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Diplomová práce se obsahově zabývá vybranými technickými prostředky pro záchranu 

osob z výšek. Úvodní kapitola slouţí k seznámení se základními pojmy. V další části popisuji 

základní rozdělení záchrany osob z výšky  a výběr vhodného způsobu záchrany. V následující 

kapitole jsem rozebral legislativu týkající se těchto vybraných prostředku. Dále provádím 

rozdělení a charakteristiku jednotlivých vybraných prostředku a jejich taktické moţnosti  

a způsoby nasazení s uvedením takticko-technických dat. V posledních dvou kapitolách 

diplomové práce jsem se věnoval kontrolám a návrhu vybavení jednotek poţární ochrany 

vybranými technickými prostredky pro záchranu osob z výšek. 
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In my dissertation, my main focus is on specific engineering facilities and equipment 

for rescuing people from heights. The introductory chapter explains the elementary 

terminology. In the next section, I am describing the basic allocation of life saving techniques 

and the best selection of life saving methods. Legislation, which is essential for all these 

specific methods, is analyzed in the following chapter. In next chapter, I am focusing on 

allocation and characteristics of each individual facility, it’s tactical opportunities and usage. I 

am also providing examples of tactical and technological data. In the last two sections of my 

dissertation, I am concentrating on controls and concept of specific technical equipment for 

fire-fighting units, focusing on saving people from heights. 
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2 Úvod 

 

Jednotky poţární ochrany (dále jen „jednotky PO“) neprovádí pouze hašení poţáru, 

ale i celou řadu dalších činností, mezi které patří i záchrana osob z výšek. Jedná se o velice 

náročnou činnost, u které musí hasič disponovat dostatečnou technickou zručností  

a praktickými zkušenostmi při nasazení záchranných a evakuačních prostředků. Záchrana 

osob z výšek se dělí dle způsobu jejího provedení na vnitřní a vnější. Pro záchranu 

ohroţených osob je ve většině případu pouţití vnitřních zásahových cest bezpečnější  

a rychlejší. V případě, ţe tato cesta v objektu není zbudována, nebo ji z nějakého důvodu 

nelze pouţít, hasiči musí provádět záchranu z vnější části budovy. Tato záchrana se provádí 

pomocí výškové techniky, a to automobilovou plošinou, ţebříkem nebo pomocí vybraných 

prostředků poţární ochrany. 

 

 Ve své diplomové práci jsem zaměřil na vybrané prostředky poţární ochrany pro 

záchranu osob z výšek. Vzhledem k tomu, ţe jednotky PO pouţívají k činnostem při záchraně 

osob z výšek velké mnoţství věcných prostředků, zaměřil jsem se na záchranné seskokové 

plachty a matrace, plachtou pro skluz, evakuační rukáv, záchranné a evakuační nosítka  

a prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Cílem diplomové práce je popis a srovnání vybraných technických prostředků 

určených pro záchranu osob z výšek a návrh prostředků pro záchranu osob z výškových 

budov. 
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4 Seznámení s pojmy 

Záchranné práce – je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí.
 
[16] 

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou – se povaţuje práce ve výšce, činnost nebo pohyb 

hasiče na nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při kterém je ohroţen pádem z výšky, do 

hloubky, propadnutím, nebo sesutím. [13] 

 

Nebezpečná výška – je místo, kde musí být hasič zajištěn proti pádu, kde hrozí nebezpečí 

poškození zdraví nezávisle od výšky, a na ostatních pracovištích od výšky 3 m. [13] 

 

Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. [16] 

 

Operační a informační střediska – jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek integrovaného 

záchranného systému, který mi jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje  

a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. [16] 

 

Místo zásahu – je místo nasazení sloţek IZS při záchranných a likvidačních prací  

a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události. [4] 

 

Věcnými prostředky technické sluţby – jsou věcné prostředky poţární ochrany a provozní 

prostředky technické sluţby určené k měření a zkouškám, případně i k jejich údrţbě  

a opravám. [9] 

 

Vybrané věcné prostředky technické sluţby – jsou věcné prostředky, na jejichţ 

projektování, zařazení, instalaci, provoz, zkoušky, kontrolu, údrţbu a opravy jsou kladeny 

zvláštní poţadavky z hlediska jejich zařazení k jednotkám poţární ochrany. [9] 

 

Provozní kontrolou věcného prostředku – je předepsaná zkouška nebo soubor 

předepsaných zkoušek jeho parametrů, kterými se prokazuje provozuschopnost, bezpečnost  
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a funkčnost. Typy zkoušek pro provozní kontrolu jsou deklarovány výrobcem, českou 

technickou normou, technickým předpisem nebo mezinárodním technickým pravidlem. 

Zkoušky se provádí na zkušebním zařízení, které má platné ověření nebo kalibraci. Provozní 

kontrola se provádí po pouţití věcného prostředku, v případě podezření na závadu, ve 

stanovených termínech nebo periodicky, zpravidla hasičem-technikem TS, který je 

oprávněnou osobou. [9] 

 

Revizí věcného prostředku – je předepsaná zkouška nebo soubor předepsaných zkoušek jeho 

parametrů, kterými se prokazuje, vedle provozuschopnosti, bezpečnosti a funkčnosti, shoda  

s výrobcem nebo technickou normou deklarovanými parametry. Typy zkoušek pro revizi jsou 

deklarovány výrobcem, českou technickou normou, technickým předpisem nebo 

mezinárodním technickým pravidlem. Zkoušky se provádí na zkušebním zařízení, které má 

platné ověření nebo kalibraci. Revize se provádí v pravidelných intervalech stanovených 

právním předpisem nebo výrobcem a jejím výsledkem je protokol. Revize se provádí 

zpravidla odborným servisem. [9] 

 

Zkouškou věcného prostředku – je pracovní postup směřující k dosaţení výsledku zkoušky, 

který se srovnává s hodnotou deklarovanou výrobcem, popř. českou technickou normou. 

Zkouška je součástí revize nebo provozní kontroly věcného prostředku. [9] 

 

Uţivatelskou kontrolou věcného prostředku – je pracovní postup, při kterém uţivatel 

prověří před pouţitím ve stanoveném rozsahu funkčnost prostředku. [9] 
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5 Záchrana osob z výšky obecně 

Pro záchranu osob z výšek je velice duleţité mít značný teoretický rozhled, technickou 

zručnost a hlavně praktické zkušenosti. Při provádění takto náročné činnosti je vyţadováno, 

aby byl hasič po všech stránkách kvalitně připravený. 

 

Rozdělení záchrany z výšky [13] : 

1) Podle mnoţství zachraňovaných osob: 

 záchrana jednotlivců (1 aţ 10 osob); 

 záchrana hromadná (10 a více osob). 

2) Podle způsobu provedení: 

 Rozdělení záchrany z výšky podle základního způsobu provedení: 

– primární způsob záchrany (vyuţití k tomu určených stavebních prvků 

jako únikové cesty všeho druhu, evakuační výtahy atd.); 

– sekundární způsob záchrany (záchrana technickými prostředky  

a metodami určenými pro improvizovaný způsob záchrany). 

 Rozdělení záchrany z výšky podle druhu události 

– záchrana osob z výšky při poţárech; 

– záchrana osob z výšky při jiných typech zásahu. 

5.1 Výběr správného způsobu záchrany 

Zvolit správný a přitom rychlý způsob záchrany není jednoduché. Je důleţité brát 

ohled na mnoho okolností (počet a míra ohroţení osob, přístup atd.) 

5.1.1 Úloha operačního a informačního střediska 

Důleţitou úlohu při záchraně osob z výšky sehrává operační a informační střediska 

(dále jen OPIS), kterými jsou OPIS Hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS”) krajů  

a generálního ředitelství HZS ČR. Vţdy je nutné od volajícího zjistit potřebné informace 

z důvodu vysílání příslušných jednotek PO na místo zásahu, dále správnou volbu potřebné 

poţární techniky a technických prostředků nutných k provedení záchrany osob i k vyrozumění 

dalších sloţek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS”). 
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Obsluha OPIS se snaţí zajistit od volajícího maximum informací, zejména [2] : 

 adresu události; 

 druh události (poţár, ţivelní pohroma nebo jiná mimořádná událost); 

 bliţší údaje o události potřebné pro jednotku (např. ohroţení osob, jejich počet, 

charakter objektu, ve kterém k události došlo, jiná hrozící nebezpečí); 

 nejvhodnější příjezdovou trasu k místu události (není-li zřejmá z adresy a je ji 

třeba upřesnit); 

 jméno osoby podávající zprávu o události, její telefonní číslo a adresu (místo); 

 odkud je voláno. 

 

Ze získaných  informací o mnoţství ohroţených osob z místa mimořádné události je 

nutné vyhlásit příslušný stupeň poplachu, aby bylo zajištěno potřebné mnoţství sil  

a prostředků k provádění záchrany s výšky.  

 

Stupně poplachu dle mnoţství ohroţených osob [13] : 

 První stupeň (malý případ) - se vyhlašuje, pokud jsou ohroţeny jednotlivé osoby 

(poţár rodinného domku, záchrana sebevrahů apod.); 

 Druhý stupeň (střední případ) - je vyhlašován, jestliţe jsou ohroţeny desítky osob 

(poţár v panelovém domě atd.); 

 Třetí stupeň (velký případ) - se vyhlašuje při ohroţení stovek osob (obchodní 

centra, nemocnice, divadla atd.). 

5.1.2 Úloha velitele zásahu 

Pokud, po příjezdu jednotek PO na místo mimořádné události se informace od OPIS 

potvrdí, je vhodné tuto skutečnost zpětně potvrdit, případně doplnit o další nutné informace. 

 

Poté velitel zásahu při záchraně osob ve vícepodlaţních a výškových budovách: 

 Řídí a organizuje průzkum s cílem: 

– zjistit přítomnost ohroţených osob (vytvořit pokud moţno více průzkumných 

skupin a vyuţít dokumentaci zdolávání poţáru a poţárně bezpečnostní řešení); 

– zjistit stav zvláštního vybavení pro zásah (vnitřní evakuační a zásahové cesty, 

poţární a evakuační výtahy atd.). 
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 Určit vhodný způsob záchrany: 

–  přednostně vyuţít vnitřních únikových a zásahových cest, evakuační výtahy 

atd.; 

– poté vyuţít výškovou techniku (vysokozdviţnou plošinu nebo ţebřík)  

a vybrané technické prostředky pro záchranu osob z výšek (záchranné 

seskokové plachty, matrace, evakuační rukávy atd.). 

 

Pravomoci velitele zásahu při evakuaci osob z výšky [2] : 

 určuje pořadí evakuovaných osob (zpravidla v pořadí děti, ţeny, starci, muţi); 

 rozhoduje o nedodrţení technických parametrů poţární techniky a věcných 

prostředků, jestliţe hrozí nebezpečí z prodlení; 

 přerušuje na nezbytnou dobu záchranu osob v případě, ţe pokračování v záchraně 

by bezprostředně ohroţovalo ţivot zasahujících hasičů. 

 

V zásadě se u zásahu setkáme se třemi skupinami lidí [13] : 

 záchranu odmítají nebo je jejich záchrana komplikovaná (osoby se sníţenou 

pohyblivostí, staří lidé, malé děti, opilí, osoby se strachem z výšky atd.); 

 do záchrany se vrhají „bezhlavě”, neorganizovaně (v případě přímého ohroţení 

ţivota); 

 skupina lidí ukázněných, dbajících pokynů záchranářů a jejichţ záchrana bývá 

sviţná (starší děti a mladí lidé, ţeny, apod.). 

5.2 Činností jednotek PO spojené s technickými prostředky pro 

záchranu osob z výšek 

Následující graf ukazuje statistické vyhodnocení počtu vyproštěných osob z výšek 

jednotkami PO. Největší podíl na záchraně osob mají samozřejmě profesionální hasiči ČR. V 

roce 2007 jich bylo jejich pomoci zapotřebí při záchraně 148 osob. Zde se ale také ukazuje, ţe 

v některých případech je nutná pomoc SDH obcí, největší zastoupení měli v roce 2008, kdy 

bylo jejich pomoci třeba celkem v cca 12 % ze všech případů vyproštování osob z výšek. HZS 

a SDH podniku se vyuţívají pouze v případech podnikových záleţitostí. V procentuálním 

zastoupení bylo jejich pomoci nejvíce např. v roce 2005 a to v cca 5%. 
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Graf 1Počet vyproštěných osob z výšek jednotkami PO [11]  

 

U záchrany osob z hloubek mají největší podíl v roce 2008 profesionální hasiči ČR  

se 149 vyproštěnými osobami. V roce 2009 SDH obce, HZS a SDH podniku celkem 

vyprostili z hloubek  40 osob. 

 

Graf 2 Počet vyproštěných osob z hloubek jednotkami PO [11]  
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Při zásazích ve výšce s lezeckými prostředky měli profesionální hasiči v roce 2005 

největší počet zásahů a to 761. SDH obcí měli největší zastoupení v roce 2006, celkem 27 % 

z celkového počtu zásahů. 

 

Graf 3 Počet zásahů jednotek PO pomoci lezeckých prostředků [11]  
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6 Legislativa spojená s vybranými záchrannými 

prostředky 

6.1 Zákon č.22/1997 Sb.  

Tento zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických poţadavcích na výrobky upravuje 

způsob stanovování technických poţadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 

ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní prostředí, popřípadě jiný veřejný 

zájem. Tentýţ zákon dále upravuje práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo 

distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

oprávněný zájem. 

6.1.1 Seznámení ze základní pojmy 

Výrobek – je jakákoliv věc, která byla vyrobena nebo jinak získána a je určena k uvedení na 

trh. 

Uvedení výrobku na trh – je okamţik, kdy je výrobek poprvé na trhu úplatně nebo bezúplatně 

předán nebo nabídnut za účelem distribuce nebo pouţívání. 

Uvedení výrobku do provozu – je okamţik, kdy je výrobek poprvé pouţit uţivatelem k účelu, 

ke kterému byl vyroben. 

Výrobce – je osoba, která výrobek vyrábí nebo pouze navrhuje, v případech stanovených 

nařízení vlády také osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který 

odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem. 

Dovozce – je osoba, která uvede výrobek na trh z jiného neţ členského státu Evropské unie 

nebo výrobek na trh zprostředkuje. 

Technické poţadavky na výrobek: 

 Technická specifikace – stanoví poţadované charakteristiky výrobku např. úroveň 

jakosti, uţitné vlastnosti, rozměry, název, postupy posuzování shody s právními nebo 

technickými normami a jsou uvedeny v právním předpisu, technickém dokumentu 

nebo technické normě. 

 Další poţadavky – které jsou nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu nebo ochrany 

spotřebitele, týkající se ţivotního cyklu, kdy byl výrobek uveden na trh např. 

podmínky pouţívání, recyklace, opětovného pouţití nebo zneškodnění výrobku. 
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Notifikovaná osoba – je právnická osoba, která byla pověřena k činnostem při posuzování 

shody výrobků s technickými poţadavky. 

6.1.2  Technické předpisy a technické normy 

Technický předpis – je právní předpis, obsahující technické poţadavky na výrobky, popřípadě 

pravidla pro sluţby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do 

provozu, při jeho pouţívání nebo při poskytování nebo zřizování sluţby nebo zakazující 

výrobu, dovoz, prodej či pouţívání určitého výrobku nebo pouţívání, poskytování nebo 

zřizování sluţby [15] . 

Technický dokument – obsahuje technické poţadavky na výrobek, ale není technickým 

předpisem ani technickou normou (plní informační povinnost). 

Česká technická norma – je dokument, který schválila pověřená právnická osoba pro 

opakované nebo stále pouţití a není obecně závazná. Tato norma poskytuje pravidla, směrnice 

nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledky zaměřené na dosaţení nejpříznivějšího 

uspořádání ve vymezených souvislostech. 

Harmonizovaná česká technická norma – vzniká s české technické normy, příjme-li v plné 

míře poţadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které 

uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo 

evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu  

s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob. 

6.1.3  Certifikace 

Pokud výrobek splňuje poţadavky právních předpisů, které se na něj vztahují, vystaví 

autorizovaná osoba certifikát typu výrobků a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát 

obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis a zobrazení výrobků, nutný 

pro jeho identifikaci (viz příloha č. 1). Výrobce nebo dovozce je povinen zajišťovat, aby 

výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu. 

6.1.4 Autorizace 

Autorizací se rozumí dle [15]  pověření právnické osoby k činnostem při posuzování 

shody výrobků zahrnující i posuzování činností související s její výrobou, popřípadě 

s opakovaným pouţitím. Autorizaci (viz příloha č. 2) uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě prověření daných 
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podmínek. Tento úřad v rozhodnutí o autorizaci stanoví podmínky pro zachování jednotného 

postupu autorizovaných osob při jejich činnostech a vymezení jeho rozsahu.  

6.1.5  Autorizované osoby 

Autorizované osoby vykonávají činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí  

o autorizaci. Tyto osoby jsou povinny [15] : 

 uzavřít na základě návrhu výrobce nebo dovozce, popřípadě jiné osoby smlouvu  

o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody; 

 řídit se při posuzování shody technickými předpisy a provádět technická zjištění 

objektivně s vynaloţením odborné péče na úrovni poznatků vědy a techniky známých 

v době, kdy jsou prováděna; 

 v rozsahu stanoveném nařízeními vlády: 

– vydávat na základě technických zjištění certifikáty nebo jiné dokumenty, 

jejichţ platnost mohou omezit, popřípadě pozastavit; 

– poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících 

dokladů a informace o vydání, odmítnutí nebo zrušení certifikátů nebo jiných 

dokumentů Úřadu všem věcně příslušným notifikovaným osobám, popřípadě 

dalším osobám. 

6.1.6  Akreditace 

Akreditace dle [15] se rozumí postup vedoucí k vydání Osvědčení o akreditaci (viz 

příloha č. 3). Toto osvědčení znamená, ţe právnická nebo fyzická osoba je způsobilá ve 

vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou 

obdobnou technickou činnost. V České republice akreditaci provádí a osvědčení vydává 

Český institut pro akreditaci. 

Osvědčení o akreditaci musí obsahovat [15] : 

 jméno, příjmení a bydliště, je-li subjektem posuzování shody fyzická osoba, nebo 

obchodní firma nebo název a sídlo, je-li subjektem posuzování shody právnická osoba; 

 poţadovaný předmět a rozsah činnosti subjektu posuzování shody. 
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6.2  Nařízení vlády č. 173/1999 Sb. 

Nařízení vlády stanovuje dle přílohy č. 4 záchranná zařízení pro únik osob z výšek, 

mezi které patří seskokové matrace, plachty a záchranné tunely jako tzv. stanovené výrobky, 

u kterých se musí posuzovat shoda. 

6.2.1 Posuzování shody 

Posouzením shody (viz příloha č. 5) se rozumí to, zda výrobky splňují poţadavky 

právních přepisů, které se na něj vztahují. Splnění těchto poţadavků se rozumí splnění 

odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem a právních předpisů. 

Výrobce nebo dovozce zajišťuje u autorizované osoby posouzení shody výrobků. 

Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními poţadavky na výrobky a o 

posouzení shody vydává doklad výrobci nebo dovozci. 

 

Pro přezkoušení výrobku poskytuje dovozce nebo výrobce autorizované osobě [6] : 

 identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo 

fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby  

a místo výroby výrobků); 

 technickou dokumentaci; 

 vzorek výrobku. 

 

Autorizovaná osoba provede přezkoušení tak, ţe [6] :  

 přezkoumá podklady předloţené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají 

poţadavkům tohoto nařízení; 

 zkouší vzorek výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní poţadavky na 

výrobky. 

 

Pokud výrobek splňuje stanovené poţadavky, autorizovaná osoba vystaví výrobci 

nebo dovozci certifikát typu výrobků. Tento certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování  

a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, potřebných pro jeho identifikaci. 

 

Výrobce nebo dovozce pořizuje takovou technickou dokumentaci, která umoţňuje 

posuzování shody výrobků. Tato technická dokumentace obsahuje s přihlédnutím 

k charakteru výroby [6] : 



16 

 

 všeobecný popis výrobku; 

 výrobní výkresy a schémata zapojení sestav, součástí, obvodů, sloţení výrobku, 

technologický postup, poţárně-technické, chemické, fyzikální a biologické 

charakteristiky výrobku, ve vztahu k ochraně ţivota a zdraví osob, jejich majetku nebo 

k ochraně přírodního prostředí; 

 popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, 

návody k pouţívání včetně případných nároků na obsluhu, včetně vyznačení poţárně-

technických charakteristik;  

 výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému pouţití uváděné jako 

součást dokumentace musí být v českém jazyce (pokud je třeba upozornění uvést 

přímo na výrobcích, musí být provedena čitelně a trvanlivě);  

 přehled technických předpisů a seznam pouţitých českých technických norem; 

 výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek; 

 zkušební protokoly, popřípadě certifikáty. 

 

Doklady o způsobu posouzení shody obsahují technickou dokumentaci, eventuálně 

další dokumenty vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Prohlášení o shodě se 

vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náleţitosti [6] : 

 identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává; 

 identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, model, výrobní číslo); 

 popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel pouţití), ostatní údaje 

o výrobku, např. toxicita, třída zápalnosti; 

 popis pouţitého způsobu posouzení shody,  

 seznam technických předpisů a českých technických norem pouţitých při posouzení 

shody; 

 v případě, ţe posouzení shody bylo provedeno formou přezkoušení typu, údaje  

o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby), 

která přezkoušení typu provedla, číslo a datum vydání certifikátu (včetně doby jeho 

platnosti); tytéţ údaje uvede výrobce nebo dovozce v případě, ţe vyuţil k posouzení 

shody nález (protokol, certifikát apod.) akreditované osoby;  

 potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, ţe vlastnosti výrobku splňují základní 

poţadavky na výrobky, ţe výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem 

nebo dovozcem určeného pouţití bezpečný a ţe přijal opatření, kterými zabezpečuje 
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shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 

poţadavky na výrobky; 

 datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce 

nebo dovozce a její podpis. 

Pokud dojde ke změně skutečností, při kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na 

výrobek a má být i po této změně nadále uváděné na trh a tato změna můţe ovlivnit vlastnosti 

výrobku z hlediska základních poţadavků na výrobky, výrobce nebo dovozce vydá nové 

prohlášení o shodě. 
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7 Rozdělení a popis vybraných záchranných prostředků 

7.1 Záchranné seskokové plachty 

Záchranná seskoková plachta se pouţívá k zachycení nebo ke ztlumení pádu skákající 

osoby z výšky. Jedná se o vyztuţenou plachtu předepsaného rozměru a pevnosti. Slouţí  

k záchranným účelům jako je záchrana osob z vyšších podlaţí budov.  

Záchrana pomocí seskokové plachty představuje velké reálné nebezpečí pro 

zachraňované, ale hlavně pro záchranáře. Její nasazení je povoleno aţ po vyčerpání všech 

ostatních dostupných bezpečnějších moţností pro záchranu osob podle podmínek v místě 

zásahu. V současné době existují podstatně bezpečnější způsoby záchrany, ale ne vţdy  

je moţno těchto způsobů vyuţít. 

7.1.1 Záchranná seskoková plachta ST-8 

Plachta je zhotovena ze čtyř pásů lněné plachtoviny tvaru čtverce o rozměrech  

350 x 350 cm, kde jsou rohy seříznuty v délce 70 cm. V obou vzájemně kolmých směrech  

i uhlopříčně je plachta vyztuţena polyamidovými popruhy, které jsou přišity k plachtě 

oboustranně. Po obvodě plachty jsou vytvořena oka v místech vyztuţovacích popruhů, 

kterými je provlečeno lano. Lano je navolněno a tvoří tak oka pro uchopení plachty. 

 

 

Obrázek 1 Záchranná seskoková plachta ST-8 [21]  
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7.2 Záchranná seskoková matrace 

Záchranná seskoková matrace slouţí pro bezpečný dopad osoby skákající z výšky. Je 

nutno uvést, ţe existují na trhu různé typy nafukovacích matrací, které se od sebe liší 

způsobem plnění vzduchu, tvarem, velikostí a moţnostmi a způsoby pouţití. Velká výhoda 

záchranné seskokové matrace pouţívané u HZS oproti záchranné seskokové plachtě je, ţe 

k její obsluze stačí podstatně méně osob. 

7.2.1 Stručný popis záchranné seskokové matrace SP 23 

Seskoková matrace se skládá ze vzduchu plněné kostry, na všech stranách potaţené 

z nepropustných a ohně-odolných ploch, které jsou spojeny uvnitř našitými pruhy nalepenými 

na kostru. Kostra se skládá ze dvou přes sebe nasměrovaných hadicových rámů, spojených  

v rozích s osmi kolmými hadicovými sloupy. Uprostřed matrace je umístěna vodorovná dělící 

stěna dělící zařízení na dvě nad sebou leţící komory. 

 

 

Obrázek 2 Seskoková matrace SP 23 [21]  

 

Při dopadu zachraňované osoby do záchranné seskokové matrace se deformuje 

hadicová výztuţ, vnitřní objem komor se zmenšuje a vzduch, nacházející se uvnitř uniká. 

Kinetická energie dopadající osoby se mění na energii unikajícího vzduchu z komor  

a deformační práci kostry. 
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Obrázek 3 Deformace hadicové výztuţe u seskokové matrace [21]  

 

Propojení horního a spodního rámu sloupy je dosaţeno stabilní odlehčení, které 

způsobuje, ţe při pádu tělesa do bíle označené plochy způsobí deformaci kostry směrem ke 

středu seskokové matrace. Rovněţ je tím zabráněno, ţe těleso sklouzne z hrany seskokové 

matrace a je vtaţeno jako do nálevky. Současně je zabráněno zpětnému vypruţení tělesa. 

7.3 Záchranná plachta pro skluz 

V místě, kde je nutno provádět záchranu osob, se záchranná plachta pro skluz upevní 

v okně nebo např. na balkoně pomocí příslušné rámové konstrukce. Záchrannou plachtu je 

moţno instalovat tam, kde je místo záchrany nedostupné výškové technice. Tento prostředek 

lze instalovat stacionárně v budovách, ale i mobilně jako vybavení HZS. 

7.3.1 Popis záchranné plachty pro skluz typu EUROACE-R-F 

Plachta pro skluz EUROACE-R-F je přenosné evakuační zařízení, určené pro HZS. 

Plachta je dělená do dvoumetrových segmentů opatřených v horní části zipem a sponou. 

Kaţdý segment je pouţitelný jako výstup, po bocích je opatřen drţadly. Vnitřní část plachty 

se vyrábí z polyesterové tkaniny odolné proti opotřebení, vnější část je vyrobena z nylonu. 

Dle poţadavků je moţno plachtu vyrobit s kevlaru či nomexu. Mezi vnější a vnitřní tkaninu 

jsou všity nosné pásy ve spodní části plachty. Po celé délce jsou po obou stranách  

u spojovacích švů vloţena nosná konopná lana. 
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Obrázek 4 Plachta pro skluz [21]  

 

Části záchranného skluzu pro únik oknem: 

 vstupní rám, který se ukotvuje do okna; 

 vzpěry (tyče) o délce 1 800 mm; 

 vzpěry (tyče) o délce 1 600 mm; 

 2 prodluţovací tyče o délce 900 mm; 

 taška pro vstupní rám a plachtu; 

 taška pro vzpěry a prodluţovací tyče; 

 závěsný popruh. 

 

 

               Obrázek 5 Vstupní rám plachty pro skluz [21]  
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Pro únik balkonem je vytvořena rámová balkonová konstrukce, která je tvořena: 

 kusy rozpěrných tyčí nastavitelných do délky 2 500 mm; 

 kusy kladek pro napínání. 

7.4 Záchranné evakuační rukávy 

Jedná se o nouzový způsob záchrany, který má mnoho předností. Jednou z nich je 

snadná a rychlá instalace, další výhodou je velký počet zachráněných lidí. Hlavní výhodou je 

vysoká bezpečnost pro zachráněné osoby. Rukávy lze instalovat do oken, lodţií apod., tak i na 

koš automobilového ţebříku či plošiny. 

7.4.1 Popis záchranného rukávu typu EUROACE S-1-F/N 

Vertikální spirálový evakuační rukáv se pouţívá k evakuaci z budov a je určen pro 

montáţ na koš hasičských automobilových plošin a ţebříků. Délka rukávu odpovídá dostupné 

pracovní výšce automobilové plošiny. Evakuační rukáv se dá nastavovat za pomoci 

dvoumetrových dílů, které se navzájem spojují pomocí uzávěrů a rychlospojek. Kluzná dráha 

je ve formě vertikální spirály. Zelená šipka nakreslená uvnitř ve spodní vyklápěcí části 

evakuačního rukávu znamená točení směrem doleva.  

Materiál evakuačního rukávu je vyroben z polyesterové tkaniny s ochranným pláštěm, 

který je silně impregnován proti ohni. Vstupní rámová konstrukce evakuačního rukávu pro 

montáţ na koš vysokozdviţné plošiny nebo ţebříku se vyrábí s ocelového nebo hliníkového 

materiálu. 

 

Způsob upevnění vstupního rámu evakuačního rukávu: 

1) Na pracovní koš vysokozdviţné plošiny (např. Bronto Skylift) 

 Vstupní rám je bočně umístěn na zábradlí a dno pracovního koše. Jednotlivé 

části vstupní konstrukce: 

– vstupní rám; 

– přípravek pro uchycení vstupního rámu; 

– upevňovací šrouby k dotaţení vstupního rámu. 
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Obrázek 6 Přichycení vstupního rámu rukávu na pracovní koš vysokozdviţné plošiny [21]  

 

 

Obrázek 7 Pohled z boku vyklápěcí části nástupní konstrukce evakuačního rukávu [21]  

 

2) Na pracovní koš vysokozdviţného automobilového ţebříku (např. Iveco Magirus) 

 Vstupní rám se umísťuje na střed dna pracovního koše. 
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Obrázek 8 Pohled na umístění evakuačního rukávu na dno pracovního koše vysokozdviţného 

automobilového ţebříku [21]  

  

 Jednotlivé části evakuačního rukávu (viz příloha č. 6): 

– vnější ochranný plášť; 

– vnější zipy ve vnějším plášti kaţdé 2 metry jako východ; 

– spirálový evakuační rukáv; 

– madla ve spodní části rukávu pro přidrţení; 

– tlumící polštář. 

7.5 Záchranná a evakuační nosítka 

Záchranná a evakuační nosítka při práci ve výšce a nad volnou hloubkou dle [9]  

umoţňují fixaci zraněné osoby, bezpečné zavěšení v horizontální nebo vertikální poloze nebo 

v obou případech. Tyto prostředky musí zraněnému poskytnout dostatečné pohodlí 

v závislosti na druhu zranění a moţnost šetrné fixace zraněné osoby v nosítkách ve všech 

transportních polohách s ohledem na druh zranění a stav vědomí. 
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              Obrázek 9 Záchranné a evakuační nosítka SKED [21]  

7.5.1 Popis transportních nosítek SKED 

Jednotlivé součásti systému (viz příloha 8) [12] : 

 Plastová nosítka jsou vyrobena ze speciálního odolného a ohebného plastu. 

Zabezpečovací popruhy s ocelovými přezkami jsou všity do kovových ok, které 

přispívají k celkové pevnosti a odolnosti nosítek. 

 Lano pro zvedání (spouštění) ve vertikální poloze je určeno devíti metrové 

nízkoprůtaţné lano s opláštěným jádrem s osmičkovým uzlem uprostřed, který 

zároveň udrţuje tvar nosítek.  Způsob provlečení lana: 

– konce lana se provlečou předními oky v hlavové části nosítek a přitáhnou se 

těsně k nosítkům; 

– lano se provleče všemi volnými oky a transportními drţadly,do noţní části 

nosítek (dbá se aby oba konce byly stejně dlouhé); 

– konce lana se provleče oky v noţní části nosítek z vnitřní strany směrem ven  

a sváţe se dohromady plochým uzlem; 

– poté konce lana vedeme přes konec nosítek do transportních drţadel a sváţeme 

plochým uzlem (konce zajistíme vůdcovským uzlem). 

 Popruhy pro zvedání (spouštění) v horizontální poloze jsou určeny dva nylonové 

popruhy, které mají nosnost 1700 kN. Popruh pro hlavovou část je kratší o 10 cm neţ 

popruh pro noţní část. 

 Ocelová karabina s pojistkou zámku. Tato karabina je součástí připojovacího systému 

pro zvedání nosítek. 
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 Taţný popruh je opatřený na koncích bronzovými háčky, kterými se nosítka připojují 

k batohu. Lze vyuţít různými způsoby a umoţní tahání nosítek jednou nebo více 

osobami. 

 Sada 4 odnímatelných popruhových madel, které umoţňují přepravu nosítek. 

 Stahovací pásek zabraňuje rozbalení srolovaných nosítek. 

 Přepravní vak je vyrobený z odolné Kordury, součástí jsou ramenní popruhy a kapsy 

pro uloţení příslušenství. 

7.6 Vybrané prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

Záchrana pomocí lezecké techniky se vyuţívá např. na konstrukcích, skalách, 

výškových budovách, lanovek, jeskyní, sil, studen, stromů a v desítkách dalších případů. 

Vybrané prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou se pouţívají dle [9] pro výstup 

a sestup po laně, pracovní polohování, zachycení a zamezení pádu z výšky, vytvoření 

kotevních bodů, záchranu a evakuaci osob, zvířat nebo majetku a dalších činností ve výšce  

a nad volnou hloubkou.  

Způsob záchrany osob z výšky a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky se 

zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob pomocí výškové techniky. Záchranáře 

provádějící tuto práci je nutno připravit, vybavit a dále školit ve specializačních kurzech. 

Prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je veliké mnoţství. Široká 

škála vyuţití, jednotlivých výrobců a moţných druhů, by v mé diplomové práci obsáhla 

značnou část. Proto se těmito prostředky budu zabývat v adekvátním rozsahu v porovnání 

s ostatními.  Navíc jiţ byla rozboru a vyhodnocování těchto prostředků věnována nemalá 

pozornost v dřívějších pracích. 

 

Rozdělení prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou [3] : 

 Textilní materiál - pracovní polohovací pásy, sedací a zachycovací postroje, lana, 

záchranné postroje a záchranné smyčky, pomocné šňůry, popruhy a smyčky, 

pomocný textilní materiály, tlumiče pádů; 

 Kovový materiál – karabiny, slaňovací a jisticí prostředky, prostředky pro výstup 

po laně, záchranné a pomocné kladky, skoby a kladiva, vklíňence, nýty a ostatní 

kovové materiály; 

 Ostatní pouţívané prostředky - výstroj hasiče, oblečení a obuv, ochranné přilby, 

ochrana zraku a sluchu, svítilny, noţe; 
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 Speciální prostředky - prostředky pro vytahování a spouštění, trojnoţky a ramena, 

transportní, fixační a ostatní prostředky. 

7.6.1 Popis vybraných prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

Minimálního vybavení lezeckých druţstev (lezeckých skupin) a jejich definice dle [9] : 

 nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem - je lano sloţené z jádra a opletu, které 

lze pouţít pro práci v lanovém přístupu, pracovní polohování a zadrţení; 

 jednoduché dynamické lano - je sloţené z jádra a opletu, které je schopno zachytit 

pád osoby při vzniku malé rázové síly; 

 textilní smyčka - je popruh, pomocná šňůra nebo část lana spojená sešitím nebo 

jiným způsobem; 

 karabiny a spojky - jsou prostředky, které se dají otevřít a přímo nebo nepřímo 

zavěsit do kotevního bodu. Spojují jednotlivé články zajišťovacího řetězce. Pro 

záchranu osob se pouţívají karabiny se zámkem a pojistkou; 

 lanová svěra - je nasazena na vhodně silné lano, které se v jednom směru lehce 

posouvá a ve druhém směru na laně blokuje sevřením lana; 

 pomocná šňůra - je lano nebo šňůra o určité délce s jádrem a opletem  

a jmenovitým průměrem od 4 mm do 8 mm; 

 ocelová kotvící smyčka - je určená k vytvoření kotevního bodu; 

 záchranný postroj - je postroj určen k provedení záchrany osoby vytaţením nebo 

spuštěním tak, ţe zachraňovaná osoba je ve visu na laně v sedu; 

 záchranný pás - slouţí pro provedení záchrany osoby. Je konstruována 

z navrţených prvků tak, ţe během záchranné činnosti je zachraňovaný drţen  

a ponechán v definované pozici; 

 prostředky na vytahování a spouštění (např. Rollgliss, Evak) - prostředky pro 

vytahování a spouštění jedné nebo více osob; 

 trojnoţky a ramena - slouţí pro ukotvení dalších prostředků na vytahování nebo 

spouštění. Pouţívají se převáţně k ukotvení nad menšími otvory (studny, kanály, 

větrací šachty apod.), nebo nad hranu otvoru, kde působí jako výloţník; 

 evakuační nosítka s moţností zavěšení - umoţňují fixaci zraněné osoby, bezpečné 

zavěšení v horizontální nebo vertikální poloze nebo v obou polohách; 

 kladka na hrany - zamezuje kontaktu pohybujícího se lana s ostrou hranou; 
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 záchranářská kladka - slouţí pro sníţení výsledné síly odporu lana při vytahování 

postiţených osob, lezců, materiálu, slouţí k transportu po lanovém přemostění, 

jsou vyuţívány při budování kladkostrojů, dopínání lanového přemostění atd.; 

 kotvící deska - je určená do míst, kde je nutné zapnout najednou několik karabin. 

Při zatíţení potom nedochází k zablokování některé z karabin a o vloţených 

karabinách je velký přehled. Dále nedochází k přetáčení karabin a jejich 

nevhodnému namáhání a karabiny jsou udrţovány ve správném úhlu; 

 chránička na lano - slouţí pro ochranu lana před prodřením na ostré hraně; 

 čelová svítilna se záloţním zdrojem - je určená pro upevnění na hlavu, popřípadě 

na přilbu uţivatele, a která zajišťuje volnost pohybu rukou uţivatele a umoţňuje 

osvětlení pracovního prostoru při činnosti. 

 vaky - určené pro přenášení a transport vybavení lezecké skupiny 

 lékárnička, tepelně reflexní folie a další vybavení dle míst specifikace 

 

Počty, délky a další specifikace jednotlivých vybraných prostředků pro práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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8  Klady a zápory použití vybraných záchranných 

prostředků 

8.1 Taktika nasazení 

Základním pravidlem při záchraně osob z výšky je zajistit maximální bezpečnost jak 

pro zachraňované tak pochopitelně i pro zasahující hasiče. Zajistit úplnou bezpečnost při 

zásahu je prakticky nemoţné. Hasiči proto musí veškerou činnost provádět tak, aby rizika 

spojená s případným pádem byla co nejmenší. Důleţité je rovněţ co nejrovnoměrnější 

rozmístění specialistů a technického vybavení na jednotlivých územních odborech HZS krajů, 

aby se potřeba času pro záchranu osob a jakékoliv zdrţení sníţilo na minimum. 

8.1.1 Záchrana osob seskokem 

Záchranu seskokem je potřebné chápat jako skutečně poslední reálnou šanci na 

zvýšení šance k přeţití v kritických případech. Velitel zásahu by měl k tomuto způsobu dojít 

aţ po vyčerpání všech ostatních moţností. Je nutné kalkulovat s tím, ţe ohroţeným osobám 

skokem do seskokového zařízení pouze zvýšíme šanci na přeţití. Jen v málo případech 

budeme totiţ schopni ovlivnit organizaci seskoků, minimální výšku seskoku pro stanovený 

typ seskokového prostředku, optimální polohu padajícího atd. [13]  

 

Pro minimalizaci vzniku zranění je nutné dodrţovat následující obecné zásady: 

 pokud je to moţné, dopravit hasiče do místa, z něhoţ se bude skákat, aby 

koordinoval činnost a pouštěl skákající osoby aţ na pokyn zdola. Dále seznámit 

skákající se způsobem skoku, optimální je aby osoba dopadla s napnutými paţemi 

a nohama v poloze na zádech; 

 pokud to situace nedovoluje, snaţíme se navádět lidi ze spodu (např. megafony); 

 záchranné zařízení pro skok se instaluje dál od objektu; 

 všichni hasiči sledují dění nad sebou nebo je vybrán jeden hasič, který bude  

v případě nebezpečí varovat ostatní; 

 po seskoku zachraňované osoby se musí co nejrychleji ukrýt; 

 relativně bezpečné místo je při stěně objektu; 

 na místo zásahu vţdy zajistíme odbornou lékařskou pomoc. 
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Nebezpečí a očekávané zvláštnosti [13] : 

 předčasné skoky; 

 pádem na hasiče; 

 se zraněním hasičů po zachycení skoku; 

 se skokem několika osob současně nebo těsně za sebou; 

 se zraněním osob po dopadu. 

 

Způsoby záchrany osob při seskoku: 

1) Pomocí seskokových plachet 

Bezpečnost seskoku zachraňovaného je závislá na způsobu dopadu a počtu osob 

obsluhující záchrannou seskokovou plachtu. Pří seskoku do záchranné plachty musí být 

obsazena všechna provázaná oka, z důvodu řádného drţení plachty. Obsluha seskokové 

plachty uchopí lanová oka po celém obvodu přes rameno a napne plachtu vykročením vpřed.   

Pokud nelze zajistit dostatečný počet osob na obsluhu plachty, je dovoleno 

v mimořádných případech pouţít plachtu s menším počtem. Osoby, které obsluhují plachtu, se 

rovnoměrně rozmístí po obvodu plachty a drţí ji v úrovni prsou. Tento způsob drţení plachty 

se liší od způsobu pouţití v plném obsazení a tím by se měla i sníţit maximální výška, pokud 

to podmínky při zásahu umoţňují. 

 

Tabulka 1 Technicko-taktická data záchranné seskokové plachty TS-8 [19]  

Rozměry seskokové plachty       350 x 350 cm 

Maximální seskoková výška 8 m 

Hmotnost plachty včetně obalu 30 kg 

Maximální počet obsluhující seskokovou plachtu 28 osob 

Minimální počet obsluhující seskokovou plachtu 20 osob 

 

2) Pomocí seskokových matrací 

Místo nasazení seskokové matrace určí velitel zásahu, mělo by být přiměřeně rovné, 

lze ji umístit na obrubníky, drobné terénní nerovnosti, kolejnice apod. 

Seskokovou matraci smí obsluhovat pouze osoby, které byly prokazatelně seznámeny 

s příručkou a proškoleným výrobcem či pověřeným zástupcem (revizním technikem). 
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Povinnosti při nasazení seskokové matrace: 

 musí být postavena tak, aby se dal uskutečnit pokud moţno kolmý skok (volný pád); 

 při za sebou následujících skocích musí být matrace obsluhou nově vyrovnána; 

 na ploše nasazení orientovat tak, aby obsluha stála na straně, kde je umístěna tlaková 

láhev. 

 

Frekvence seskoků závisí na tom, jak rychle opouštějí skákající osoby seskokovou 

matraci. Po opuštění matrace se sama ihned vrací do původní polohy a je opět pouţitelná. 

Jestli tomu tak není, obsluha tahem za madlo pomáhá správnému vyrovnání. 

 

Tabulka 2 Technicko-taktická data seskokových matrací SP 23 [8]  

                                                                      SP - 23 

 

Rozměry ve sbaleném stavu 

Šířka 650 mm 

Výška 500 mm 

Délka 1 250 mm 

Rozměry rozbalené (nafouknuté) matrace 

Šířka 4 500 mm 

Výška 2 300 mm 

Délka 4 500 mm 

Doba nafouknutí pro pouţití cca 60 s 

Pracovní plocha pro nafouknutí matrace 5 000 x 5 000 mm 

Záchranná výška cca 23 m 

Plnící tlak 300 barů 

Pracovní tlak (omezeno přetlakovým ventilem) 0,3 barů 

Hmotnost matrace 85 kg 

Schopnost manipulovat ve sbaleném stavu 4 osoby 

Schopnost manipulovat v nafouknutém stavu 4 osoby 

Ţivotnost 12 let 
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8.1.2 Záchrana pomocí plachet pro skluz 

U tohoto záchranného zařízení je velmi důleţité dbát, aby se sklouznutí provedlo po 

napnutí a znamení pozemního personálu (napíná se pod úhlem 45).  

Ve vstupní části záchranné plachty je rámová konstrukce, která slouţí k uchycení 

horní (vstupní) části, kde se provádí záchrana osob. Vstupní rám můţe být ukotven např. 

rozepřením vzpěry o podlahu, strop nebo stěny, popřípadě vytvořením opěrného rámu kolem 

okna zevnitř místnosti. Hasiči na zemi uchopí vodící lano a natáhnou záchranný tunel. 

Výhodou je, ţe lze během sklouznutí regulovat rychlost skluzu pomocí roztaţení loktů 

či nohou. 

 

Informace výsledků zkoušek mobilního nasazení záchranné plachty pro skluz poskytnuté 

firmou zahas s.r.o.: 

 Instalace zařízení: 

– Vytaţením nebo spuštěním pomocí šňůr; 

 Z obsluhujícího personálu musí být: 

– do délky 15 metrů plachty minimálně 2 osoby nahoře a 2 na zemi; 

– při délce 30 metrů plachty minimálně 2 osoby nahoře a 4 na zemi. 

 Napínání rukávu: 

– do 30 metrů se napne ručně; 

– přes 30 metrů se napne pomocí kladkostroje ukotveným ve fixním bodě. 

 Důleţitá přítomnost odpovídajícího proškoleného personálu (hasičů) 

– pro rychlou instalaci mobilního zařízení; 

– odpovídajícím způsobem proškolit před skluzem zachraňované osoby. 

 

Tabulka 3 Dovolené zatíţení [21]  

 Zatíţení 

Vnitřní tkanina 
170 x 150 kg v tahu 

28 x 28 kg proti přetrhu 

Vnější tkanina 
160 x 160 kg v tahu 

28 x 28 kg proti přetrhu 

Nosné pásy 4 920 kg 

Pouţitelná výška od 10 do 35 m 
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Tabulka 4 Parametry záchranné plachty pro skluz [21]  

Dostupná výška  

(m) 

Délka plachty  

(m) 

Hmotnost  

(m) 

10 15 30 

14 20 40 

18 25 50 

21 30 60 

25 35 70 

28 40 80 

32 45 90 

35 50 100 

 

8.1.3 Záchrana pomocí rukávů 

Celkový průběh záchrany musí být vţdy přesně řízen a organizován. Všichni, kteří se 

podílí na záchraně, musí vystupovat dostatečně energeticky, aby vyvolali u ohroţených osob 

pocit, ţe se blíţí profesionální a bezpečný způsob záchrany. Při evakuaci je nutné zajistit 

dostatečný počet hasičů a musí mít mezi sebou zajištěné spojení. Pokud byla provedena 

instalace rukávu na ţebřík nebo plošinu, musí být v koši nejméně jeden hasič, který bude 

organizovat nástup osob do rukávu. 

 

Činnost hasiče v místě nástupu do rukávu: 

 nedopustí, aby se evakuované osoby samostatně pokoušely o sestup rukávem, 

dokud nevydá pokyn velitel zásahu k zahájení záchranné akce; 

 zajistí koordinaci evakuovaných osob tím, ţe stanoví jejich pořadí (např. 

přednostně zraněné osoby); 

 poučí osoby čekající na evakuaci, jakým způsobem se mají v rukávu a při 

nastupování do něj chovat (např. lehké rozkročení, pravá ruka na prsou a levá nad 

hlavou); 

 zkontroluje, zda nenasedají osoby do rukávu v botách, z důvodu, ţe podráţka má 

vliv na rychlost skluzu (např. boty s gumovou podráţkou velmi silně brzdí, 

zatímco s koţenou zvyšují rychlost). Dále jestli zachraňované osoby nemají brýle 

nebo jiný ostrý předmět, který by mohl poškodit rukáv; 
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 zabránit evakuovaným osobám brát do rukávu jakékoliv zavazadla a předměty; 

 neodkladně informuje velitele zásahu o neočekávaných okolnostech a v rámci 

svých moţností je okamţitě řeší. 

Činnost hasiče u paty rukávu: 

 blíţí-li se evakuovaná osoba v rukávu, hasič poplácáním ruky i hlasem informuje, 

ţe je mimo nebezpečí; 

 pomůţe evakuované osobě z rukávu a pošle ji na určené místo. 

Činnost velitele záchrany: 

 vydává pokyn hasičům v prostoru nástupu k zahájení spouštění evakuovaných 

osob; 

 kontroluje, aby nedošlo k přetíţení rukávu; 

 informuje velitele zásahu, pokud jím sám není, o potřebách v místě evakuace; 

  kontroluje, zda nedochází k poškození rukávu vlivem teploty, plamenů či 

stavebních konstrukcí; 

 v případě silného větru zajistí potřebný počet hasičů k jeho stabilizaci. 

Tabulka 5 Technicko-taktická data evakuačního rukávu typu EUROACE S-1-F/N [7]  

Druh zařízení kolmý spirálový evakuační rukáv 

Materiál evakuačního rukávu silná impregnace proti ohni 

Pouţitelná výška od 10 do 100m 

Hmotnost evakuačního rukávu 1,5 kg/m 

Maximální rychlost skluzu 2 m/s 

Kluzná dráha ve formě spirály točení doleva 

Vzdálenost výstupních otvorů 2 m 

Pevnost skluzné části v tahu 150 x 160 kg 

Pevnost skluzné části v trhu 19 x 19 kg 

Pevnost vnější části v tahu 150 x 160 kg 

Pevnost vnější části v trhu 19 x 19 kg 
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8.1.4 Záchrana pomocí nosítek 

Záchranné a evakuační nosítka jsou pomocné prostředky určené pro manipulaci, fixaci 

a bezpečné zavěšení v horizontální nebo vertikální poloze nebo v obou případech. Pokud se 

předpokládá nebo je jiţ potvrzeno poranění, musí se nejprve provést zpevnění pomocí 

fixačních prostředků a poté uloţit zraněného do nosítek. Základním fixačním prostředkem při 

poranění krční páteře je krční límec.  

 

Obrázek 10 Univerzální krční límec [3]  

Tento límec určený pro fixaci musí být dostatečné pevný a stabilní, aby zabránil 

bočnímu, přednímu a zadnímu vychýlení hlavy. 

 

Tabulka 6 Technicko-taktická data nosítek SKED [12]  

Rozměry v zabaleném stavu 
průměr 22,8 cm 

šířka 91,4 cm 

Rozměry v rozbaleném stavu 
šířka 91,4 cm 

délka 243,8 cm 

Hmotnost sady s příslušenstvím 8,6 kg 

Teplota pouţitelnosti  
nosítka se začínají tavit při: 232,2°C - 260°C 

nosítka se začínají křehnout při: -84,4°C 

Popruhy pro zvedání (spouštění) 

v horizontální poloze 
pevnost popruhů v tahu: 44 kN 

Popruhy pro zvedání (spouštění) 

ve vertikální poloze 
pevnost lana v tahu: 26 kN 

Ocelová karabina s pojistkou 

zámku 

minimální přetrţná síla:             40 kN 

pevnost ve vertikálním směru:   46 kN 

pevnost v horizontálním směru: 16 kN 

pevnost při otevření:                   11 kN 
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8.1.5 Záchrana pomocí vybraných prostředků pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou 

Z hlediska velení u zásahu je nutné vědět, ţe vedoucí lezecké skupiny podléhá veliteli 

zásahu, lezeckou akci řídí s plnou odpovědností sám (rozhoduje o taktice, výběru a počtu 

lezců pro akci, pouţití technických prostředků, určuje kotvící body atd.) [13] . 

 

Způsoby záchrany: 

 Záchrana osob směrem dolů (spuštění) 

– spouštět lze osoby samostatně v záchranném postroji nebo v nosítkách; 

– je moţné provést spuštění i s jedním nebo několika zachránci (výhoda u osob 

v bezvědomí – moţnost kontroly atd.). Spouštět lze jak dospělé tak malé děti. 

– spouštět se můţe jak po vnější tak po vnitřní straně objektu nebo konstrukce 

[13] . 

 Záchrana osob směrem nahoru (vytaţení) 

– předností této metody je také moţnost ohroţené osoby mimo nebezpečí 

zachránit vytaţením, coţ jiné moţnosti nedovolují.  

– můţe nastat situace, kdy ve výšce budeme raději volit vytaţení do bezpečného 

místa neţ např. spouštění do nepřehledného terénu [13] . 

 Záchrana horizontální (přetaţení) 

– horizontální způsob záchrany je moţno provádět několika způsoby.  

– v zásadě jde o lanovku, po které transportujeme osoby do bezpečí [13] . 

8.2 Srovnání vybraných prostředků 

Pro srovnání jednotlivých druhů věcných prostředků PO jsem zpracoval informace 

poskytnuté HZS MSK a firmou Zahas s.r.o., která se specializuje na prodej záchranných 

prostředků. Ohledně počtu záchranných prostředků uvádím pouze vybavení HZS MSK, 

protoţe GŘ HZS ČR nevede centrální evidenci u hasičských záchranných sborů jednotlivých 

krajů. 

Z tabulky č. 7 je vidět, ţe i přes relativně nízkou cenu, ve srovnání s ostatními 

technickými prostředky, se záchranná seskoková plachta u HZS MSK jiţ nepouţívá, a to 

především z důvodu neschopnosti zajistit poţadovanou bezpečnost jak pro zachraňující 

osoby, tak ani pro zasahující hasiče, kterých je navíc potřeba pro práci s tímto prostředkem 

poměrně veliké mnoţství. 
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Tabulka 7 Srovnání záchranných prostředků 

Záchranné prostředky 

Cena 

Kč 

(včetně DPH) 

Cena revize 

Kč 

(včetně DPH) 

Intervaly 

revizí 

(roky) 

Maximální 

záchranná 

výška 

(hloubka) 

Počet kusů 

u HZS MSK 

Záchranná plachta  

ST 8 
24 192,- * 1 8 X 

Seskoková matrace 

SP 23 
345 893,- 

od 15 000,-  

do 21 000,- 
5,8,10 23 12 + 1 JSDH 

Plachta pro skluz 

EUROACE-R-F 
523 630,- * * 35 X 

Rukáv typu 

EUROACE S-1-F/N 
389 173,- 39 000,- 3 

Závisí na 

výškové poţár. 

technice  

5 

Evakuační nosítka  

SKED 
20 008,- 500,- 1 

Závisí na délce 

lana 
12 

Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

Trojnoţka Rollgliss 30 000,- 1100,- 1 
Závisí na délce 

lana 
8 

Naviják Rollgliss 30 000,- 1800,- 1 
Závisí na délce 

lana 
3 

Prostředek pro 

spouštění 

RG – 10 + lano 

60 000,- 3500,- 1 
Závisí na délce 

lana 
2 

*Tento údaj nebyl v době zpracování k dispozici 

 

Pro záchranu osob z výšek má HZS MSK velké mnoţství seskokových matrací typu 

SP 23 (12 ks). Ve srovnání s rukávem Euroace S-1-F/N, je tato matrace o jen něco málo 

levnější. Její největší výhodou ale je, ţe má aţ 3x delší intervaly pro provádění revizí a cena 

za jejich provedení je také výrazně niţší. Z finančního hlediska je proto poměrně výhodnou 

investicí a velikost maximální záchranné výšky často postačující. U rukávu Euroace S-1-F/N, 

závisí maximální záchranná výška na dostupné pracovní výšce vysokozdviţné poţární 
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techniky. Délka rukávu se vyrábí aţ do 100 metrů. Maximální délka evakuačního rukávu  

u HZS MSK je 44 metrů. 

Záchranná plachta pro skluz se u HZS MSK nepouţívá. Ve srovnání s ostatními 

záchrannými prostředky jsou náklady na její pořízení největší. Ohledně cen revizních kontrol 

a jejich intervalů se mi nepodařilo získat ţádné informace.  

V tabulce č. 7 u prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou jsem uvedl 

pouze ty, u kterých se provádí revizní kontrola přímo u výrobce v MSK. Při porovnání 

pořizovacích cen například se záchrannou seskokovou matrací jsou tyto prostředky výrazně 

finančně méně náročné. Celkové náklady se ale zvyšují o nutnou potřebu kombinace většího 

mnoţství těchto prostředků najednou. 
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9 Kontroly, údržby a školení vybraných záchranných 

prostředků 

Úsek IZS a operačního řízení u HZS MSK je tvořen odborem IZS, odborem sluţeb, 

odborem komunikačních a informačních systémů a odborem operačního řízení. Odbor sluţeb 

se vnitřně dělí na oddělení strojní sluţby, oddělení chemické a technické sluţby. V souvislosti 

s daným tématem je právě oddělení technické sluţby zodpovědné za plnění úkolů v souladu  

s [9]  při zajištění provozuschopnosti, pouţívání, zkoušení, kontrol, údrţbě, skladování  

a jednotné pouţívání věcných prostředků technické sluţby. Uţivatelské kontroly u HZS jsou 

prováděny ve lhůtách danými vnitřními předpisy a pokyny od výrobce. Tyto kontroly smí 

provádět pouze vyškolený personál pověřený výrobcem. 

9.1 Záchranné seskokové plachty 

Vizuální prohlídkou se zjišťuje celistvost a vnější vzhled plachty, zejména [20] : 

 sešitých švů a okolí; 

 popruhů; 

 lana; 

 plachtoviny. 

 

Plachta se musí vyřadit z pouţívání a předat k opravě výrobci pokud se u prohlídek zjistí[20] : 

 trhliny nebo trvalé deformace způsobené mechanickým, tepelným nebo chemickým 

působením; 

 poškozené stehy; 

 změny struktury nebo barvy lana a popruhů; 

 u lan uvolnění jednoho pramene, změna tvaru splétání, změna průměru; 

 plesnivá, ztrouchnivělá nebo křehká místa; 

 jiná zjevná poškození. 

9.2 Záchranné seskokové matrace 

Seskoková matrace musí být pravidelně podrobena uţivatelské kontrole, která 

zahrnuje vizuální prohlídky a funkční kontroly (obsah kontrolního plánu viz příloha č. 10).  

 

Vizuální prohlídkou se zajišťuje celistvost a vnější vzhled, zejména [8] : 
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    švů a jejich okolí; 

    plachtoviny; 

    úchytných ok; 

    zipů. 

 

Funkční zkouškou se prověřuje a zjišťuje celkový stav matrace z hlediska těsnosti  

a funkčnosti. 

 

Kontroly těsnosti zahrnují [8] : 

    hadicovou kostru; 

    přívod vzduchu (ventil tlakové láhve, hadice, adaptér); 

    odvzdušňovací ventil. 

 

Kontroly funkčnosti (postavení) zahrnuje [8] : 

    správné postavení; 

    potřebný čas doby plnění; 

    funkčnost přetlakového ventilu; 

    měření pracovního tlaku. 

 

Kontroly matraci provádí: 

    proškolený technik – pokud se do matrace se neskákalo při výcviku obsluhy; 

    revizní technik – pokud se do matrace skákalo při záchraně osob. 

 

Uţivatelské kontroly smí být provádět pouze vyškolený personál, který jí provádí 

na odsouhlaseném místě autorizovaným dodavatelem. Provádí se v intervalech 1-4, 6, 7, 9, 11 

roce a intervaly hlavních revizí prováděných výrobcem v 5,8 a 10 roce. 

Opravy smí provádět vyškolený personál pouze na dno a bočnice o velikost trhlin do 

50 mm, ostatní opravy provádí pouze výrobce. 

Zkušební skoky jsou přísně zakázány, mohou být pouţity pouze speciální předměty 

jako pytle s pískem apod. Po pouţití seskokové matrace musí projít revizí, nikdy se nesmí 

nasadit zpět na výjezd. Obsluhující personál musí být seznámen s bezpečnostními 

podmínkami a s předcházením nehod.  
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Při poškození záchranného prostředku například zjištění trhlin, trvalé deformace 

způsobené mechanickým, tepelným nebo chemickým působením, poškození švů, změny 

barvy nebo struktury ihned stáhnout s pouţívání. Ţivotnost seskokové matrace je stanovena 

na 12 let. 

9.3 Záchranné plachty pro skluz 

Pokud byla záchranná plachta pouţitá při zásahu: 

 Provede se funkční zkouška (spuštěním tělesa o rozměrech 800 x 500 mm a hmotnosti 

80 kg, zkušební těleso nesmí mít ostré hrany). 

Pokud nebyla záchranná plachta pouţitá u zásahu: 

 Jednou za 6 měsíců se provede údrţba – plachta se rozbalí a provede se vizuální 

prohlídka. Poté se provede zavěšení (napnutí a ukotvení) do podlaţí a nechá se 

vyvětrat (pouze za vhodného počasí). 

 Pokud nebyla pouţita během 1 roku, provádí se údrţba (výše uvedená) zároveň 

s funkční zkouškou. 

9.4 Záchranné evakuační rukávy  

Uţivatelské kontroly zahrnují vizuální a funkční zkoušky, které se provádí jednou za 

rok nebo po prováděné evakuaci (obsah zkušebního protokolu viz příloha č. 11). 

 

Vizuální zkouška zajišťuje [7] : 

 mechanické poškození rukávu (proříznutí, zářezy, zlomy, opotřebení); 

 stav švů, šňůr, uzlů; 

 stopy po působení tepla, ohně nebo chemikáliích; 

 poddajnost textilií (ztvrdnutí nebo zkřehnutí); 

 koroze kokových dílů. 

 

Funkční zkouška zajišťuje [7] : 

 rozloţení rukávu; 

 stav zipových uzávěrů; 

 stav nástupní konstrukce; 

 spuštění rukávu; 

 opotřebení kluzné dráhy. 
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Pokyny při údrţbě [7] : 

 nečistoty se odstraňují jemným čistěním (bez chemikálií); 

 po očištění je třeba zařízení vysušit na dobře odvětraném místě; 

 chráníme před mechanickým poškozením, chemickými vlivy, tepelnými zdroji  

a udrţujeme v suchu. 

 

Kaţdé pouţití evakuačního rukávu při zásahu nebo cvičeních je třeba písemně 

zaznamenat do přiloţené zkušební knihy. Evakuační zařízení musí být kaţdé 3 roky, počítáno 

od data výroby nebo posledního servisu nebo po dosaţení 3000 skluzů přezkoušeno výrobcem 

nebo autorizovanou odbornou firmou.  

Rukávy jsou dodávány se zkušebním materiálem, který odpovídá originálu a je našit 

na rukávu. Zkušební materiál je rozdělen do tří sekcí 5, 10 a 15 let. Po uplynutí stanovené 

doby se odstřihne jeden pruh zkušebního materiálu a přezkouší se původní pevnostní hodnoty, 

které se provádí v autorizované zkušebně. Pokud zkouška neprokáţe únavu materiálu, 

prodlouţí se doba garance o 5 let. Po dosaţení 15 let, se doporučuje zařízení vyřadit 

z provozu. 

Evakuační rukáv se musí vyřadit, zjistí-li se chybějící průkaznost označení, 

mechanické poškození mechanických částí (nástupní konstrukce), mechanické poškození 

textilních dílů (praskliny, zlomy) nebo stopy po opotřebení, zjevné působení chemických 

látek, viditelné působení tepla, ohně, jisker, zhoršení poddajnosti textilií v důsledku ztvrdnutí 

nebo zkřehnutí a změna tvaru karabin, krouţků nebo kování. [7]  

9.5 Záchranné a evakuační nosítka 

Kontroly nosných částí (popruhy, karabiny a lana) musí vţdy personál provést před 

pouţitím nosítek ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Autorizovaná firma doporučuje 

kaţdých 12 měsíců u nosítek provést periodickou prohlídku, která zároveň opraví i poškozené 

nosné díly a rovněţ rozhodne o jejich vyřazení nosítek z uţívání z důvodu jejich opotřebení. 

Výsledky periodických prohlídek je nutné evidovat. 
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Pokyny při údrţbě [12] : 

Skladování: 

 výrobek musí být zabalen, uloţen na dobře odvětraném místě, mimo dosah 

přímého světla, extrémních teplot a korozivních nebo agresivních látek. 

 

Čištění: 

 plastové součásti - omývejte ve vodě bez rozpouštědel; 

 kovové součásti - omývejte ve vodě, moţno pouţít mýdlo nebo přípravek pro 

praní jemných tkanin; 

 textilní součásti - ruční nebo automatické praní mýdlem nebo v pracím 

prostředku pro jemné tkaniny a následné máchání ve vodě. 

Sušení:  

 na dobře odvětraném, suchém, stinném místě, mimo jakýkoliv zdroj přímého 

tepla; 

 popruhy, které se namočily a poté opět uschly, se mohou nepatrně srazit. 

Ţivotnost těla nosítek je neomezená, ostatní části (smyčky a lana) mají maximální 

ţivotnost 10 let. 

9.6 Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

Periodické kontroly provádíme u prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

v intervalu jednou za 12 měsíců (obsah evidenčního a kontrolního listu viz přílohy č. 12 a 13). 

9.6.1 Textilní materiál 

Lana [9] : 

 vizuální kontrola opletu: 

– kontrola celé délky opletu (rozvázání uzlů, známky prořezu, oděru, spálení 

opletu, skvrny od chemikálií). 

 kontrola stavu jádra: 

– hmatová kontrola celé délky lana (zúţené části lana, ohebnost lana – 

lano musí po celé délce vykazovat stejnou ohebnost). 

 

Pásy a postroje [9] : 

 vizuální kontrola bezpečnostních prvků postroje: 
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– kontrola kompletnosti postroje; 

– kontrola pevnostních švů; 

– kontrola primárních popruhů; 

– kontrola přezek a karabin; 

– kontrola kovových připojovacích prvků; 

– kontrola připojovacího prostředku (pokud je součástí postroje); 

 vizuální kontrola ostatních prvků postroje: 

– kontrola sekundárních popruhů, kontrola polstrování, kontrola materiálových 

poutek; 

– kontrola švů, které nejsou pevnostní. 

 funkční kontrola: 

– kontrola správného protaţení popruhů přezkami; 

– kontrola nastavitelnosti délky popruhů. 

 

Ostatní textilní materiál [9] : 

 Vizuální kontrola jednotlivých součástí prostředku: 

– kontrola stavu smyčky; 

– kontrola pevnostních švů; 

– kontrola pláště; 

– kontrola kovových součástí; 

– kontrola tlumiče pádu; 

– kontrola stupaček ţebříků. 

9.6.2 Kovový materiál 

Karabiny a spojky [9] : 

 vizuální kontrola: 

– kontrola těla karabiny, zámku karabiny, západky, nýtu a pojistky karabiny 

(hlubší rýhy, deformace, opotřebení); 

 funkční kontrola: 

– kontrola funkce západky karabiny; 

– kontrola funkce pojistky západky. 
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Ostatní kovový materiál [9] : 

1) kovové prostředky bez pohyblivých částí  

 vizuální kontrola 

– kontrola těla 

– kontrola ocelového lana u ocelových kotvících smyček 

– kontrola ok u ocelových kotvících smyček 

– vtaţení volného konce lana do nalisované objímky na koncovkách smyčky; 

2) kovové prostředky s pohyblivými částmi 

 vizuální kontrola 

– kontrola celistvosti a kompletnosti prostředku, 

– kontrola těla a jednotlivých částí prostředku  

 funkční kontrola 

– kontrola tvaru jednotlivých částí a jejich správné vzájemné polohy  

– funkční kontrola pohyblivých částí 

9.6.3 Speciální prostředky pro vytahování a spouštění 

 vizuální kontrola [9] : 

– kontrola kompletnosti a celistvosti; 

– kontrola kovových částí prostředku; 

– kontrola textilních částí prostředku (viz kontrola ostatních textilních 

prostředků, případně lan); 

– kontrola ostatních částí prostředku – plastový skelet nosítek apod.  

 funkční kontrola [9] : 

– kontrola tvaru jednotlivých částí a jejich správné vzájemné polohy (kotvící 

body, nohy, patky, čepy, šrouby, ostatní příslušenství – např. kladky, navíjecí 

zařízení, závěsný systém nosítek); 

– funkční kontrola pohyblivých částí (vysunutí a zajištění nohou trojnoţky, 

stabilita trojnoţky, utaţení šroubů, zajištění čepů, kontrola nastavitelnosti 

popruhů nosítek, kontrola funkčnosti karabin apod.). 

 

Pokyny při údrţbě [9] : 

 nevystavovat chemickým vlivům; 

 kaţdá změna nebo oprava smí být provedena pouze výrobcem; 
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 všechny výrobky musí být uskladněny tak, ţe nejsou stlačeny, místo musí být dobře 

odvětráno a chráněno před slunečním světlem, extrémních teplot a agresivních nebo 

leptavých látek; 

 všechny znečištěné výrobky musí být očištěny čistou vodou a opláchnuty a potom bez 

kontaktu s tepelnými zdroji usušeny; 

 směrodatné jsou pokyny od výrobce; 

 doporučení: 

– textilní výrobky prát ručně ve vlaţné (max. 30C) mýdlové vodě bez pouţití 

pracích prostředků a propláchnout čistou vodou; 

– údrţbu kovových částí řešit pravidelným olejováním mechanických částí. 
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10 Návrh prostředků pro záchranu osob z výškových 

budov 

V návrhu vybavení jednotek PO vybranými technickými prostředky bych zmínil 

záchranou seskokovou matraci SP 40, záchranný rukáv a externí záchranný systém pro 

záchranu osob z výškových budov. 

10.1  Záchranná seskoková matrace SP 40 

U HZS bych navrhl pořízení jedné seskokové matrace SP 40 na kaţdou centrální 

stanici v jednotlivých krajích. Konstrukce a princip seskokové matrace SP 40 je stejný jako  

u SP 23, rozdíly jsou v technicko-taktických datech.  

Nespornou předností tohoto technického prostředku je dosaţení maximální záchranné 

výšky, která činí 40 metru. Coţ je cca 13 podlaţní dům, kterých je v ČR poměrně veliké 

mnoţství. Mezi další výhody patří rovneţ její ţivotnost, která je o tři roky delší neţ  

u matrace SP 23. V rozbaleném stavu má ale tato matrace rozměry 8500 x 3700 x 8500 (šířka 

x výška x délka), proto je teţké najít dostatek místa pro její umístení. S rozměry souvisí 

náročnější manipulace a delší doba pro nafouknutí. Nevýhodou je bezesporu také vetší 

pořizovací cena. 

 

 

Obrázek 11 Seskoková matrace SP 40 [1]  
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Tabulka 8 Technicko-taktická data seskokových matrací SP 40 [8]  

                                                                      SP - 40 

 

Rozměry ve sbaleném stavu 

Šířka 950 mm 

Výška 750 mm 

Délka 1 700 mm 

Rozměry rozbalené (nafouknuté) matrace 

Šířka 8 500 mm 

Výška 3 700 mm 

Délka 8 500 mm 

Doba nafouknutí pro pouţití cca 120 s 

Pracovní plocha pro nafouknutí matrace cca 9 000 x 9 000 mm 

Záchranná výška cca 40 m 

Plnící tlak 300 barů 

Pracovní tlak (omezeno přetlakovým ventilem) 0,3 barů 

Váha matrace 200 kg 

Schopnost manipulovat ve sbaleném stavu 4 osoby 

Schopnost manipulovat v nafouknutém stavu 6-8 osob 

Ţivotnost 15 let 

Cena (včetně DHP) 954 136 Kč 

 

V posledních letech se seskokové matrace vyuţívají zejména při záchraně sebevrahů 

seskokem např. z mostů, komínů nebo výškových budov.  

 

Tabulka 9 Počet zásahů jednotek PO v ČR v jednotlivých letech [11]  

Roky 2006 2007 2008 2009 

Počet případů 

sebevrahů 
7 8 9 9 

 

Jako přiklad bych uvedl sebevraha v moravskoslezském kraji. Dne 25. května 2005 

byla povolána jednotka HZS k muţi na vrcholu komína, který stál na výstupovém ţebříku  

a hodlal spáchat sebevraţdu. Příslušníkům se podařilo přiblíţit k muţi přibliţně na vzdálenost 

5 metrů, při bliţším přiblíţení hrozil sebevrah skokem. Muţ se odmítal posunout nahoru nebo 

dolů na bezpečnější místo k opěrnému rámu. Byl i proveden výstup příslušníků s lezeckým 

vybavením pro případnou záchranu (spouštění muţe na zem).  
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Obrázek 12 Pohled na sebevraha a příslušníky HZS na komíně [1]  

 

Poté se na místo dostavil policejní psycholog, jemuţ byly předány zjištěné informace 

o sebevrahovi. Následně byl psycholog vyvezen pomocí automobilového ţebříku a přesunul 

se z koše na výstupový ţebřík na komíně. V průběhu celého zásahu, byla pod komínem 

připravená nafouknutá záchranná matrace SP 23, která má maximální záchranou výšku do 23 

metrů. Po třech hodinách vyjednávání došlo k pádu sebevraha na okraj záchranné matrace, 

která se následně převrátila na bok.  

 

Obrázek 13 Pohled shora po dopadu sebevraha na záchrannou matraci [1]  
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Poté byl na místě ošetřen a s mnohačetnými zraněními byl převezen do nemocničního 

zařízení. Výška, z které sebevrah skočil, byla přibliţně 36 metrů. Maximální záchranná výška 

nasazené seskokové matrace je 23 metrů, proto bylo její pouţití z hlediska záchrany lidského 

ţivota nevhodné. Na tomto typu událostí je zřejmé, ţe při nasazení záchranné matrace typu SP 

40, by byl seskok bezpečnější. Jedinou nevýhodou při nasazení této matrace je potřeba téměř 

dvounásobného místa pro její ustavení, s čímţ musí zasahující hasiči před jejím pouţitím 

vţdy počítat.   

10.2 Záchrany rukáv typu EUROACE S-1-F/N 

Všechny automobilové plošiny u HZS bych navrhl vybavit záchranným evakuačním 

rukávem, který je podrobně popsán v kapitole 3.4.1. 

 

Pozitiva mobilního evakuačního rukávu:  

 snadná a rychlá instalace rukávu na pracovní koš; 

 velká kapacita evakuovaných osob (rychlost evakuované osoby = 2m/s); 

 dlouhá ţivotnost (aţ 15 let); 

 nízký počet obsluhujících hasičů (jeden v pracovním koši, druhý při výstupu 

evakuované osoby z rukávu). 

 

Omezení nasazení záchranného rukávu:  

 při silném větru, kdy nelze nasadit výšková technika; 

 při nedostupnosti výškové techniky k místu evakuace (např. neprůjezdné 

komunikace); 

 v důsledku nemoţného ustavení výškové techniky z důvodů zastavěných nebo 

nevybudovaných nástupních ploch; 

 maximální záchranná výška je závislá na dostupné pracovní výšce automobilové 

plošiny (zde se odvíjí i cena). 

 

Hrozící nebezpečí: 

 hasič v koši musí kontrolovat povolené zatíţení pracovního koše (počet lidí současně 

se spouštějící v evakuačním rukávu); 
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 udrţovat dostatečnou vzdálenost od stavebních překáţek, které by mohly způsobit 

poškození. 

10.3 Stručný popis záchranného systému Escape 

Jedná se o externí systém, určený k evakuaci z výškových budov a rychlou přepravu 

záchranářů do ohroţených pater na pohyblivých poschodích. 

Základy záchranného systému tvoří střešní úloţný, rozbalovací a spouštěcí 

mechanismus, nezávislý pohon, vodící kolejnice umístěné na fasádě budov, speciální okna 

vybavená schody s rampou pro vozíčkáře, bezdrátovým ovládáním a řetězcem pěti 

skládajících se kabin, které jsou v klidovém stavu sloţeny na střeše a v případě ohroţení se 

spouštějí po stěně budovy. 

 

 

Obrázek 14 Pohled na kabiny záchranného systému Escape [22]  

 

Celý systém je napojen na elektrickou poţární signalizaci, která v případě zjištění 

poţáru, spustí v budově alarm a je předána zpráva hasičům. Ve stejné době při vyhlášení 

poţáru je automaticky spuštěn evakuační výtah, který samočinně sjede k úpatí budovy, kde 

dosedají (se skládají) jednotlivé kabiny na sebe.  

Po dojetí hasičů na místo poţáru, obsluhuje určená osoba pomocí dálkového ovládání 

výtah. Do jednotlivých kabin při rozkládání postupně nastupují hasiči. Po obsazení všech pěti 

kabin, vyjede výtah do ohroţených pater. Při dojetí kabin se odblokují okna a lidé uvnitř 

budovy je mohou otevřít a sklopit schody s rampou. Po nástupu osob hasič uzavře kabinu  

a výtah sjede postupně k zemi, kde nejprve vystupují osoby z nejspodnější kabiny, po 

vystoupení osob se sloţí, aby na ni mohla dosednout další v pořadí atd. 
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Výhody evakuačního systému: 

 neomezená výška budovy; 

 moţná instalace více výtahů na jedné budově; 

 obousměrný provoz; 

 evakuace osob z více pater najednou; 

 vysoká přepravní kapacita. 
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11 Závěr 

Cílem mé diplomové práce byl popis a srovnání vybraných technických prostředků 

určených pro záchranu osob z výšek a návrh prostředků pro záchranu osob z výškových 

budov. Při zpracování jsem čerpal z odborné literatury, ze statistik poskytnutých GŘ HZS ČR 

a také jsem se zúčastnil ukázek provádění uţivatelských kontrol záchranné seskokové matrace 

SP 23 a evakuačního rukávu Euroace S-1-F/N. 

Po zhodnocení vybraných technických prostředků, kde jsem mimo jiné zkoumal  

i moţné způsoby taktiky nasazení hasičů pro záchranu osob z výšek, jsem dospěl k názoru,  

ţe by se z vybavení jednotek PO měly vyřadit záchranné seskokové plachty. Tento prostředek 

představuje velké nebezpečí nejen pro zachraňované osoby, ale především i pro samotné 

hasiče. Největším problémem shledávám potřebu 20 - 28 hasičů pro její drţení, coţ jsou 

minimálně 4 jednotky PO (v početním stavu 1+5). Vybavení HZS záchrannou plachtou pro 

skluz je dle mého názoru také nevhodné. U tohoto záchranného prostředku prevaţují spíše 

negativa. Za největší nevýhodu u tohoto mobilního zařízení povaţuji, ţe se před 

uskutečněním samotné evakuace ohroţených osob musí hasiči nejprve dostat pomocí výškové 

techniky nebo jinými dostupnými prostředky na místo prováděné záchrany, kde ukotví 

vstupní rám záchranné plachty. Teprve po jejím ukotvení a napnutí se muţe uskutečnit 

samotná záchrana, coţ zpusobí přinejmenším jisté zdrţení.. 

Po důkladném zhodnocení moţností vybraných prostředků pro záchranu osob z výšky, 

jsem navrhl, ţe by z praktického hlediska bylo nejvýhodnější pořízení seskokové matrace SP 

40 na kaţdou centrální stanici HZS kraje. Nespornou výhodou této matrace je především 

moţnost záchrany osob aţ z cca 13 podlaţního domu, kterých je především ve větších 

(krajských) městech poměrně velké zastoupení. Vhodné by také bylo, aby se všechny 

automobilové plošiny HZS vybavili záchranným evakuačním rukávem, který je pro svou 

rychlost pouţití a potřebu poměrně malého počtu zachraňujících hasičů obrovskou východu. 

Při mimořádné události s potřebou záchrany ţivota a zdraví ohroţených osob totiţ můţe mít 

jakékoliv zdrţení fatální následky. 

Novinkou v technických prostředcích pro záchranu osob z výšek je záchranný externí 

systém Escape. Tento systém by poprvé nainstalován v roce 2004 na 21 patrovou budovu 

v Izraeli. Výhoda spočívá především v moţnosti evakuace ohroţených osob v několika 

patrech současně. Dále také snadná evakuace osob s o omezenou schopností pohybu, zajištění 

obousměrného provozu (dolů evakuovaní, nahoru záchranáři) a také moţnost pouţití 

záchranného systému u budov jakékoliv výšky. 
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Zároveň chci zmínit nutnost důsledného školení a pravidelného cvičení se záchrannými 

prostředky, kterými se získávají praktické zkušenosti, důleţité pro jejich rychlé a správné 

nasazení v místě zásahu při záchraně osob. Současně věnovat vysokou pozornost při 

provádění údrţby, periodických a uţivatelských kontrol, s cílem v případě potřeby zajistit 

okamţité pouţití a vyloučení neţádoucích vlivů, které by mohl působit na záchranné 

prostředky. 
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JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MSK   Moravskoslezský kraj 

OPIS   Operační a informační středisko 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 
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Ukázka certifikátu na poţárně stálé hadice 

 

Obrázek 15 Certifikát na poţárně stálé hadice [19] 
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Ukázka autorizace 

 

Obrázek 16 Autorizace na vybrané výrobky [19]  
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Ukázka Osvědčení o akreditaci 

 

Obrázek 17 Osvědčení o akreditaci [19]  
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Stanovené výrobky dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. 

 

Tabulka 10 Stanovené výrobky dle [6]  

Pořadové číslo Název poloţky 

1 Zrušena 

2 Hasicí přístroje 

3 Hasiva (kromě vody bez přísad)  

4 Poţární hadice 

5 Poţární proudnice a poţární armatury 

6 Výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek poţární ochrany, a to:  

    a) ţebříky,  

    b) hydraulická vyprošťovací zařízení,  

    c) zásahové poţární automobily (s výjimkou automobilů velitelských   

        a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových 

         jeřábů a  automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,  

    d) poţární čerpadla,  

    e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové  

        matrace, plachty a záchranné tunely),  

    f) zvedací vaky  

 

 



Příloha č. 5 Technické prostředky pro záchranu osob z výšek Miroslav Zdráhala 

 

 

Posouzení shody záchranné seskokové matrace SP 23 

 

Obrázek 18 Posouzení shody záchranné seskokové matrace SP 23, velikost 2, typ 1 [1]  
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Schéma jednotlivých části evakuačního rukávu typu  

EUROACE S-1-F/N 

 

Obrázek 1 Jednotlivé části evakuačního rukávu typu EUROACE S-1-F/N [7]  
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Vybavení lezeckých druţstev a lezeckých skupin 

věcnými prostředky poţární ochrany pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou 

 

Minimální vybavení lezeckých druţstev (lezeckých skupin) dislokovaných na 

jedné stanici [10] : 

a) textilní smyčka - 20 ks, 

b) nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 

minimálně 10 mm, délka 100 m nebo podle místních podmínek (výška nejvyšší 

budovy nebo konstrukce, případně nejhlubšího místa v účinném dosahu lezecké 

skupiny) - 2 ks, 

c) nízko průtaţné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 

minimálně 10 mm, délka 60 m - 3 ks, 

d) jednoduché dynamické lano dle ČSN EN 892, průměr minimálně 9,7 mm, 

minimální délky 45 m - 1 ks na 2 hasiče se specializací pro práce ve výšce, 

e) karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném 

směru - 25 ks, 

f) karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN v podélném 

směru typ HMS - 5 ks, 

g) ocelová karabina se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 28 kN 

v podélném směru - 10 ks, 

h) souprava lanových svěr - 4 sady, 

i) pomocná šňůra, 

j) ocelová kotvící smyčka - 6 ks, 

k) záchranný postroj nebo záchranný pás - 4 ks, 

l) prostředky na vytahování a spouštění (např. Rollgliss, Evak), 

m) trojnoţka, 

n) evakuační nosítka s moţností zavěšení, 

o) kladka na hrany - 2 ks, 

p) záchranářská kladka s min. pevností 17 kN - 4 ks, 

q) záchranářská kladka s min. pevností 30 kN - 2 ks, 

r) kotvící deska - 2 ks, 
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s) lékárnička (vybavení pro první předlékařskou pomoc, např. zdravotnický batoh 

pouţívaný LZS),  

t) tepelně reflexní fólie - 3 ks, 

u) chránička na lano - 6 ks, 

v) čelová svítilna se záloţním zdrojem - 3 ks, 

w) vaky pro přenášení a transport vybavení lezecké skupiny, 

x) další vybavení dle místní specifikace (skalní terény, průmyslové objekty, jeskyně 

apod.); 
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Jednotlivé součásti záchranných a evakuačních nosítek SKED 

 

 

Obrázek 19 Plastová nosítka SKED [1]  

 

Obrázek 20 Lano pro zvedání (spouštění) ve vertikální poloze [1]  

 

Obrázek 21 Popruhy pro zvedání (spouštění) v horizontální poloze [1]  

 

Obrázek 22 Ocelová karabina s pojistkou zámku [1]  



Příloha č. 8 Technické prostředky pro záchranu osob z výšek Miroslav Zdráhala 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Taţný popruh [1]  

 

Obrázek 24 Odnímatelné popruhové madla [1]  

 

Obrázek 25 Stahovací pásek [1]  

 

Obrázek 26 Přepravní vak [1] 
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Vybrané prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

 

Obrázek 27 Duralová karabina tvaru HMS [21]  

 

 

Obrázek 28 Duralová oválná karabina [21]  

 

 

Obrázek 3 Ocelová kotvící smyčka [21]  

 

 

Obrázek 29 Samozavírací duralová karabina 

[21]  

 

Obrázek 30 Samozavírací ocelová karabina [21]  

 

 

Obrázek 4 Textilní kotvící smyčka s ocelovými 

oky [21]  
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Obrázek 5 Slaňovací osma [21]  

 

              

 

Obrázek 31 Rollgliss lanový naviják [21]  

 

Obrázek 32 Trojnoţka TM 8 [21]  

 

 

 

 

Obrázek 33 Rollgliss R 250 slaňovací zařízení 

[21]  
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Obsah kontrolního plánu seskokové matrace SP 16, 23, 40 

 

Tabulka 11 Kontrolní plán seskokové matrace SP 16, 23, 40 [8]  

1.0.           Úvodní kontrola 

1.1.           Úplnost (celistvost) 

1.2.           Rok výroby 

1.3.           Doba platnosti 

1.4.           Sepsat (přiloţit) kontrolní protokol 

2.0.           Kontrola funkčnosti 

2.1.           Zkouška postavení 

2.1.1.           Správné postavení 

2.1.2.           Potřebný čas doby plnění 

2.1.3.           Funkčnost přetlakového ventilu 

2.1.4.           Měření pracovního tlaku 

3.0.           Kontrola bezpečnosti 

3.1.           Plachty 

3.1.1.           Dopadová plocha 

3.1.2.           Bočnice 

3.1.3.           Dno 

3.1.4.           Střední dělící plocha (pouze z venku) 

3.2.           Zip 

3.2.1.           Koncové zapošití zipů 

3.2.2.           Uzavřené prokládání zubů po celé délce zipu 

3.3.           Tlaková láhev / přívod vzduchu 

3.3.1.           Doba platnosti 

3.3.2.           Stav láhve 

3.3.3.           Ruční ovládání kolečka ventilu 

3.3.4.           Tlak v láhvi po novém naplnění 

3.3.5.           Kontrola těsnosti 

3.3.6.           Poškození vysokotlaké hadice 

3.3.7.           Adaptér včetně utěsnění 

3.3.8.           Obal na láhve 
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3.4.           Ventily 

3.4.1.           Odvzdušňovací ventily – gumové ucpávky, odvzdušňovací klíče 

3.4.2.           Přetlakový ventil 

3.5.           Obal seskokové matrace 

3.5.1.           Poškození 

3.5.2.           Uzávěry 

3.6.           Zajištěna dostatečná bezpečnost 

4.0.           Kontrola těsnosti 

4.1.           Hadicová kostra 

4.2.           Přívod vzduchu 

4.3.           Ventil láhve, hadice, adaptér 

4.4.           Odvzdušňovací ventily 

5.0.           Dokumentace 

5.1.           Kontrolní protokol 

5.2.           Návod k obsluze seskokové matrace 

6.0.           Balení 

6.1.           Seskoková matrace v obalu 

6.2.           Popř. v krabici (dle způsobu přepravy) 
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Zkušební protokol záchranného rukávu EUROACE S-1-F/N 

 
Tabulka 12 Zkušební protokol záchranného rukávu [7]  

Zkušební protokol k záchrannému rukáv  EUROACE S-I -F/N 

Vlastník: 

Místo: 

V kombinaci s: 

Max. zásahová výška: 

Rok výroby: 

Sériové číslo: 

Inventární č: 

 

 

    

    

    

    

    

Odděleni: Provedeno 

dne: 
Provedl: Parafa:   

      

OPTICKÁ ZKOUŠKA V pořádku: Není 

v pořádku:

 or.: 

Oprava

: 
Všeobecný stav rukávu:    

Normované označeni je:    

Označeni je:    

Zavěšeni rukávu funkční:    

Ţádné mechanické poškození rukávu 

(proříznuti, zlom, zmačkání, opotřebení): 
   

Stavy švů, konců šňůr, uzlu:    

Ţádné stopy po působení tepla, ohně nebo 

chemikáliích 
   

Poddajnost textilií (ţádné ztvrdnuti nebo 

zkřehnuti): 
   

Ţádna koroze kovových dílů:    

FUNKČNÍ ZKOUŠKA V pořádku: Není 

v pořádku: 

Oprava

: 
Prohlídka rukávu:    

Rozloţeni rukávu:    

Zipové uzávěry:    

Nástupní konstrukce (rám):    

Spuštění rukávu:    

Opotřebení kluzné dráhy:    

Ostatní:    

Oddělení Zkouška: Zapsáno: Zkoušející: Vlastník vzal na 

vědomí dne: 

   

   

   Jméno a podpis Jméno a podpis 
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Příklad evidenčního listu u prostředků pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou 

 

Tabulka 13 Evidenční list [3]  

Evidenční list 

Název a typ prostředku  

Výrobce – dodavatel  

Výrobní číslo  

Evidenční číslo  

Datum výroby  

Datum dodání k uţivateli  

Datum uvedení do provozu  

Popis prostředku – příslušenství, 

délka lana apod. 
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Příklad kontrolních listů u prostředků pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou 

 

Tabulka 14 Kontrolní listy [3]  

Kontroly a prohlídky 

Prohlídka před zavedením do uţívání 

Datum Provedl 

Jméno a podpis 

Výsledek prohlídky 

   

   

Odborné periodické prohlídky 

Datum Provedl 

Jméno a podpis 

Výsledek kontroly 

   

   

Kontroly po mimořádných událostech 

Datum Druh události Provedl 

Jméno a podpis 

Výsledek kontroly 

    

    

Záznam o předání uţivateli 

Datum  

předání 

Jméno a podpis 

předávajícího 

Uţivatel Jméno a podpis  

Přebírajícího 

    

    

Záznam o vyřazení prostředků 

Datum Jméno a podpis Důvody vyřazení Poznámka 

    

    

 


