovat oprávněná osoba  

o v případě nestandartního pouţití lana posoudí oprávněná osoba zda je moţné lano 

dále pouţívat 
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6.6. Vybavení krajského lezeckého automobilu 

Lezecký automobil (Obrázek 14) je koncipován jako podpůrné vozidlo pro lezecké zásahy 

v  Olomouckém kraji. Je umístěno na centrální stanici Olomouc a je k dispozici v případě 

potřeby pro zásah v územním odboru stanice Olomouc, případně jako podpora pro ostatní 

stanice.  

Je na podvozku VW Transporter s pohonem 4x4, motorem 2,5 TDI a pětistupňovou 

převodovkou. V přední  části  je automobil  vybaven elektrickým navijákem s  ocelovým  lankem  

o  délce 20-ti metrů  pro  vyproštění. Při výběru tohoto automobilu  se zohledňovala mo ţnost  

nasazení v terénu, a proto je vybaven pohonem 4x4, uzávěrkou diferenciálu a navijákem. 

Vozidlo je vybaveno světelným a zvukovým výstraţným zařízením pro jízdu k zásahu. V zadní 

části na střeše je umístěn halogenový hledáček, který slouţí pro případný průzkum nebo 

osvětlení místa zásahu. Dále je vozidlo vybaveno taţným zařízením pro moţnost připojení 

přívěsu. 

Kabina je čtyřdveřová se zadními posuvnými dveřmi a je moţné ji obsadit šesti osobami, 

coţ odpovídá sloţení lezeckého druţstva v plném počtu. Obsazení tímto počtem osob bylo 

jedním z poţadavků pro nákup lezeckého automobilu. Za druhou řadou sedadel je úloţný prostor 

pro osobní výbavu lezců a batohy s lezeckou výstrojí.  

V zadní části automobilu je uloţen lezecký materiál. Přístup k materiálu je zadními dveřmi, 

kde po otevření jsou dvě výsuvná plata pro snadnější přístup. Pod výsuvnými platy na podlaze 

vozu je ještě prostor, kde jsou uloţeny rozměrnější prostředky pro zásah. Jsou to: rozkládací 

ţebřík, trojnoţka, páteřová deska a záchranná nosítka p ro evakuaci. 

Na horním platu (Obrázek 15) je lezecký materiál rozdělen pro přehlednost a rychlou 

dostupnost do přepravek a dále do čtyřech uzavíracích vaků tak, ţe vybavení kaţdého vaku je 

určeno pro daný typický zásah. V jedné přepravce jsou umístěny vaky pro rychlý zásah. První 

z vaků je vybaven prostředky pro výstup na stromy, druhý z vaků pro evakuaci osob z lanovky, 

třetí z vaků pro zásah s vrtulníkem a ve čtvrtém vaku jsou kladky pro vytváření kladkostrojů. 

Další přepravka obsahuje veškeré prostředky pro evakuaci a nosítka SKED. V poslední 

přepravce jsou uloţeny ocelové smyčky, karabiny, hranové kladky, chráničky na lana a ochranná 

plachta. 

Na spodním platu (Obrázek 16) jsou umístěny těţší a objemnější prostředky z důvodu 

zachování nízkého těţiště automobilu a lehčí manipulace s prostředky. Je zde uloţena 

elektrocentrála, osvětlovací lampy a stativy, prodluţovaní kabely, dýchací přístroje, záloţní láhve 
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k dýchacím přístrojům, motorová pila, statická a dynamická lana a souprava Rollgliss. Vybavení 

lezeckého vozu shrnuje pro přehlednost následující Tabulka 10.  

Tabulka 10 Vybavení krajského lezeckého automobilu  

Lezecký automobil 

Horní výsuvné plato    Na stěně mezi platy    

Evakuační postroj B-šátek 2x Lano 100m 2x 

Evakuační postroj A s karabinou 1x Lano 30m + obal 2x 

Nosítka SKED 1x    

Páteřová vesta k nosítkám SKED 1x Spodní výsuvné plato:  

Evak 1x Rollgliss + Evak.postroj B 1x 

Přepravka1  Lano statik Lanex 60m + obal 2x 

Souprava na stromy:  Lano dynamik Lanex 60m + obal 2x 

Stupadlo na stromy 2x Cívka prusík 5mm 8,5m 

Jumar 2x Lékárnička 1x 

Ocelová karabina 2x Krční límec 1x 

Lano 2m 1x DP Drager + maska 2x 

Souprava kladky:  Záloţní láhev k DP  2x 

Kladka Tandem 4x Elektrocentrála 1x 

Kladka Twin 2x Světlomet 500W 2x 

Kladka modrá velká 2x Stativ 2x 

Kladka Mini 4x Prodluţovací kabel 2x 

Protraxion 6x Kanystr 5l 1x 

Grigri 6x   

Kotvící deska velká 1x Podlaha:  

Kotvící deska malá 1x Trojnoţka 1x 

Přepravka 2  Rozkládací ţebřík  1x 

Souprava lanovka:  Nosítka+popruhy+5xkarabina 1x 

Kladka na lanovku 2x Páteřová deska Laerdal 1x 

Široce otevírací ocel. karabina  2x     

Souprava vrtulník:      

Slaňovací lano 40m 1x     

Podvěsové lano 22m 1x     

Přepravka 3      

Plachta 1x     

Vodící kladky-autíčka 1x     

Ocelová smyčka 4x     

Chránička na lano  4x     

Hranová kladka Kong 1x     

Ocelová karabina Kador 12x     

Oválná karabina Kong červ.  30x     

Plaketa 10x     

Klíč 13-16 1x     

Expreska +2 karabiny 10x     
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Obrázek 14 Lezecký automobil [23] 

 

 
 

 
        Obrázek 15  Horní výsuvné plato [23] Obrázek 16 Spodní výsuvné plato [23] 
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6.7. Specifika vybavení jednotlivých územních odborů 

Vybavení jednotlivých územních odborů Olomouckého kraje prostředky pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou jsou téměř identická. Výjimku tvoří malá část vybavení lezeckých skupin, 

kterými jsou vybaveny pro specifické oblasti typické pro daný územní odbor.  

Územní odbor Sever 

Toto území charakterizují horské oblasti,  skalní  útvary,  jeskyně, lyţařská střediska          

a v letních a zimních měsících mnoţství turistů. Sedačkové lanovky v lyţařských střediscích jsou 

případným rizikem na které musí být lezecké skupiny připraveny. Dalším rizikem je v poslední 

době stoupající obliba létání na svahových padácích a z toho plynoucí riziko moţné záchrany ze 

stromu. Z tohoto důvodu jsou lezecké skupiny v územním odboru Sever vybaveny kladkami 

Rollcab od firmy Petzl, určené pro záchranu osob z lanovky. Tyto kladky jsou přímo doporučené 

v metodice pro výcvik hasičů- lezců a záchrana z lanovky je jedním z poţadavků na znalosti 

kaţdého lezce. Pro lepší mobilitu v zimním období byla lezecká skupina na stanici Jeseník 

vybavena sněţným skútrem. Další výbava jeţ souvisí se záchranou osob ze stromu jsou stupadla 

na stromy. 

Územní odbor Olomouc 

Centrální stanice Olomouc HZS Olomouckého kraje je opěrným bodem pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou a hasiči- lezci musí být vybaveni pro lezecký zásah a případnou výpomoc 

jiné lezecké skupině v  kterékoliv části kraje. Proto je lezecké druţstvo na stanici Olomouc 

vybaveno nad rámec běţné výbavy na zásahy ve skalním terénu, záchranu osob z lanovky, 

záchranu osob ze stromu a  jiné zásahy. Tato výbava je součástí krajského lezeckého automobilu 

Volkswagen Transporter 4x4 a je připravena k okamţitému zásahu. Podrobnou výbavu tohoto 

vozidla popisuji v kapitole 6.6.    

Územní odbor Prostějov 

Specifikem v tomto území jsou výškové objekty nedostupné pro výškovou techniku, z nichţ 

některé přesahují výšku 100 metrů. Proto je lezecká skupina vybavena dvěma statickými lany o 

délce 120 metrů. Pro zásahy na stromech je taktéţ vybavena stupadly na stromy.  

Územní odbor Přerov 

Specifika tohoto území jsou identická s územním odborem Prostějov, a proto je lezecká 

skupina vybavena taktéţ dvěma statickými lany o délce 120 metrů a stupadly na stromy. 
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6.8. Porovnání vybavení lezeckou technikou s právními předpisy 

Vybavení zásahových poţárních automobilů, lezeckého druţstva a lezeckých skupin 

v Olomouckém kraji je plně v souladu s právními předpisy, jeţ řeší vybavenost jednotek PO 

věcnými prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.  

Pokyny jeţ řeší vybavenost prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou:  

o SIAŘ GŘ  HZS  ČR  a  NMV, částka 46/2008 - vybavení  hasiče  a základní vybavení CAS 

zajišťující výjezd druţstva věcnými prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

o SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006 - vybavení lezeckých druţstev a lezeckých 

skupin  

o SIAŘ  GŘ HZS ČR a  NMV, částka 33/2008 - vybavení zásahových poţárních automobilů 

nízko průtaţnými lany s opláštěným jádrem 

Vybavení zásahových poţárních automobilů v Olomouckém kraji plně odpovídá SIAŘ GŘ  

HZS  ČR  a  NMV, částka 46/2008. Z dosavadních zkušeností vyplývá, ţe není třeba tuto výbavu 

navyšovat, protoţe je na dostatečné úrovni. A to i přesto, ţe v roce 2008 byla tato výbava tímto 

SIAŘem omezena.  

Základní výbava hasiče-lezce v Olomouckém kraji je navýšena nad rámec minimální 

výbavy dle SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006 a to na základě vnitřního předpisu SIAŘ 

ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje  20/2008 z 1.3.2010. Tento vnitřní 

předpis umoţnil nadstandartně  vybavit kaţdého jednotlivého lezce na nynější úroveň výbavy, 

která splňuje veškeré poţadavky na zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou.  

Vybavení lezeckého druţstva a lezeckých skupin v Olomouckém kraji je navýšeno nad 

rámec SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV, částka 18/2006 prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou a to v rozsahu jeţ udává SIAŘ ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje  20/2008 z 1.3.2010. Stejně jako u vybavení lezce prostředky pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou, jsou lezecké druţstvo a lezecké skupiny v Olomouckém kraji na základě 

vnitřního předpisu HZS Olomouc vybaveny na profesionální úrovni.  

 Celková vybavenost lezeckým materiálem pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

v Olomouckém kraji je dostatečná a dle mého názoru dokonce nadprůměrná ve srovnání 

s ostatními Hasičskými záchrannými sbory v jiných krajích. Je to hlavně díky ochotě a vstřícnosti 

vedení HZS Olomouckého kraje, které si je vědomo ţe k provedení profesionálního zásahu je 

třeba adekvátní výbava.  
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7. Finanční náklady na provoz lezců v Olomouckém kraji 

7.1. Pořizovací náklady na výbavu jednoho lezce  

Náklady na vybavení jednoho lezce v Olomouckém kraji uvádí následující Tabulka 11.       
U výpočtu jsem vycházel z aktuálních ceníků dodavatelů, od kterých odebírá HZS Olomouckého 
kraje  lezecký materiál.  

Tabulka 11  Pořizovací náklady na jednoho lezce 

Materiál Výrobce Cena [Kč] 

Lezecká kombinéza Deva 2 000 

Lezecké boty HI-TEC 1 500 

Rybano Merck 1 300 

Zachycovací postroj Singing Rock, Alpin Bupex 4 200 

Přilba Petzl Ecrin  Petzl 2 200 

Svítilna Petzl   Petzl 1 100 

Stupadlo pravé Petzl Ascension Petzl 1 300 

Croll Petzl 1 150 

Šitá smyčka 80 cm, 2 ks Singing Rock 240 

Šitá smyčka 60 cm, 2 ks Singing Rock 200 

Karabina se zámkem a pojistkou 22kN, 5ks  Kong 1 500 

Karabina HMS šroubovací, 1 ks Singing Rock 300 

Karabina ocelová ovál, 2 ks Singing Rock 360 

Kladka Rescue Petzl 1 500 

Stop Petzl Petzl 2 100 

Slaňovací  osma Petzl 450 

Slaňovací prostředek s automatickou brzdou Petzl 1 700 

Nůţ záchranářský Singing rock 450 

Batoh Explorer 60 l Alpin Bupex 2 250 

Rukavice Meander Mars 1 100 

Odsedací smyčka Spelegyca Petzl 652 

Smyčky k lanovým svěrám, 2ks Petzl 250 

Brýle Marko 300 

Osobní lékárnička lezce Salewa 800 

Smyčka ocelová kotvící Alpin Bupex 650 

Popruh Footpro Petzl 680 

Kladka Rescue P50 Petzl 2 000 

Čelová svítilna se záloţním zdrojem Petzl 2 000 

Repp šňůra 5mm 3m Alpin Bupex 60 

Celkem 34 290 
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7.2. Roční náklady na provoz lezeckého druţstva 

Pro výpočet ročních nákladů na provoz lezeckého druţstva jsem vycházel z doby ţivotnosti 

lezeckého materiálu stanoveného výrobcem a procentuelní obměny materiálu v případě 

poškození. Procentuelní obměnu jsem stanovil na 10 % z celého objemu materiálu. Při dodrţení 

stanovených podmínek pro provádění ročních kontrol a kontrol po pouţití je ţivotnost                 

u kovových materiálů takřka neomezená a u textilních materiálů, které jsou omezeny stárnutím 

materiálu na 10 let od data výroby a nebo 5 let pouţívání. Výpočet:  

Obnovení textilií po 5-ti letech na jednoho lezce 

Tabulka 12 Obnova materiálu po 5 letech na jednoho lezce  

Materiál Ţivotnost Cena za jednotku Mnoţství Cena Kč 

Textilní smyčky  60 cm 5 let 100 2 ks 200 

Textilní smyčky  80 cm 5 let 120 2 ks 250 

Smyčky k lanovým svěrám 5 let 250 2 ks 500 

Odsedací smyčky     5 let 650 1 ks 650 

Zachycovací postroje lezci      5 let 4 200 1 ks 4 200 

Rukavice Meander 5 let 1 100 1 ks 1 100 

Ochranná přilba 10 let 2 000 1 ks 1 000 

Celkem 7 900 

Pozn.: ochranná přilba má ţivotnost 10 let, proto pouţívám pro výpočet polovinu ceny.  

Obnova materiálu po 5-ti letech na jednoho lezce činí 7 900 Kč. Z této částky vypočtu 

náklady na jeden rok jeţ vychází 1 580 Kč na jednoho lezce.  

Obnovení textilií po 5-ti letech v lezeckém družstvu 

Tabulka 13 Obnova materiálu po 5 letech v lezeckém druţstvu 

Materiál Ţivotnost Cena za jednotku Mnoţství Cena Kč 

Statická lana 5 let 40/m 380 m 15 200 

Dynamická lana     5 let 40/m 240 m 9 600 

Záchranná smyčka A      5 let 1500 1 ks 3 000 

Záchranná smyčka B      5 let 1620 3 ks 4 860 

Zachycovací postroje auta      5 let 1500 2 ks 3 000 

Textilní smyčky   5 let 120 20 ks 2 400 

Pomocná šňůra REPP  5 let 20/m 40 m 800 

Celkem 38 860 

Obnova materiálu po 5-ti letech na jedno lezecké druţstvo činí 38 860 Kč. Z této částky 

vypočtu náklady na jeden rok jeţ vychází 7 772 Kč na jedno druţstvo. Při započítání 10% 

nákladů na obnovu ostatních prostředků činí roční náklady na jedno druţstvo 8 550 Kč. 
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7.3. Roční náklady na lezecké druţstvo a lezecké skupiny v kraji 

V rámci Olomouckého kraje působí jedno lezecké druţstvo a čtyři lezecké skupiny ve 

kterých působí 60 hasičů-lezců.    

Při výpočtu ročních nákladů na počet lezců v Olomouckém kraji pouţiji předchozí  

Tabulku 12, kde jsou vypočteny náklady na jednoho lezce a vynásobím částku počtem lezců 

v kraji. Roční náklady v hodnotě 1 580 Kč na jednoho lezce vynásobené 60 lezci v kraji dávají 

částku 94 800. Přičtu- li 10% z částky na obměnu poškozeného materiálu, vychází mi roční 

náklady na provoz lezců v Olomouckém kraji 104 280 Kč. 

Při výpočtu ročních nákladů na provoz lezeckého druţstva a lezeckých skupin vycházím 

z toho, ţe vybavení lezeckého druţstva a lezecké skupiny je dle SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV,  

částka 18/2006 stejné, a proto vypočtenou hodnotu z Tabulky 13 vynásobím počtem lezeckých 

druţstev a lezeckých skupin v Olomouckém kraji coţ činí 5. Při započtení 10% na obnovu 

poškozeného materiálu vychází roční náklady na provoz lezeckého druţstva a lezeckých skupin 

v Olomouckém kraji částka 42 750 Kč. 

Součtem nákladů na roční provoz lezců a ročních nákladů na lezecké druţstvo a lezecké 

skupiny získávám celkové roční náklady na provoz lezeckého druţstva a lezeckých skupin 

v Olomouckém kraji jeţ činí 147 000 Kč. 

7.4. Odměňování členů lezeckých druţstev a skupin 

Hasiči- lezci jsou zařazeni stejně jako řadoví hasiči do třetí platové třídy a nejsou tabulkově 

finančně zvýhodněni. V Olomouckém kraji vznikl návrh systému přiznávání osobních příplatků 

na základě § 122 zákona 361/2003 Sb. o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Toto nařízení řeší ohodnocování příslušníků HZS vykonávajících činnost nad rámec běţných 

činností a zohledňuje specializační kurzy příslušníků HZS. Hasiči- lezci a letečtí záchranáři jsou 

ohodnoceni v tomto systému šesti body. Kaţdý bod odpovídá určité finanční částce. Po součtu 

všech specializačních kurzů a přepočtu na finanční částku je tato částka součástí osobního 

ohodnocení. Nedá se hovořit o tom, ţe tato malá částka v řádu stovek korun je motivací pro 

výkon funkce hasič- lezec. Motivací pro zájemce o funkci hasiče- lezce je spíše snaha o zvýšení 

odbornosti, sebeuspokojení a vyšší pozice mezi hasiči na směně získaná vyšší odborností.  

Instruktoři pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou jsou na rozdíl od hasičů- lezců 

zařazeni do čtvrté platové třídy a tudíţ jim nejsou uděleny body za tuto specializaci. Letečtí 

záchranáři byli v Olomouckém kraji ohodnoceni osobním příplatkem, který jim byl odebrán po 

ukončení spolupráce s Armádou ČR. 
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8. Spolupráce s jinými jednotkami 

8.1. Spolupráce s dobrovolnými jednotkami 

„Jednotky HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí mohou zřídit lezecká družstva nebo 

lezecké skupiny. Způsob provádění základní a pravidelné odborné přípravy hasičů se specializací 

pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, hasičů-instruktorů pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, minimální početní stav lezecké skupiny nebo lezeckého družstva, vybavení věcnými 

prostředky pro práci ve výšce nad volnou hloubkou a další náležitosti se potom řídí ustanoveními 

SIAŘ gen.ředitele HZS ČR a NMV, částka 18/2006. Zřízení lezecké skupiny nebo lezeckého 

družstva u jednotky SDH obce je možné po souhlasném vyjádření HZS kraje“ [9]. 

Spolupráce s dobrovolnými jednotkami v Olomouckém kraji při zásazích ve výšce a nad 

volnou hloubkou nefunguje a ani v blízké budoucnosti se s ní nijak nepočítá. Plošné pokrytí 

lezeckým druţstvem a lezeckými skupinami v Olomouckém kraji je dostatečné a 60 lezců 

rozmístěných po územních odborech postačuje na zvládnutí zásahů ve výšce a nad volnou 

hloubkou profesionálními jednotkami. Rovněţ materiálové vybavení pro činnosti ve výšce a nad 

volnou hloubkou je v Olomouckém kraji na velmi dobré úrovni.  

K tomu aby mohly lezecká druţstva nebo lezecké skupiny dobrovolných jednotek 

samostatně, nebo ve spolupráci s profesionálními jednotkami zajišťovat činnost spojenou se 

zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou, musí splňovat podmínky za kterých pracují 

profesionální jednotky.  

Patří mezi ně:  

o plošné rozmístění dobrovolných jednotek  

o zajištění dojezdových časů 

o zajištění pravidelnosti výcviku 

o vybavení a znalost vybavení profesionálních jednotek  

o dobrovolné jednotky musí pouţívat metodiku jako HZS 

Tyto podmínky nejsou schopny dobrovolné jednotky dodrţet a proto nejsou zařazovány do 

poplachového plánu kraje. Musíme brát v potaz i odpovědnost velitele zásahu za profesionální 

provedení zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou. Měl by zodpovídat za dobrovolnou jednotku 

u které nezná schopnosti jejich členů, jejich znalosti a vybavení materiálem pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou. Proto je vţdy lepší nasazení profesionálních jednotek kde jsou tyto 

pravidla zajištěny, ať uţ se jedná o výcvik, znalosti tak i vybavení lezeckým materiálem.  
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Dalším důvodem je plýtvání finančními prostředky na vybavení a výcvik dalších 

paralelních lezeckých skupin tam kde fungují bez problémů profesionální jednotky.   

8.2. Spolupráce se  sloţkami IZS 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému jsou základními 

sloţkami IZS Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, Zdravotnická záchranná sluţba a Policie 

České republiky [12]. 

Ostatními sloţkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdruţení 

občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní sloţky IZS poskytují         

při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyţádání [12].  

Následující Tabulka 14, jeţ čerpá ze Statistického přehledu událostí HZS Olomouckého 

kraje za rok 2009,  udává počet společných zásahů jednotek poţární ochrany Olomouckého kraje 

se základními i ostatními sloţkami IZS v období od 1.1.2009 do 31.12.2009.  

            Tabulka 14 Přehled společných zásahů s ostatními sloţkami IZS za rok 2009 [11]  

Sloţka IZS  Počet společných zásahů 

Policie ČR 3 129 

Zdravotnická záchranná sluţba  931 

Armáda ČR-vojenské záchranné útvary 6 

Armáda ČR-jiné 3 

Obecní policie 485 

Hygienická sluţba  3 

Pohotovost sluţba el. rozvodných závodů 64 

Plynárenská pohotovostní sluţba  41 

Vodárenská pohotovostní sluţba  14 

Teplárenská pohotovostní sluţba  2 

Obecní zastupitelstvo  84 

Česká inspekce ţivotního prostředí 10 

Ostatní ústřední orgány státní správy 11 

Podniky, firmy 27 

Místní sluţby 14 

Ostatní ústřední orgány státní správy 5 

Celkem 4 829 

 

Z tohoto celkového počtu zásahů bylo za rok 2009 dle Statistického přehledu událostí HZS 

Olomouckého kraje 236 zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou, z toho 53 pomocí lezecké 

techniky. 
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9. Vyhodnocení práce 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení stávajícího stavu lezeckého druţstva               

a lezeckých skupin v Olomouckém kraji, systému jejich organizace, specifik jejich nasazení         

a posouzení materiálového vybavení. Dále posouzení moţné spolupráce s dobrovolnými 

jednotkami. 

Struktura lezeckých skupin v Olomouckém kraji se budovala postupně od roku 1990 kdy 

na všech centrálních stanicích mimo stanice Šumperk fungovaly lezecké skupiny v rámci 

plošného pokrytí bývalých okresů. Po vzniku HZS Olomouckého kraje v roce 2001 byla 

vytvořena společná lezecká skupina v rámci kraje a stanoveny zásady její organizace. Hlavní 

myšlenkou byla vzájemná výpomoc lezeckých skupin mezi územními odbory coţ se ukázalo 

jako ne zcela ideální z důvodu rozdílné vybavenosti lezeckým materiálem a nedostatečné souhry 

lezců z rozdílných územních odborů. V roce 2003 bylo dle SIAŘ  GŘ  HZS  ČR  a  NMV, částka  

2/2003 sjednoceno vybavení lezeckých skupin v kraji, upraveny zásady jejich zřizování               

a předepsán rozsah odborné přípravy pro sjednocení systému v kraji. V O lomouckém kraji 

vznikla 30.4.2003 Koncepce lezeckých skupin, která analyzovala stav lezeckých skupin               

a navrhla řešení jak vytvořit fungující systém lezeckých skupin v kraji. Na základě této koncepce 

se systém lezeckých skupin v Olomouckém kraji vyvinul na nynější úroveň. Dovolím si tvrdit, ţe 

to byl velký krok vpřed jak z hlediska navýšení výbavy lezeckých skupin v Olomouckém kraji, 

tak sjednocením systému výcviku a zapojením jednotlivých územních odborů do společných 

výcviků.  

Navýšily se počty lezců v Olomouckém kraji, vznikla nová lezecká skupina na centrální 

stanici Šumperk, byla doplněna výbava věcnými prostředky pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou na nynější  úroveň, která je dostatečná na zvládnutí i sloţitých zásahů a byla vytvořena 

funkce  hlavního instruktora HZS O lomouckého kraje, jehoţ náplní je odborné vedení lezeckých 

skupin v rámci kraje. 

Podle mého názoru je systém lezeckých skupin v Olomouckém kraji nastaven správně        

ať jiţ z hlediska plošného pokrytí, počtu lezců, úrovně výbavy, tak systémem odborné přípravy   

a  funguje na velmi dobré úrovni. Vţdy je ale co zlepšovat, protoţe vývoj jde dopředu, výrobci 

přichází na trh s novými prostředky a vyvíjí se nové postupy záchrany ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Proto je třeba neustále drţet krok s dobou a seznamovat hasiče- lezce s těmito novými 

postupy a moţnostmi, aby se udrţela dobrá úroveň znalostí lezců.  
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Provoz a vybavení lezeckých skupin v Olomouckém kraji stojí nemalé finanční náklady, 

které jsou ovšem na druhé straně vyváţeny fungujícím systémem záchrany z výšky a z volné 

hloubky. Tyto výdaje se dají sníţit tím, ţe nákup nového vybavení lezeckých skupin se omezí na 

nezbytně nutné prostředky potřebné pro zásah. Při nákupu prostředků pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou je vhodné, aby se materiál nakupoval pro celý kraj najednou. Pak je moţné 

odebírat tento materiál přímo od výrobců a vyuţívat mnoţstevních slev za větší odběr. Dále je 

moţné šetřit náklady tím, ţe v kaţdé lezecké skupině je vyškolený technik lezeckého materiálu, 

který je sám schopen a oprávněn provádět periodické kontroly prostředků pro práci ve výšce       

a nad volnou hloubkou. Zároveň je pověřen péčí o tyto prostředky čímţ se prodluţuje jejich 

ţivotnost. 

Pokud jde o spolupráci s dobrovolnými jednotkami při zásazích ve výšce a nad volnou 

hloubkou, tak v dnešní době v Olomouckém kraji nefunguje a v budoucnu se s ní ani nepočítá. Je 

to z důvodů soběstačnosti profesionálních jednotek při zásazích v kraji, nezabezpečení plošného 

pokrytí dobrovolnými jednotkami, nezajištění dojezdových časů těchto jednotek, slabou úrovní 

výcviku a nedostatečnou vybaveností dobrovolných jednotek.   
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