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1 Úvod 

Ve 21. století se celé lidstvo ocitá na vrcholu technického pokroku. Od začátku svého 

vývoje udělalo obrovský krok. Umíme se rychle dopravovat na místo určení pomocí 

automobilů, rychlovlaků, po vodě loděmi, nebo vzduchem letadly. Stavíme metropolitní 

města pro stále se zvyšující počet lidí na naší planetě. Abychom se uživili, vyrábíme ve 

velkém potraviny. Abychom se oblékli, šijeme si ve velkých oděvních koncernech oblečení. 

Další statisíce továren slouží výrobou svých produktů k uspokojení našich potřeb. V dnešním 

počítačovém věku se umíme spojit a dorozumět během sekund z jedné části naší planety na 

druhou pomocí internetu. Děláme velké pokroky ve všech vědách. Dnes umíme téměř vše. 

Dokonce díky medicíně prodlužovat život. Jediné, čemu neumíme poručit, je příroda. Vše, co 

děláme, se zapisuje hlubokými jizvami do životního prostředí. Zplodinami a chemickými 

odpady poškozujeme ovzduší a podněcujeme vymírání flóry a fauny. Tím narušujeme 

potravinové řetězce a způsobujeme další a další ničení živé přírody. Vše se nám vrací 

globálním oteplováním, táním ledovců a tím způsobeným vzestupem hladin vodstev na celé 

planetě. Vznikají velké srážky, povodně, cyklony, hurikány, tornáda, zemětřesení a ostatní 

přírodní katastrofy. 

Proti přírodním živlům, způsobujícím tyto katastrofy, se neumíme bránit. Můžeme 

pouze snížit dopad jejich účinku dokonalou souhrou meteorologické prevence s okamžitým 

zásahem záchranných složek. Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, 

byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné 

záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu v nějaké formě 

existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a 

zakládají nutnost určité koordinace postupů. Z tohoto důvodu, jako potřeba každodenní 

spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí, 

vznikl Integrovaný záchranný systém České republiky (IZS ČR). 

V posledních letech se zvyšuje počet technických zásahů. Většinu mimořádných 

událostí tvoří dopravní nehody, práce na vodě, olejové havárie, záchrana v horách, úniky 

látek, technologické nebo technické pomoci apod. Lanová technika může být použita téměř u 

všech uvedených druhů mimořádných událostí. Riziko vzniku mimořádné události, která 

může být řešena pouze s využitím lezecké techniky, existuje celoplošně na území České 

republiky. Každý záchranář se může při řešení mimořádné události ocitnout v situaci, která se 
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dá charakterizovat jako činnost ve výšce či jinak exponovaném terénu. Tomu musí také 

odpovídat jak jeho odborná příprava, tak vybavení. 

Záchranné práce pomocí lezeckých technik jsou postupy, které umožňují použitím 

nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové 

techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Proto je nutné pro 

záchranu osob a pro provádění prací ve výšce či jinak exponovaném terénu připravit, vybavit 

a dále školit záchranáře ve specializovaných kurzech. Používané prostředky, vybavení a 

metody musí v situacích, kdy hrozí nebezpečí pádu, umožnit bezpečné provádění záchranných 

a likvidačních prací a přispět k co možná nejrychlejší a nejbezpečnější záchraně. Problematika 

záchrany pomocí lezeckých technik je natolik komplikovaná, že vyžaduje práci v týmech. 

Proto jsou u záchranných útvarů zřizovány lezecké skupiny, které jsou nasazovány tam, kde 

činnost u zásahu přesahuje rámec možností běžného záchranáře. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout objektivní informace z oblasti výcviku 

lezení u vybraných složek IZS. 
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2 Problém 

2.1 Zdůvodnění, význam a potřeba studie 

V současné době je pohyb ve vysokých budovách, horském, či jinak exponovaném 

terénu, pro záchranáře nezbytnou součástí každodenní práce. V AČR neexistuje dokument, 

který by řešil specifika lezeckého výcviku vojenských záchranářů. Je k dispozici pouze jediný 

předpis vojenského lezení (Kvaka & Jebavý, 1999), který je již poněkud zastaralý a o 

problematice záchrany se zmiňuje pouze okrajově. Potřeba znalosti horolezeckých technik 

záchranářů je však rozdílná od potřeb bojových útvarů. Z tohoto důvodu je potřeba nového 

specifického předpisu pro vojenské záchranáře, anebo alespoň rozšíření stávajícího, evidentní. 

2.2 Teoretický rámec navrhované studie 

2.2.1 Odborně technický rámec navrhované studie 

Pro odborně technickou část mé diplomové práce jsem využil svých osobních 

kontaktů s osobami podílejícími se na výcviku lezení v různých složkách IZS, dostupnou 

literaturu a rešerže odborných dokumentů. 

Díky rozhovorům a materiálům, které mi poskytli odborníci z lezeckých skupin 

Hasičského záchranného sboru (HZS) královehradeckého kraje, metodické komise 

krkonošské Horské služby (HS) a vedoucí instruktoři Armády České republiky (AČR), jsem 

získal potřebné poznatky pro tuto studii. Nešlo však jen o počáteční orientaci v problému, 

nýbrž i o doplňování informací v průběhu práce, bez nichž bych se nejspíše nemohl hnout 

z místa. 

Nejvíce využívanými dokumenty byly předpisy AČR RMO 14/99 a Těl 51·1 

Vojensko·praktické lezení (Kvaka & Jebavý, 1999), dále směrnice HZS Práce ve výškách a 
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nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany (Buřič & Franc, 2003), učebnice HS 

(Bi ca a kol., 1996) a zákony vymezující postaveni jednotlivých složek IZS. 

2.2.2 Metodologický rámec navrhované studie 

Pro metodologii mé diplomové práce jsem nejvíce využíval literaturu Úvod do 

kvalitativního výzkumu (Rendl, 1990) a Kvalitativní výzkum (Rendl, 2005), protože jasně a 

srozumitelně popisuji výzkumné metody používané pro vědecké práce a výzkumy. 

Studium těchto publikací mě přivedlo k explorativní metodě kvalitativního výzkumu 

formou polostandardizovaného rozhovoru. Tato technika je zvláště výhodná při možnosti 

delšího kontaktu s dotazovanými osobami. Interview je možné i několikrát opakovat a tak 

v případě potřeby sondáží dojit k upřesněni důležitých informaci. Rozhovor je možné nechat 

bez větších zásahů volně plynout a jen s lehkým usměrněním výzkumníka, při odchýleni se 

od zájmové oblasti, probírat předem zvolená témata. 

2.3 Formulace problému 

Jak již bylo uvedeno, vojenské lezení se doposud nezabývalo záchranou ve výškách či 

jinak exponovaném terénu. Jednou z náplní Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy je i vytvářeni metodických příruček pro speciální tělesnou přípravu 

(STP), kam spadá i vojenské lezení. Snahou tohoto oboru je tudíž rozšiřováni vlastních 

znalostí a poznatků zejména z těchto oblastí tělesné přípravy. Po dohodě se svým vedoucím 

práce jsem se rozhodl pro zpracováni a porovnáni dat týkajících se výcviku lezení ve 

vybraných složkách IZS. 
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2.4 Cíle a úkoly práce 

2.4.1 Cíl práce 

- Cílem studie bylo zjistit stav výcviku v lezení u profesionálních záchranářských 

útvarů v ČR a tyto výsledky porovnat se stavem lezeckého výcviku v A ČR. 

2.4.2 Úkoly práce 

- Rešerže dostupné literatury 

- Rešerže odborných předpisů a nařízení 

- Zpracování obsahu výcviku do porovnatelné formy 

- Zpracování profilů lezců podle jednotlivých kvalifikací 

- Srovnání obsahu výcviku 

- Seznámit vojenské záchranáře s výcvikem lezení u jiných resortů 

2.5 Omezení a vymezení studie 

2.5.1 Omezení studie 

- Relativně malý počet oslovených odborníků plynoucí z jejich omezeného počtu 

v jednotlivých složkách IZS 

- Riziko zkreslení informací z důvodu rivality mezi záchranáři 
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2.5.2 Vymezení studie 

Oslovená skupina odborm'ků s dlouholetou praxí patří ke špičce v jednotlivých 

resortech 

- Po dokončení studie budou tito specialisté seznámeni s výsledkem práce 

2. 6 Definice pojmů 

Integrovaný záchranný systém: 

Zákon o IZS (č. 239/2000 Sb.) definuje tento pojem takto: "Integrovaným záchranným 

systémem rozumíme koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a 

při provádění záchranných a likvidačních prací." 

Mimořádná událost: 

Pro účely zákona o IZS (č. 239/2000 Sb.) se rozumí: "Mimořádnou událostí škodlivé 

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

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací." 

Záchranná akce: 

Záchranná akce v našem smyslu je: "Organizovaná nebo improvizovaná činnost na 

záchranu ohroženého zdraví a života lidí v horském a jiném krizovém terénu, která vyžaduje 

použití horolezeckých technik" (Pevný, 1999). Záchranné akce Pevný dělí na improvizované 

a profesionální. 

Vojenské lezení: 

Vojenské lezení je součástí speciální tělesné přípravy vojáků AČR. Je to souhrn 

speciálních tělesných cvičení, pomocí kterých se vojáci připravují k plnění úkolů 

v kopcovitém, skalnatém a horském terénu nebo i v budovách, či při překonávání jiných 

obtížných překážek, jak uvádí RMO č. 14/1999. 
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Práce ve výškách a nad volnou hloubkou: 

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

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

nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů." (Buřič & 

Franc, 2003). 

2.7 Souhrn 

Jednou z hlavních složek IZS je HZS. Jeho vedoucí role v tomto systému je zřejmá a 

nezastupitelná. Neobejde se však při své činnosti bez spolupráce s ostatními složkami IZS 

jako je například AČR nebo HS. AČR jako jedna z největších státních organizací může 

například nabídnout potřebná letadla či vrtulníky, těžkou techniku či dostatek profesionálních 

záchranářů. Na druhou stranu personálně menší organizace HS zase nabízí dokonalé místní 

znalosti horského prostředí a specificky vycvičené záchranáře, jejichž každodenní zkušenosti 

spojené s horskou záchranou, zaručují dostatek praxe v tomto oboru. 

Pomocí evaluačních metod budeme zjišťovat, jak vypadá připravenost vybraných 

záchranných složek v oblasti práce ve výškách či jinak exponovaném terénu. 

Po shrnutí předchozích informací je cíl a zaměření této diplomové práce dostatečně 

zřetelný a jasný. 
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3 Výzkumné metody 

Konkrétní metodou aplikovanou v této pilotní studii bylo semistandardizované 

interview s použitím sondáže. Výzkum probíhal ve spolupráci se třemi organizacemi 

začleněnými do IZS. Výběr informantů byl proveden náhodným výběrem. Důraz byl však 

kladen na to, aby se vždy jednalo o kvalifikované osoby s dlouholetou praxí a znalostmi 

v oboru. 

Polostandardizované interwiev jsme pro tuto práci vybrali po konzultaci s doc. 

Rendlem, který tento typ rozhovoru doporučuje pro případy, kdy máme málo času a nemáme 

možnost být s informantem delší dobu. Důležitá zásada etického jednání při výzkumu je 

zachování soukromí (Hendl, 2005). Informantům byl proto vysvětlen průběh a okolnosti 

výzkumu. Na začátku každého interwiev bylo účastníkům vysvětleno, že mohou kdykoliv 

odmítnout odpovídat a ukončit svoji účast v projektu. 

Hendl (1990) uvádí, že podle Pattona existuje šest typů otázek, které můžeme použít 

v rozhovoru: 

- otázky vztahující se ke zkušenostem nebo k chování 

- vztahující se ke znalostem 

- vztahující se k vnímání 

- názorové otázky 

- pocitové otázky 

- demografické a kontextové otázky 

Z těchto možností jsme vybrali skupinu otázek vztahujících se ke znalostem. Tyto 

otázky mají podle Hendla (1990) objasnit skutečné znalosti informanta. Nejde tedy o 

domněnky, ale o fakta. V této studii jsme se snažili, aby otázky pokládané informantům 

ujednotlivých složek byly otevřené. Podle Hendla (1990) otevřené otázky dávají 

informantům možnost volby slov a částečně i směru rozhovoru. Sondáží, neboli probingem, 

pak rozumí otázky k prohloubení odpovědí v určitém směru. Upozorňuje však na opatrnost 

v použití nonverbálních náznaků při komunikaci. 

Těchto zásad jsme se snažili držet v průběhu celého našeho výzkumu. 
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4 Integrovaný záchranný systém ČR 

Jak je již ve světě běžnou praxí, problémy se většinou začínají řešit, až už je pozdě. 

Nejinak tomu bylo i v České republice. Různé záchranné organizace tu sice existovaly od 

nepaměti, ale každá z těchto složek pracovala takříkajíc na vlastním písečku. Snahy různých 

odborníků o vypracování či zavedení pevných pravidel při řešení mimořádných událostí 

zůstaly nevyslyšeny v podstatě až do povodní na Moravě v roce 1997, kdy došlo i ke ztrátám 

na životech. Bohužel, až tady se naplno projevila nedokonalá legislativa, nedostatky 

v komunikaci, koordinaci a vůbec všeobecná nepřipravenost na krizovou situaci takového 

rozměru. O těchto událostech mohu hovořit z vlastní praxe, neboť jsem byl v té době 

s chrudimským praporem nasazen v oblasti obcí Střeň, Troubky a Litovel. V té době nám 

nikdo nedokázal s jistotou říct, kdo v dané oblasti záchranným a likvidačním pracím velí, či 

co přesně se po nás chce. Nehledě na to, že spojení mezi jednotlivými složkami prakticky 

neexistovalo. Tyto události nepochybně urychlily vznik a schválení zákonů tolik potřebných 

zejména pro tyto situace. 

Složky Integrovaného záchranného systému se v současné době podle zákona o IZS 

(č. 239/2000 Sb.) dělí na základní a ostatní: 

"Základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná 

služba a Policie ČR. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. Za tím účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. 

Ostatními složkami jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

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

pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při 

záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání." 

Pokud se jedná o koordinační a integrační orgány v IZS v jednotlivých úrovních 

řízení, jsou jimi: 
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- velitel zásahu a štáb velitele zásahu v úrovni taktické; 

- operační a informační středisko OPIS v úrovni operační (je jim operační středisko 

Hasičského záchranného sboru, sem jsou také svedeny linky tísňového voláni 112 a 

150); 

- přednosta okresního úřadu a krizový štáb okresu, krajský hejtman a krizový štáb kraje, 

Ministerstvo vnitra a krizový štáb MV v úrovni strategické. 

Za důležité lze považovat, že IZS představuje pouze koordinaci postupu jeho složek, 

takže nezasahuje do jejich postavení či působnosti. Jde pouze o vymezeni pravidel pro 

společný zásah těchto složek, které po skončeni záchranných prací nadále vykonávají svoji 

základní činnost. 

Z jednotlivých pravomocí pro řízeni záchranných prací i z odpovědnosti Ministerstva 

vnitra a územních orgánů státní správy za organizaci IZS vyplývá, že jde o státem budovaný 

systém. 

- 20 -



4.1 Záchranné útvary AČR 

Struktura v AČR je značně rozmanitá. Existují útvary, kde fyzická zdatnost patří mezi 

nejdůležitější složky výcviku a jsou útvary, jejichž úkoly a zaměření kladou důraz na jiné 

složky přípravy. V každém případě však motorická gramotnost profesionálního vojáka je 

nepostradatelná, ať už plní jakékoliv úkoly. Součástí povinné služební tělovýchovy je i 

speciální tělesná příprava (STP), která je zaměřena nejen na výcvik tělesné zdatnosti, ale 

zvyšuje i psychickou připravenost vojáků. STP zahrnuje i výcvik vojenského lezení, jehož 

problematiku řeší dokumenty RMO 14/99; Těl-51-1 a příručka pro výcvikový trenažér Jakub 

(č.j. 325/8/87/2000-1618). Výcvik se uskutečňuje v přírodním terénu, na umělých cvičných 

stěnách nebo na výcvikových trenažérech. 

Vojenské lezení je nejvíce praktikováno u záchranných praporů, jednotek letecké 

záchrany a bojových útvarů, zejména pak u průzkumných a výsadkových jednotek a také u 

některých útvarů Vojenské policie. V AČR je záchrana hlavním zaměřením 15. ženijní 

záchranné brigády (15. ŽZB) a Letky letecké pátrací a záchranné služby (LtLPZS), jinak také 

nazývané SAR (z anglického Search and Rescue). Podle zákona o ozbrojených silách ČR (č. 

219/1999 Sb.) je vojenský záchranný útvar samostatná součást armády, která je určena k 

plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany 

pro dobu válečného stavu a určuje podmínky, za jakých dochází k jeho nasazení. 

4.1.1 Historie 

15. ženijní záchranná brigáda (15. ŽZB) - V roce 1929 bylo v Československu 

z iniciativy ministra obrany založeno Ústředí obrany obyvatelstva. V roce 1951 se oficiálně 

zavedl pojem Civilní obrana, který se používal až do roku 1992. Pak po řadě reorganizací a 

změn, kdy vojenští záchranáři spadali postupně pod Hlavní úřad civilní ochrany a pod Síly 

územní obrany, dosáhly tyto útvary dnešní podoby. Dne 1. září 2003 vznikl organizační prvek 

pro výstavbu 15. ženijní záchranné brigády, jejíž velitelství mělo být vytvořeno v Bechyni. 

K 30. listopadu přešel do podřízenosti velitelství, kromě záchranných a výcvikových 

základen, také ženijní prapor od 4. brigády rychlého nasazení. 17. prosince 2003 proběhla 
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slavnostrú inaugurace nově zřízené brigády. Mezi hlavní úkoly patří mimo klasickou ženijní 

podporu vojsk i pomoc obyvatelstvu. Sem je zařazeno plnění humanitárních úkolů civilní 

ochrany, záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při pohromách, či jiných 

závažných situacích ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životrú prostředí, a dále také jako 

podpora a doplnění základních složek Integrovaného záchranného systému. 

Letka letecké pátrací a záchranné služby (LtLPZS = SAR) byla zřízena rozkazem 

ministra obrany ke dni 1.12.1998 na letišti Líně u Plzně. Její kořeny však sahají o 8 let zpátky. 

Navázala totiž na tradici letecké záchranné služby (LZS) AČR, kterou začala psát první letka 

velení a průzkumu a tradici letecké pátrací a záchranné služby, provozované v prvopočátku 

ll. vrtulníkovým plukem. AČR převzala provozování letecké záchranné služby dne 1.5.1991 

od společnosti Slovair, jež tuto službu provozovala od července 1990. V roce 1994 je 

plzeňská jednotka začleněna do struktury mezinárodní pátrací a záchranné služby SAR. 

K 1.4.1997 byla oficiálně ukončena činnost útvaru v LZS a tato služba předána opět 

soukromému provozovateli. Po povodních v létě 1997, kdy se naplno osvědčily těžce nabyté 

zkušenosti posádek z dob provozování LZS, se začala 1.5.1998 psát nová kapitola vojenské 

LZS v západočeském kraji. Dnem 1.1.2004 přešla letka do podřízenosti 23. zVrL Přerov, jako 

233. vrtulníková letka SAR. 

4.1.2 Působnost 

Organizační struktura Velitelství 15. ženijní záchranné brigády (viz příloha č. 2): 

- 151. ženijní prapor Bechyně 

- 152. záchranný prapor Kutná Hora 

- 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec 

- 154. záchranný prapor Rakovník 

- 155. záchranný prapor Bučovice 

- 156. záchranný prapor Olomouc 

- 157. záchranný prapor Hlučín 
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4.1.3 Hlavní úkoly 

l .Ženijní podpora vojsk 

2.Pomoc obyvatelstvu: 

- plnění humanitárních úkolů civilní ochrany, záchranné, vyprošťovací a další 

neodkladné práce při pohromách nebo jiných závažných situacích ohrožujících životy, 

zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí; 

- jiná podpora a doplnění základních složek IZS, před nasazením ostatních vojenských 

útvarů a zařízení. 

4.1.4 Rešerže odborných dokumentů 

RMO č.14: 

Tento dokument vysvětluje a vymezuje pojem speciální tělesná příprava a zařazuje ji 

do služební tělesné výchovy, jako její nedílnou součást. STP zahrnuje speciální tělesná 

cvičení zaměřená na zvládnutí techniky pohybů, získávání dovedností, rozvíjení pohybových 

schopností a odolnosti při překonávání překážek, házení, přesunech, sebeobraně a boji 

zblízka, vojenském plavání, vojenském lezení a při výcviku přežití v tísni a speciální tělesná 

cvičení výkonných letců. Pro všechna uvedená cvičení je zde uvedena tématika, cíle a obsah 

výcviku. Tento rozkaz dále určuje, kdo je oprávněn vést výcvik, kdo tyto osoby školí a 

připravuje a uvádí též bezpečnostní opatření ve výcviku STP. 

"Výcvik ve speciální tělesné přípravě jsou podle jeho obtížnosti oprávněni vést: 

a) velitelé bez zkušeností s výcvikem ve speciální tělesné přípravě pouze po absolvování 

instrukčně-metodického zaměstnání, které vedou osoby stanovené v odst. c) ad) čl. 6 tohoto 

rozkazu, a to v tématech nebo zaměstnáních, pro která byli připraveni; 

b) zkušení velitelé s pedagogickou praxí; 

c) tělovýchovní pracovníci AČR s odborným tělovýchovným vzděláním; 

d) armádní instruktoři speciální tělesné přípravy s platným oprávněním pro příslušnou 

tematiku (oprávnění instruktora je platné 2 roky a vedoucího instruktora 5let)." 
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Tabulka 1 - Přehled osob oprávněných vést výcviky v jednotlivých tématech STP 

Pořadové 
Téma 

Kdo je oprávněn 
číslo vést výcvik 

1. 
Speciální tělesná cvičení pro překonávání 

a)-d) 
překážek 

2. Speciální tělesná cvičení pro házení a)-d) 

3. Speciální tělesná cvičení pro přesuny a)-d) 

4. 
Speciální tělesná cvičení pro sebeobranu a boj a)-d) 
zblízka 

5. Speciální tělesná cvičení pro vojensko-praktické 
c)-d) 

plavání 

6. 
Speciální tělesná cvičení pro vojensko-praktické 

c)-d) 
lezení 

7. Vědomosti a dovednosti pro přežití v tísni a)-d) 

8. Speciální tělesná cvičení výkonných letců c) 

Tento rozkaz se zabývá všeobecně problémem STP. Zahrnuje obecné informace o 

všech tématech tohoto druhu přípravy vojáků. Detailnějšími informacemi o obsahu výcviku 

atd. se věnují předpisy pro jednotlivá témata. V současné době existuje osm témat STP. 

V blízké budoucnosti se však počítá s rozšířením o další téma, a to konkrétně o skialpinismus. 

Těl - 51 - 1: 

Je to pomůcka zabývající se vojenským lezením. Jde v současné době o hlavní 

publikaci zaměřenou na tento druh speciální tělesné přípravy v AČR. Je rozdělena na čtyři 

hlavy a přílohy, jejichž součástí jsou kromě různých vyobrazení i vzory evidenčního listu a 

písemných příprav. Hlava 1 se zabývá teorií lezení, kde je popisováno názvosloví, obtížnosti a 

klasifikace výstupů a lezecký materiál. Hlava 2 je nejobsáhlejší částí a jsou v ní popsány 

lezecké činnosti, jako např. uzlování, navazování na lano, techniky lezení, jištění a 

zajišťování, sestupy, vyprošťování osob či materiálu a okrajově se zmiňuje též o problematice 

zimního lezení. Hlava 3 řeší bezpečnostní a metodická opatření. Obsahem hlavy 4 je fyzická a 

psychická příprava. 

Jak již bylo uvedeno, tento předpis vznikl v roce 1998 a o záchranných aktivitách se 

zmiňuje pouze okrajově. V současné době vzniká předpis nový. Zatím však není v platnosti a 

neznám tudíž jeho obsah. Z tohoto důvodu v této studii není zapracován. Domnívám se však, 

že znalosti a dovednosti záchranářů, jejich úkoly a materiální zabezpečení jsou natolik 
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rozdílné od potřeb ostatních vojenských útvarů, že by si tato problematika zasloužila svůj 

vlastní předpis. 

Pomůcka - výcvikový trenažér Jakub: 

Obsahuje technický a funkční popis, přehled možných cvičení na každé ze čtyř stran 

trenažéru. Součástí této pomůcky jsou i doporučení pro vedoucí výcviku, zvláštní metodická a 

bezpečnostní opatření, závěrem tato pomůcka uvádí obsah materiálního vybavení, které je 

součástí každého trenažéru Jakub. 

4.1.5 Kvalifikační stupně 

AČR rozlišuje čtyři kvalifikační stupně výcviku v lezení: 

- Základní kurz 

- Zdokonalovací kurz 

- Instruktorský kurz 

- Kurz vedoucích instruktorů 

4.1.5.1 Voják 

a) Základní kurz 

Cíl: Připravit jednotlivce a skupinu k bezpečnému pohybu v členitém terénu a překonávání 

přírodních či umělých překážek s použitím dostupných technických prostředků. 

Vstupní požadavky: Vojáci pro zařazení do tohoto kurzu nemusí splňovat žádná zvláštní 

specifika. Kurz je určen pro výcvik v STP u všech útvarů A ČR. 

Forma školení: Jde o základní kurz lezení v AČR. Voják je seznámen s teoretickými 

východisky pro oblast lezení a osvojí si základní lezecké dovednosti a techniky. V průběhu 
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kurzu si zvyšuje obecnou tělesnou zdatnost a psychickou odolnost. Rozpočet hodin není 

přesně vymezen, doporučeno však je 24 hodin. Kurzy tohoto typu je oprávněn vést instruktor 

s platnou licencí. 

Tabulka 2- Přehled učebních témat v základním kurzu lezení s hodinovou dotací 

Pořadové 
Téma 

Počet 

číslo hodin 
1. Teorie lezení 2 
2. N ácvik použití horolezeckého materiálu 4 
3. Nácvik technik jištění a lezení 6 
4. N ácvik technik slaňování 6 
5. N ácvik výstupu po laně - prusíkování 2 
6. Výcvik ve ztížených podmínkách 4 

1. Teorie vojenského lezení 

Seznámení s tímto tématem probíhá formou přednášky. Obsahem této přednášky je 

úvod do teorie vojenského lezení, seznámení s historií, terminologie, odborné názvosloví, 

bezpečnostní a metodické opatření. 

2. Nácvik použití horolezeckého materiálu 

Zde je prakticky procvičeno uzlování, navazování a balení lana. 

Uzlová technika 

Uzel stejnosměrný osmičkový 

Uzel protisměrný osmičkový 

Uzel stejnosměrný UIAA 

Uzel prusíkův 

Uzel dračí smyčka 

Uzel lodní 

Uzel půllodní 

Navazování 

- N avázání pomocí osmičkového uzlu 
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- Spojeni sedacího a hrudního úvazku 

Dvojitý dračí uzel 

Plochá smyce 

- Improvizované způsoby navazování 

- Prsní úvazek 

- Sedací úvazek 

Baleni lana 

Vyzvoněni lana 

- Baleni lana na panenku 

3. Nácvik techniky jištěni a lezení 

V této části se vojáci uči jištěni druholezce pomoci slaňovací osmy, půllodniho uzle a 

klasickým jištěním přes tělo. Současně nacvičuji lezení s horním jištěním do III. stupně UIAA 

základními technikami lezení. 

4. Nácvik techniky slaňování 

Procvičuje se nácvik slaňování s oporou, slaňováni do volného prostoru pomoci osmy 

nebo půllodního uzlu, improvizované slaněni Diilferovým způsobem, stranou, zkřížením před 

tělem a slaňováni se sebejištěnim. 

5. Nácvik výstupu po laně 

Vojáci jsou seznámeni s výstupem po laně pomoci prusikovaci techniky. 

6. Výcvik ve ztížených podmínkách 

Tento druh výcviku probíhá v samotném závěru kurzu. Je procvičována praktická 

aplikace získaných dovednosti do specifických podmínek, jako je činnost s výstroji a 

výzbrojí, ztížené povětrnostní podmínky, noc, atd. 

Výstupní požadavky: Osvojeni si základních pohybových dovednosti pro bezpečný pohyb 

v členitém a jinak exponovaném terénu. 
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Platnost oprávnění: Voják ani po úspěšném absolvování kurzu nemůže samostatně vést 

výcvik v lezení, protože si osvojí pouze základní znalosti této problematiky a i vlastní výcvik 

může provádět pouze pod dozorem instruktora s platnou licencí. Z tohoto důvodu se žádné 

osvědčení nevydává. 

Průběžné vzdělávání: Průběžné vzdělávání není přesně nařízeno. Probíhá v rámci základní 

tělesné přípravy {ZTP) jako součást STP. O tom, jak často a v jakém rozsahu, rozhoduje 

velitel jednotky podle potřeb a zaměření útvaru. 

4.1.5.2 Voják - lezec 

b) Zdokonalovací kurz 

Cíl: Zdokonalení vybraných technik a pohybových dovedností z oblasti vojenského lezení a 

jejich transfer na specifické podmínky vojenské praxe. 

Vstupní požadavky: Vojáci pro zařazení do tohoto kurzu nemusí, stejně jako u základního 

kurzu splňovat žádná zvláštní specifika. Kurz je určen zejména pro vojáky záchranných, 

výsadkových, průzkumných a jiných speciálních útvarů, jejichž zaměření vyžaduje hlubší 

znalosti a dovednosti z této oblasti STP. 

Forma školení: Školení probíhá formou kurzu. Pro zvládnutí obsahu kurzu je doporučeno 

rozložit výcvik do 60 hodin. Tyto kurzy může vést, stejně jako v základním kurzu, instruktor 

s platnou licencí. 
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Tabulka 3 - Přehled učebních témat ve zdokonalovacím kurzu lezení s hodinovou dotací 

Pořadové Počet 
Téma 

číslo hodin 

1. Vstupní přezkoušení znalostí a dovedností 2 

2. Teorie vojenského lezení 6 

3. N ácvik a zdokonalení techniky jištění a lezení 6 

4. N ácvik techniky a taktiky postupu družstva 10 

5. Zdokonalení technik výstupu po laně 2 

6. Nácvik vybraných záchranných technik 8 

7. Fixní lana 8 

8. N ácvik činností se zátěží a za ztížených podmínek 4 

9. Komplexní výcvik 10 

10. Nácvik specifických činností podle CVO 20 

1. Vstupní přezkoušení znalostí a dovedností 

Jelikož tento kurz svou náplní plynule navazuje na předešlý, jsou v úvodu výcviku 

přezkoušeny znalosti a dovednosti získané v základním kurzu. 

2. Teorie vojenského lezení 

Je probírána rozšířená terminologie vojenského lezení a používání, evidence, 

skladování a ošetřování horolezeckého materiálu. Jsou rozšířeny teoretické znalosti obecně 

platných fyzikálních faktorů a jejich aplikace do vojenského lezení. Stranou nezůstávají ani 

právní normy a legislativní podklady vojenského lezení a zásady první pomoci. 

3. Zdokonalení techniky jištění a lezení 

Je procvičováno vytváření zajišťovacích stanovišť, technika lezení prvolezce a ostatní 

techniky lezení. 

4. Nácvik techniky a taktiky postupu družstva 

V tomto tématu je nacvičována příprava k zajištění postupu družstva, možné způsoby 

postupu družstva v obtížném terénu a fixní cesty. 
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5. Zdokonalení technik výstupu po laně 

Jde o rozšíření a zdokonalení technik výstupu po laně. Jde o výstupy improvizované 

nebo za pomoci technických pomůcek. Výcvik je zaměřen i na překonání překážky po 

výstupu po laně. 

6. Nácvik vybraných záchranných technik 

V této části jsou vojáci seznámeni s vybranými záchranářskými technikami, jako jsou 

spouštění a vyprošťování osob a materiálu. Probíhá i praktický nácvik zaměřený na 

improvizované transportní prostředky. 

7. Fixní lana 

Jde o lanové aktivity, vytváření různých druhů přemostění a překonávání vodorovných 

nebo ukloněných traverzů. 

8. Nácvik činností se zátěží a za ztížených podmínek 

V tomto druhu výcviku je procvičována praktická aplikace získaných dovedností do 

specifických podmínek, jako je lezecká činnost s taktickou ústrojí a se zbraní, činnost po 

zátěži, za ztížené viditelnosti a zhoršených klimatických podmínek. 

9. Komplexní výcvik 

Získané vědomosti a dovednosti jsou aplikovány při plnění úkolů v rámci vojenských 

činností. 

10. Nácvik specifických činností podle ČVO 

Výcvik v tomto tématu je uzpůsoben podle vojenských odborností. Procvičují se 

vybrané techniky potřebné pro výkon konkrétní specializace určené funkčním zařazením 

vojáka. 

Výstupní požadavky: Kurz není ukončen závěrečným přezkoušením. Voják - lezec by si 

během kurzu měl prohloubit znalosti a dovednosti ze základního kurzu a naučit se základní 

techniky z oblasti záchrany osob. 

Platnost osvědčení: Ze stejných důvodů, jako u základního kurzu, se žádné osvědčení 

nevydává. 
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Průběžné vzdělávání: Systém průběžného vzdělávání, stejně jako u základního kurzu, není 

přesně vymezen. Probíhá v rámci základní tělesné přípravy (ZTP) jako součást STP. O tom, 

jak často a v jakém rozsahu, rozhoduje velitel jednotky podle potřeb a zaměření útvaru. 

Jelikož se však tento druh výcviku většinou uplatňuje u výsadkových útvarů, či jiných útvarů 

se speciálním zaměřením, je zařazován v rámci STP podstatně častěji. 

4.1.5.3 Instruktor 

c) Instruktorský kurz 

Cíl: Cílem kurzu je prověřit a zlepšit teoretickou, technickou a metodickou úroveň cvičících 

modelováním náročnějších variant výcviku a posílit odolnost vůči fyzickým a psychickým 

zátěžím. Naučit vojáky samostatnému vedení výcviku. 

Vstupní požadavky: Dobrá znalost teorie, předpoklady pro zvládnutí lezeckých dovedností a 

činností, hodnocení z výročm'ho tělesného přezkoušení (TP) výborně či velmi dobře, 

předpoklady pro metodickou práci a vedení výcviku. 

Forma školení: Školení pro tuto kvalifikaci probíhá formou kurzu v délce 72 hodin. Přípravu 

instruktorů organizují jednotlivá velitelství především pro potřeby jim podřízených svazků, 

útvarů a jednotek, dále V A v Brně, V A ve Vyškově, VVŠ PV ve Vyškově a VO FTVS UK v 

Praze. Kurz je oprávněn vést jeden z vedoucích instruktorů, popř. instruktor, kterého vedoucí 

instruktor proškolil. Na závěr kurzu se organizuje přezkoušení. Toto přezkoušení je oprávněn 

vykonávat a hodnotit pouze vedoucí instruktor. V rámci kurzu je také provedena ukázka a 

seznámení s činností profesionálních vojenských záchranářů. Náplní kurzu je teoretická, 

technická a metodická příprava. 

1. teoretická příprava 

terminologie - základní pojmy, názvy činností, povelová technika; 

bezpečnostní opatření; 

1. pomoc; 
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2. technická příprava 

zacházení s horo materiálem, popis a vysvětlení funkce jednotlivých pomůcek; 

- techniky jištění a zajišťování; 

- techniky slaňování; 

- jednolanové techniky (prusíkování a využití šplhadel); 

- zachycení pádu druholezce a prvolezce; 

- nácvik lezení se zátěží a lezení na skále a v budovách; 

- nácvik postupu družstva v horském či skalnatém terénu; 

- základní techniky spouštění osob a materiálu; 

- základní techniky vyprošťování osob a materiálu; 

- tvorba fixních lan a pohyb po nich; 

- lezení za ztížených podmínek (lezení za ztížené viditelnosti a v noci); 

specifika lezení na výcvikovém trenažéru Jakub; 

- bezpečnostní opatření a metodika výcviku; 

- přezkoušení teoretických a praktických znalostí; 

3. metodická příprava 

- v průběhu kurzu každý účastník zpracuje písemné přípravy na čtyři zadaná témata a 

během posledních dvou dnů výcviku podle jedné z nich povede praktické zaměstnání. 

Výstupní požadavky: Instruktor musí ovládat uzlovou techniku mimo uzly z nižších 

kvalifikačních stupňů (devítkový, motýlek, ambulantní spojka, dvojitý rybářský, UIAA, 

excentrický prusík, karabinový excentrický prusík, beznapěťový, beznapěťový- "vánočka", 

nedokončený osmičkový). Při závěrečném přezkoušení musí voják úspěšně splnit písemný 

test z teorie, jako prvolezec zdolat stanovené lezecké cesty (ve sportovní ústroji cestu 

obtížnosti V. UIAA a v polní ústroji cestu obtížnosti IV. UIAA - viz. příloha č.l) a součástí 

přezkoušení je i zvládnutí dvou simulovaných krizových situací. 

Platnost oprávnění: Oprávnění instruktora platí po dobu dvou let. Obnovení platnosti je 

podmíněno absolvováním alespoň zkráceného kurzu a splněním podmínek pro přezkoušení. 

Certifikace instruktora opravňuje vést výcvik ve všech složkách AČR. 
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Průběžné vzdělávání: Pro vojáky s kvalifikací instruktor vojenského lezení nejsou 

připravována žádná průběžná školení ani kurzy. Jak je uvedeno výše, povinnost zúčastnit se 

takového školení pro ně vyplývá až z kurzu pro obnovení platnosti po dvou letech od získání 

oprávnění. 

4.1.5.4 Vedoucí instruktor 

d) Kurz vedoucích instruktorů 

Cíl: Zdokonalit cvičící v pohybových dovednostech z tématiky lezení v zimních podmínkách. 

Procvičit vybrané činnosti ve vyšších stupních obtížnosti a pod taktickým námětem včetně 

speciální výstroje a s výzbrojí. Naučit cvičící a procvičit s nimi improvizovanou záchranu 

pomocí lyží a použití UT 2000. Seznámit je s organizací a provést ukázku záchranné operace 

v horském terénu ve spolupráci s ostatními složkami IZS a s použitím vrtulru'ku SAR. 

Zdokonalit cvičící v technice pohybu na lyžích v exponovaném terénu, procvičit orientaci 

v horském terénu s pomocí mapy, buzoly, GPS. Posílit u cvičících odolnost vůči fyzickým a 

psychickým zátěžím a vyměnit si zkušenosti z výcviku. 

Vstupní požadavky: Kurz je organizován pro příslušníky AČR, držitele oprávnění 

vedoucího instruktora vojenského lezení nebo vybrané instruktory, kteří vedou aktivně výcvik 

ve vojenském lezení jako instruktoři minimálně dva roky, a kteří prokázali potřebné 

schopnosti a dovednosti a mají předpoklady k získání oprávnění vedoucího instruktora 

vojenského lezení a jejich služební zařazení umožňuje výkon této funkce. 

Forma školení: Přípravu vedoucích instruktorů organizuje odborný tělovýchovný orgán GŠ 

AČR formou kurzu. Vlastním vedením přípravy, přezkoušením jeho absolventů 

a zpracováním návrhu na udělení oprávnent se pověřuje jeden z vedoucích instruktorů 

vojenského lezení. Vedoucí instruktory jmenuje funkcionář GŠ AČR, který odpovídá za 

řízení služební tělesné výchovy v A ČR. 

Výstupní požadavky: Závěrečné přezkoušení z teorie i praxe. Získání nových pohybových 

dovedností a znalostí v daném tématu. Zdokonalení organizace a metodiky výcviku. 
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Platnost oprávnění: Oprávnění vedoucího instruktora platí po dobu pěti let. Prodlužuje se 

formou nového jmenování a je podmíněno splněním doplňujících odborných podmínek z 

lezeckých znalosti a dovedností před komisí složenou z minimálně třech vedoucích 

instruktorů s platnou licencí. 

Průběžné vzděláváni: Pravidelně jsou organizovány týdenní semináře. Každý rok je pořádán 

vždy jeden, a to buď letní nebo zimní. Střídavě se opakují. Navíc se každé dva roky vedoucí 

instruktoři zúčastňují kurzů v zahraničí, ať již pod vedením, či ve spolupráci s horskými vůdci 

cizích armád. 

4.1.6 Přehled kvalifikačních požadavků AČR 

Pozn.: Jako poslední kvalifikační třída je (viz. tabulka 4) uveden letecký záchranář. Tato 

kvalifikace nemohla být do této studie zapracována, neboť na ni není u všech resortů 

pohlíženo jako na nejvyšší kvalifikaci v lezení, a tudíž její uvedení zde má pouze informativní 

charakter. 

Tabulka 4 - Přehled požadavků pro jednotlivé kvalifikační třídy AČR 

Požadované Doporučená 

Kvalifikační 
Věk 

Požadovaná hodnocení délka trvání Řídící 
Prolongace 

třída praxe výročního kvalifikačního kurzu/školení 
TP kurzu/školení 

Voják 18 * * 24hod. Instruktor * 
Voják-lezec 18 * * 60hod. Instruktor * 
Instruktor * * 

Výborně či 
72hod. 

Vedoucí 
2roky 

velmi dobře instruktor 
Vedoucí 

* 
2 roky jako 

* * 
Vedoucí 

Slet 
instruktor instruktor instruktor 

Musí být 
příslušníkem 

Letečtí 
Letecký 

21 
SARamít2 

* 24 hod. záchranáři- 1 rok 
záchranář roky praxe 

examinátoři 
vlezeckých 
činnostech 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, či nejsou 

požadována vůbec. 
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4.2 Hasičský záchranný sbor 

4.2.1 Historie 

První dobrovolný hasičský sbor v Čechách vznikl roku 1864 ve Velvarech. Jeho 

zakladatelem byl Karel Krohn. První placený hasičský sbor pak byl na českém území založen 

v roce 1853 v Praze. Hlavní odpovědnost za hašení požárů však ležela od 2. poloviny 19. 

století až do druhé světové války na dobrovolných hasičských sborech měst a obcí. Za první 

Československé republiky existovaly veřejné (komunální) požární jednotky z povolání jen v 

některých větších městech. V ostatních městech a obcích využívali starostové předpisy 

prakticky převzaté z Rakouska-Uherska. Ty umožňovaly přenášet zodpovědnost starostů za 

hašení požárů na dobrovolné hasičské sbory. Jejich materiální potřeby však kryly jen 

částečně. 

Asi v roce 1942 byl v protektorátu ustaven pluk požární policie Čechy - Morava. Po 

válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra, plnění úkolů na 

úseku požární ochrany pak zajišťovaly národní výbory, jejichž výkonným orgánem pro tuto 

oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní. Hasičstvo z povolání 

musely ze zákona zřídit všechny obce s počtem obyvatel nad 50 000, nebo i obce menší, 

pokud tak rozhodl krajský národní výbor. 

K zásadní reorganizaci požární ochrany dochází zejména v souvislosti s přijetím 

zákona o státním požárním dozoru a požární ochraně v roce 1953. Na jeho základě se 

výkonnými jednotkami požární ochrany staly veřejné a závodní jednotky a požární ochrana 

byla budována na principech vojensky organizované složky. Odpovědnost za požární 

bezpečnost měly podle své příslušnosti národní výbory, orgány státního požárního dozoru a 

ministr vnitra. Přijetím nového zákona o požární ochraně v roce 1958 však došlo k postupné 

decentralizaci požární ochrany a následnému oslabení její úrovně. 60. léta jsou proto 

charakterizována snahou o zavedení nové právní úpravy požární ochrany. V souvislosti se 

vznikem federativm'ho uspořádání státu v roce 1969 byla požární ochrana zařazena do 

výlučné působnosti národních rad, což mělo za následek vytvoření Hlavní správy požární 

ochrany MV ČSR a MV SSR. 

Významnými změnami prošla profesionální požární ochrana v posledních třiceti 

letech. Počátkem 70. let se začal měnit podíl zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze 
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zásahů u požárů ve prospěch technických zásahů. V současnosti tak většinu činnosti hasičů 

tvoří vedle samotných požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelních pohromách, či 

zásahy pomocného charakteru, jako odstraňováni nejrůznějších překážek, vyprošťováni osob, 

apod. Proces změn v úkolech a charakteru činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, který 

svůj současný název získal v roce 1995, vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy byla rozšířena 

působnost Ministerstva vnitra o problematiku krizového řízeni, civilního nouzového 

plánováni, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Nová právní úprava, 

která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001, znamenala zásadní změnu v postavení, působnosti 

a organizaci Hasičského záchranného sboru ČR. V této souvislosti došlo také ke sloučení 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany, a širokou 

oblast civilní ochrany tak dostali na starost hasiči, podobně, jako tomu je i v některých dalších 

evropských státech. 

Hasiči mají rozhodující podíl na provádění záchranných a likvidačních prací při 

mimořádných událostech. HZS ČR je hlavním koordinátorem a jakousi páteří integrovaného 

záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné složky. 

USAR - z anglického urban search and rescue (vyhledávání a záchrana v obydlených 

oblastech). Mezinárodně se několik let používalo označení SAR z anglického search and 

rescue, okolo roku 2002 však bylo v rámci pravidelných jednáni mezinárodní poradní skupiny 

pro vyhledávací a záchranné práce (INSARAG) rozhodnuto o upřesnění názvu na USAR 

z toho důvodu, že název SAR byl již používán pro službu pátrání a záchrany v případě 

zmizelých letadel, aby nedocházelo k záměně těchto dvou odlišných problematik. 

Historie specializovaného odřadu se začala psát v roce 1999. V té době svět 

soustřeďoval všechny dostupné záchranářské kapacity do oblasti postižených zemětřesením 

v Turecku a na Tchai-wanu. Po těchto cenných zkušenostech bylo jasné, že Česká republika 

není na poskytováni záchranářské pomoci do zahraničí připravena. Změna nastala přijetím 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Ten stanovil plnění úkolů 

v této oblasti. Návazným nařízením vlády č. 463/2000 Sb. pak byla stanovena základní 

pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Od roku 1999 bylo pro 

formováni první specializované USAR jednotky využito sil a prostředků HZS hlavního města 

Prahy, a to především vzhledem k návaznosti na mezinárodní letiště i základnu dopravního 

letectva AČR, která byla schopna vyčlenit letecké prostředky pro přepravu humanitární 

pomoci. Velitel USAR odřadu, směny A - mjr. Pavel Hošek, v pořadu Českého rozhlasu 

"Když voláte 150" ze dne 11.12.2006 uvedl, že jde o speciálně vytvořený záchranný tým 
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HZS, který je tvořen asi 230 lidmi, z toho 22 je v hlavním týmu+ 20 lidí je rezerva. Hlavní 

tým je rozdělen na tři směny A, B a C. Jejich členové prochází speciálním výběrovým 

řízením, které obsahuje psychotesty, fyzické a zdravotní přezkoušení. Podmínkou přijetí je i 

mezinárodní očkovací průkaz. 

Součástí USAR odřadu JSOU i kynologové se speciálně vycvičenými psy pro 

vyhledávání živých osob ze sutin. Od roku 2006 jsou vytvořeny podmínky pro vznik druhého 

USAR odřadu, jehož sestavování, personální obsazení a materiální vybavení spadá do 

působnosti HZS moravskoslezského kraje. 

4.2.2 Působnost 

Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti tvoří generální ředitelství, které je 

organizační součástí Ministerstva vnitra, a dále pak 14 hasičských záchranných sborů krajů 

(viz. příloha č. 3). 

4.2.3 Hlavni úkoly 

Úkoly HZS jsou poněkud rozsáhlejší a jsou popsány ve zvláštních předpisech. Podle 

zákona o HZS (č. 238/2000 Sb.) jsou hlavní úkoly sboru popsány v zákonech o IZS (č. 

239/2000 Sb.), o PO (č. 133/1985 Sb.) a o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.). Jde především o 

tyto úkoly: 

- zpracovává koncepci, řídí, kontroluje, koordinuje a usměrňuje postupy celého IZS; 

- provádí školení v oblasti IZS i PO; 

- provozuje linky tísňového volání OPIS; 

- vytváří a provozuje informační systém požární ochrany; 

- rozhoduje o poskytování humanitární pomoci do zahraničí; 

- usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany; 

- schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany; 
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- vykonává státní požární dozor; 

- zabezpečuje výzkum a vývoj v oblasti PO; 

- koordinuje přípravu na krizové stavy a jejich řešení. 

4.2.4 Rešerže odborných dokumentů 

Sbírka interních aktů, částka 18 - Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV 

ze dne 10.5.2006 (o lezeckých družstvech a skupinách): 

Tímto pokynem se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev, lezeckých skupin a 

vybavení a odborná příprava jednotek PO pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Odborná 

příprava je dělena na základní a pravidelnou. Najdeme zde také podmínky pro výběr 

příslušníků HZS do těchto družstev či skupin. 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách PO (Buřič & Franc, 2003): 

Text je zaměřen na popis technických norem upravujících oblast prací ve výšce a nad 

volnou hloubkou, popisuje organizaci lezeckých skupin, základní taktické zásady pro řešení 

mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou, uvádí používaný materiál a zásady 

jeho ošetřování. Zabývá se i základní lanovou technikou včetně záchranných prací, uvádí také 

rizika a specifika při provádění některých záchranných činností, jako jsou práce v zamořeném 

prostředí, za ztížených klimatických podmínek, v podzemních prostorách, či na průmyslových 

konstrukcích. Součástí je i návod pro provádění záchranných prací pomocí vrtulníku. Jde o 

text velice obsáhlý, ale zároveň přehledný. 

4.2.5 Kvalifikační stupně 

U HZS jsou tyto kvalifikační úrovně lezeckého výcviku : 

- Hasič - základní kurz při nástupu u HZS 

Hasič - lezec 

- Instruktor 

- Hlavní instruktor 
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4.2.5.1 Hasič 

Cíl: Vybavit budoucí hasiče základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi 

pro pohyb ve výškách a nad volnými hloubkami, které budou potřebovat pro výkon své 

funkce. 

Vstupní požadavky: Úspěšně projít výběrovým řízením a stát se profesionálem HZS ČR. 

Věk 18let. 

Forma školení: Každý hasič musí absolvovat při nástupu k HZS odborný výcvik, ve kterém 

prochází mimo jiné i základním 24 hodinovým horolezeckým výcvikem. Výcvik vedou 

instruktoři a hlavní instruktoři. 

Tabulka 5 - Přehled učebních témat základní odborné přípravy v Jezeni s hodinovou dotaci 

Pořadové Počet 
Téma 

číslo hodin 

1. Teorie lezení a výklad pojmů 1 

2. Základní předpisy a právní normy 1 

3. Základní používaný materiál 4 

4. Základní lanové techniky 2 

5. Praktický výcvik 16 

1. Teorie lezení a výklad pojmů 

Hasiči jsou seznámeni s cílem a programem této základní odborné přípravy. Součástí 

teorie je i výklad pojmů. 

2. Základní předpisy a právní normy 

Hasiči jsou obeznámeni s případnými změnami v legislativě, s předpisy MV 

generálního ředitelství HZS ČR zabývajícími se problematikou práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou a právními normami upravujícími bezpečnost práce a zdravotní způsobilost. 

3. Základní používaný materiál 
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Jde o seznámení se s materiálem základním, doplňkovým a pomocným. Dále je 

vysvětlena práce s lanem, jeho ošetřování a balení. Informativně jsou hasiči seznámeni i 

s technickými prostředky pro spouštění a vytahování (Rollgliss, Komet, Evak, Sked a ostatní 

dle vybavení a možností) a se specifiky první pomoci ve visu na laně. Naučí se zde i uzlovou 

techniku: 

- jednoduché očko 

- UIAA pro ploché popruhy 

- lodní uzel 

- poloviční lodní uzel 

- osmičkový uzel 

- prusíkový (symetrický a asymetrický) 

4. Základní lanové techniky 

- navázání na lano 

- sebejištění 

- jištění druhé osoby 

- postupové jištění 

- povely a signály 

- způsoby jištění 

- kotevní body 

- vybudování jistícího stanoviště 

- slaňování pomocí slaňovacího prostředku či karabiny, nouzové způsoby slaňování 

(Diilferův sed) 

5. Praktický výcvik 

Aplikace všech teoretických poznatků zejména ze základní lanové techniky do praxe. 

Vytvoření jistícího stanoviště, určení kotevních bodů a způsob kotvení, pracovní polohování a 

sebejištění, jištění druhé osoby, sebezáchrana slaněním a výcvik na cvičné lezecké stěně. 

Výstupní požadavky: Po absolvování nástupního výcviku je schopen bezpečného pohybu ve 

výškách a hloubkách, v terénech mírně těžkých, které jsou charakterizovány jako začátek 

lezení. Umí bezpečně použít základní lezecké prostředky (lano, karabina, smyčka, kotvící 

bod, zachycovací postroj, pracovní polohovací pás, slaňovací prostředek apod.). Hasič musí 
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být schopen zajistit sám sebe proti pádu, jistit jinou osobu, provést slanění, provést 

sebezáchranu pomocí slanění na opasku - slaňovací prostředek a karabina, provést 

sebezáchranu nouzovými způsoby slanění - Diilferovým sedem, pomocí ploché smyčky a 

karabiny. Musí umět používat uzly (jednoduché očko, UIAA, lodní, půllodní, osmičkový, 

prusíkový symetrický a asymetrický). Tyto praktické dovednosti jsou ověřeny samostatně 

hodnocenou závěrečnou zkouškou. 

Platnost oprávnění: Pro tuto kvalifikaci se lezecké osvědčení nevydává. 

Průběžné vzdělávání: Každoročně se navíc provádí lezecký výcvik v rozsahu nejméně 16-ti 

hodin. Tento výcvik vede velitel družstva (čety) ve spolupráci s hasiči - lezci, instruktory a 

hlavními instruktory. 

Tabulka 6- Přehled učebních témat pravidelné odborné přípravy v lezení s hodinovou dotací 

Pořadové Počet 
Téma 

číslo hodin 

1. Teorie lezení a výklad pojmů 1 

2. Základní předpisy a právní normy 1 

3. Základní používaný materiál 2 

4. Základní lanové techniky 2 

5. Praktický výcvik 10 

Pozn.: Popis jednotlivých témat je uveden výše v podkapitole 3.2.5.1 Hasič - Forma školení. 

4.2.5.2 Hasič - lezec 

Cíl: Zdokonalit lezecké znalosti a dovednosti hasičů a připravit je pro výkon funkce hasič -

lezec v lezeckém družstvu či skupině. 
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Vstupní požadavky: Absolvování nástupního odborného výcviku. Výběr provádí instruktoři 

nebo hlavní instruktoři podle dovedností a zájmu hasiče. 

Forma školení: Kurz je v rozsahu 40-ti hodin a výcvik zajišťují HZS krajů či vzdělávací 

zařízení HZS ČR. Kurzy vede instruktor nebo hlavní instruktor. 

Tabulka 7- Přehled učebních témat základní odborné přípravy hasičů - lezců s hodinovou dotací 

Pořadové Počet 
Téma 

čislo hodin 

1. Zahájení kurzu 1 

2. Základní předpisy a právní normy 2 

3. Používaný materiál 3 

4. Speciální prostředky 1 

5. Zdravotní příprava 1 

6. Základní lanové techniky 4 

7. Praktický výcvik 24 

8. Ověření znalostí 4 

1. Zahájení kurzu 

Hasiči - lezci jsou seznámeni s cílem a programem této odborné přípravy. Součástí 

teorie je i výklad pojmů. 

2. Základní předpisy a právní normy 

Hasiči - lezci jsou obeznámeni s případnými změnami v legislativě, s předpisy MV 

generálního ředitelství HZS ČR zabývajícími se problematikou práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou a právními normami upravujícími bezpečnost práce a zdravotní způsobilost. Dále je 

popsána a vysvětlena organizace lezeckých skupin v rámci HZS a požadavky na člena lezecké 

skupiny. 
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3. Používaný materiál 

Jde o seznámení se s materiálem základním, doplňkovým a pomocným. Vysvětleny 

jsou technické podmínky pro používání, údržbu a skladování a postup při převzetí a kontrole 

věcných prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 

4. Speciální prostředky 

Jedná se o speciální transportní prostředky a zařízení pro vytahování a spouštění osob 

a materiálu. 

5. Zdravotní příprava 

Základní vybavení lékárničky a specifika první pomoci ve visu na laně. 

6. Základní lanové techniky 

- práce s lanem, ošetřování a balení; 

- používané uzly (jednoduché očko, UIAA, lodní, půllodní, osmičkový, prusíkový 

symetrický a asymetrický); 

- navázání na lano; 

- teorie pádu, pádový faktor, zajišťovací řetězec a jeho význam; 

- sebejištění; 

- jištění druhé osoby; 

- postupové jištění; 

- způsoby jištění, povely a signály; 

- základní pravidla výstupu a sestupu (kotevní body a vybudování jistícího stanoviště, 

slaňování pomocí slaňovacího prostředku či karabiny, nouzové způsoby slaňování); 

- spouštění a vytažení osob a materiálu; 

- lanový traverz; 

- přechod přes uzel v obou směrech, přestup na další lano; 

- specifika záchrany v podzemních prostorách; 

- způsob záchrany z lanovek, stožárů vysokého napětí a dalších průmyslových 

konstrukcí. 
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7. Praktický výcvik 

Upřednostňuje se výcvik v přírodních podmínkách nebo průmyslové zástavbě, zvláště 

pak v nedýchatelném prostředí (zakouřeném zplodinami). 

8. Ověření znalostí 

Vykonání závěrečné zkoušky. Ústní pohovor včetně teoretického popisu praktické 

činnosti (vytvoření kladkostroje, atd.). 

Výstupní požadavky: Po absolvování lezec zná techniky a zásady lezení v podmínkách 

skalních stěn, jeskyní, průmyslových konstrukcí, stožárů, komínů, jeřábů, studní, zná předpisy 

a nařízení, zná pravidla lezení jako prvolezec ve výškách a hloubkách, v terénech středně 

těžkých, výstup po laně, slanění, přestup z lana na lano, jištění a sebejištění, postupové jištění . 

Je schopen provádět činnost ve stěně, jako je spouštění a vytažení břemene, umí provádět 

záchranu a sebezáchranu po pádu do lana, zná organizaci transportu postiženého ve výškách a 

nad volnými hloubkami (např. zařízení a zabezpečení přepravy pomocí lanového traverzu a 

kladkostroje). Umí provádět záchranné a jiné práce ve výškách a nad volnými hloubkami i 

s pomocí ochranných prostředků proti působení nebezpečných látek, detekční technikou, příp. 

s potápěčskou výstrojí aj. Musí ovládat uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, 

lodní, půllodní, osmičkový, prusíkový symetrický a asymetrický). Ovládá Technické 

prostředky pro spouštění a vytahování, nosítka, lanové svěry, kladkostroje (Rollgliss, Komet, 

Evak, Sked a ostatní dle vybavení a možností), přechod přes uzel v obou směrech, přechod na 

další lano, přechod ze šikmého traverzu do slanění, atd. 

Platnost oprávněni: Jako potvrzení o absolvování kurzu se vydává průkaz hasiče - lezce 

s neomezenou dobou platnosti. 

Průběžné vzdělávání: Pravidelná příprava u hasičů - lezců probíhá formou 24 hodinového 

kurzu a 120 hodin dalšího výcviku je věnováno lezení průběžně během roku. Tato příprava je 

rozšířena o problematiku výcviku záchranných prací specializovaných na danou lokalitu 

(přírodní podmínky, zástavba, atd). Výcvik záchranných prací probíhá i za ztížených 

podmínek (déšť, sníh, námraza, noc, v dýchací technice, zakouřeném prostředí, apod.). 
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4.2.5.3 Hasič- instruktor 

Cíl: Připravit pracovníka HZS, který plně splňuje požadavky hasiče - lezce a má hlubší 

vědomosti v oboru horolezectví, speleologického lezení, důlního záchranářství, pedagogické 

činnosti a je schopen nabyté znalosti a dovednosti předávat hasičům se specializací pro práce 

ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Vstupní požadavky: Pro tuto kvalifikaci musí uchazeč vykonávat dva roky funkci hasiče

lezce. 

Forma školení: Kurz probíhá blokově v rozsahu 40-ti hodin. Obsahově se shoduje se 

základní odbornou přípravou hasičů - lezců se zaměřením na specifika vyplývajících z úkolů 

hasiče - instruktora (pedagogická činnost apod.). Důraz je kladen na inovaci v oblasti 

technického vybavení, záchranných technik apod. Výcvik je veden vzdělávacím zařízením 

HZS ČR. Hasič- instruktor obhajuje specializaci jednou za dva roky podle totožného postupu 

jako při výcviku základní odborné přípravy hasičů - instruktorů, včetně složení závěrečné 

zkoušky. Závěrečná zkouška se dělí na teoretickou a praktickou část. 

Výstupní požadavky: Instruktor má hlubší vědomosti v oboru horolezectví, speleologického 

lezení a průmyslového lezení. Je oprávněn vést lezecké kurzy, pravidelnou odbornou přípravu 

hasičů, hasičů - lezců a být zařazen do zkušebních komisí. 

Platnost oprávnění: Oprávnění platí dva roky. 

Průběžné vzdělávání: V rámci HZS kraje probíhá dále pravidelná odborná příprava hasičů -

instruktorů daného kraje pod vedením hlavru'ho instruktora kraje v rozsahu 24 hodin v roce. 

Příprava je rozšířena o problematiku záchranných prací specializovaných na danou lokalitu 

výcviku (přírodní podmínky, zástavba, atd.). Doporučuje se, aby výcvik záchranných prací 

probíhal za ztížených podmínek (déšť, sníh, námraza, noc, s dýchací technikou, v zakouřeném 

prostředí, atd.). 
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4.2.5.4 Hlavní instruktor 

Cíl: Připravit a vybrat z řad instruktorů HZS krajů hlavní instruktory krajů, kteří budou řídit a 

zajišťovat výcvik a potřeby lezeckých skupin a družstev v jednotlivých regionech ČR. 

Vstupní požadavky: Musí se jednat o lezce s minimálně pětiletou nepřerušovanou praxí 

hasiče - instruktora, který splňuje požadavky na kvalifikaci hasič - instruktor a aktivně se 

podílí na organizaci a průběhu kurzů instruktorů přednáškovou činností a účastí ve 

zkušebních komisích. 

Forma školení: Pro tuto kvalifikaci nejsou organizovány kurzy ani školení. Minimálním 

kvalifikačním požadavkem pro tuto funkci je absolvování pravidelné odborné přípravy hasičů 

-instruktorů. Hlavní instruktor je jmenován ředitelem HZS kraje. 

Výstupní požadavky: Hlavní instruktor je nejvyšší kvalifikační stupeň pro práci ve výškách 

a nad volnými hloubkami v rámci jednotek PO. Je nutné, aby hlavní instruktor měl hluboké 

znalosti z oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany, jako 

je např. dlouholetá praxe hasiče - instruktora, nebo se podílel při tvorbě metodických 

materiálů pro odbornou přípravu hasičů - lezců. 

Platnost oprávnění: Prolongace se vydává na dobu neurčitou. 

Průběžné vzdělávání: Pravidelné kurzy pro vedoucí instruktory se neorganizují. 

4.2.6 Přehled kvalifikačních požadavků HZS 

Pozn.: Jako poslední kvalifikační třída je (viz. tabulka 8) uveden letecký záchranář. Tato 

kvalifikace nemohla být do této studie zapracována, neboť na ni není u všech resortů 

pohlíženo jako na nejvyšší kvalifikaci v lezení, a tudíž její uvedení zde má pouze informativní 

charakter. 
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Tabulka 8- Přehled požadavků pro jednotlivé kvalifikační třfdy HZS ČR 

Požadované Doporučená 

Kvalifikační 
Věk 

Požadovaná hodnocení délka trvání Řídící Prolongace 
třída praxe výročního kvalifikačm'ho kurzu/školení 

TP kurzu/školení 
Instruktoři a 

Hasič 18 * * 24 hod. hlavní * 
instruktoři 

Instruktoři a Nadobu 
Hasič-lezec 18 * * 40hod. hlavní 

instruktoři 
neurčitou 

Hasič- 20 
2 roky jako 

* 40hod. 
Hlavní 2roky 

instruktor hasič-lezec instruktoři 

Hlavní 25 
5 letjako 

* * 
Do funkce Nadobu 

instruktor instruktor jmenován neurčitou 

Letecký 
2 roky praxe Letečtí 

21 vlezeckých * 24hod. záchranáři- 1 rok 
záchranář 

činnostech examinátoři 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, či neJsou 

požadována vůbec. 
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4.3 Horská služba ČR 

4.3.1 Historie 

Počátky záchranářských činností v horských oblastech spadají již do období osídlování 

a zpřístupňování hor. K větší návštěvnosti hor přispělo založení turistické organizace Klubu 

českých turistů (KČT) v roce 1888 v Praze. K dalšímu zvýšení návštěvnosti přispěl rozvoj 

lyžování. Rozmach horské turistiky a lyžařského sportu však nepřinášel jen příjemné stránky, 

ale také úrazy či úmrtí. 

"24. března 1913 zahynuli v Krkonoších při závodě v běhu na 50 km Bohumil Ranč a 

jeho kamarád Václav Vrbata. Ve sněhové bouři Vrbata poskytl Hančovi část svého oděvu, 

ačkoli věděl, že nasazuje vlastní život, což bylo posuzováno jako základní čin v pomoci 

člověka člověku v horách, a proto je 24. březen slaven jako Den Horské služby v ČR." 

(Bíca a kol., 1996) 

V období před zimou 1934/35 byl v Krkonoších vytvořen samostatný záchranný sbor. 

Dne 12. května 1935 byla pak ve Špindlerově Mlýně založena jednotná organizace Horské 

služby. Vzhledem k tomu, že HS v Krkonoších je nejstarší organizací tohoto druhu u nás, lze 

tedy toto období právem považovat za vznik HS v ČR. 

HS ČR je specializovaná organizace s více než 70-ti letou tradicí a zkušenostmi se 

záchrannými pracemi v těžkých klimatických a terénních podmínkách. 39 let je členem 

mezinárodní federace záchranných služeb IKAR. Toto sdružení má čtyři komise (pozemní 

záchrany, letecké záchrany, lavinovou a zdravotní). Ve všech komisích má HS ČR své 

zastoupení a trvale přenáší nejnovější poznatky ze záchranářské praxe do své činnosti. HS 

využívá také zkušeností a poznatků bezpečnostní sekce Německého alpského spolku DAV, 

který se od roku 1968 zabývá příčinami nehod v horách. 

HS se po roce 1990 stala speciální záchranářskou organizací. Do té doby byla 

začleněna do struktury ČSTV. Do 31.12.1993 byla HS zastřešena Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Od 1.1.1994 byla HS začleněna do resortu zdravotnictví. 

V současnosti je HS stále registrována jako občanské sdružení založené na základě zákona o 
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sdružování občanů (č. 83/1990 Sb.), pod č.j. VSP/1-1508/90-R. Od konce roku 2004 má statut 

obecně prospěšné společnosti, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

4.3.2 Působnost 

Současná HS ČR působí v horských oblastech Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. 

4.3.3 Hlavní úkoly 

organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu; 

poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných; 

vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor; 

zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS; 

provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení; 

spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů; 

informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a o opatření 

HS k zajištění bezpečnosti na horách; 

spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými 

orgány a organizacemi; 

sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje 

opatření k jejímu snížení; 

provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na 

stanicích a domech HS; 

provádí lavinová pozorování; 

spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí. 
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4.3.4 Rešerže odborných dokumentů 

Učebnice HS ČR (Bíca a kol., 1996): 

Tato publikace spolu s Učebnicí záchranné služby tvoří Učebnici pro záchranné 

zdravotnické služby v ČR. Tato pomůcka je v současné době hlavním a vlastně jediným 

učebním materiálem HS. Obsahuje 13 kapitol, ve kterých je popsána téměř kompletrú náplň 

činnosti HS. Je zde zmiňována např. právní odpovědnost záchranáře, historie této služby, 

meteorologie, techniky a organizace záchranných akcí, radiospojení, kritéria znalostí a 

dovedností v HS, atd. Horolezectví (včetně zimního) je zde věnováno 12 stran textu. Kladem 

je, že učebnice je v kroužkové vazbě a každá kapitola je číslována od jedničky. Tudíž je 

snadné, dojde-li k novelizaci obsahu kapitoly, starou z kroužkové vazby vyjmout a nahradit ji 

novou, aniž by došlo k porušení číslování celé učebnice. Tato učebnice má však veliký záběr, 

a proto je obsah jednotlivých témat značně zjednodušen. Osobně se domnívám, že tak obsáhlá 

tématika, jakou bezpochyby výcvik pracovníků HS obsahuje, by si určitě zasloužila více 

pozornosti. Například zpracováním dalších předpisů, či rozvedením jednotlivých témat. 

4.3.5 Kvalifikační stupně 

U HS ČR se nerozlišují kvalifikační stupně ve výcviku lezení, jako je tomu u 

některých jiných složek IZS, protože jejich práce je natolik specifická, že znalosti a 

dovednosti z oblasti horolezectví musí mít každý záchranář HS již při nástupu k organizaci. 

Tento druh výcviku je pak průběžně opakován a prohlubován během profesionální praxe u 

této složky. 

4.3.5.1 <:e~tel 

Cíl: Připravit čekatele HS pro výkon služby. 

Vstupní požadavky: Čekatel musí splňovat požadavky na věk 18-35let a praxi jeden rok. 

- 50 -



Forma školení: Školení čekatele HS vede metodická komise oblasti formou konzultací. 

Horolezectví je věnováno přibližně 15 hodin výcviku. 

Výstupní požadavky: Pro tuto kvalifikaci je zapotřebí ovládat uzlové techniky (dračí 

smyčka, osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův), mít obecné znalosti pro 

vybudování jistícího stanoviště a prvků postupového jištění, jako druholezec absolvovat 

výstupy III. stupně obtížnosti UIAA, slaňování se samojištěním, základy dynamického jištění 

na sněhu, brzdění cepínem, chůze se stoupacími železy a cepínem o sklonu 45 o. 

Platnost oprávnění: Osvědčení se nevydává. 

Průběžné vzdělávání: Každý rok probíhá týdenní doškolení. 

4.3.5.2 Člen 

Cíl: Připravit člena HS pro výkon služby a zdokonalit jeho znalosti a dovednosti v oboru. 

Vstupní požadavky: Jeden rok praxe, úspěšně absolvovaná škola HS a věk v rozmezí 19-60 

let. 

Forma školení: Za výcvik člena je odpovědný lektorský sbor a metodická komise. Školení 

probíhá formou kurzu a je rozděleno na letní a zimní část, z nichž každá má sedm dní. 

Horolezectví je věnováno zhruba 25 hodin v kvalifikačních kurzech. 

Výstupní požadavky: Z lezeckého výcviku je nutné plné zvládnutí následujících technik: 

uzly (dračí, lodní, půllodní, rybářský, UIAA, Prusíkův), vybudovat jistící stanoviště, ovládat 

prvky postupového jištění, jako druholezec absolvovat výstupy III. stupně obtížnosti, 

slaňování se samojištěním, plně osvojené základy dynamického jištění na sněhu, brzdění 

cepínem, chůze se stoupacími železy a cepínem na svahu o sklonu 45°. 

Platnost oprávnění: Platnost osvědčení je čtyři roky. 
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Průběžné vzdělávání: Hodinová dotace je 37 hodin. Výcvik probíhá formou doškolení 

v oblasti působení. 

4.3.5.3 <:vičitel 

Cíl: Připravit cvičitele HS pro výkon služby a zdokonalit jeho znalosti a dovednosti v oboru 

se zaměřením na detaily záchrany ve vysokohorském terénu a použití záchranných pomůcek. 

Vstupní požadavky: Pro tuto kvalifikaci je požadován věk nejméně 21 a nejvíce 55 let. 

Forma školení: Cvičitele školí stejně jako člena lektorský sbor a metodická komise. Školení 

probíhá formou sedmidenního cvičitelského kurzu v létě a sedmidenru'ho zimního kurzu. 

Další čtyři dny jsou vyhrazeny vysokohorskému výcviku. Celkem výcvik zabírá 25 dní v roce 

a z toho 74 hodin je určeno horolezectví. 

Výstupní požadavky: V oblasti horolezectví je nutné mít plně zvládnuté následující techniky 

s metodickým předvedením a výkladem: uzlování (dračí, UIAA, osmičkový, lodní, půllodní, 

rybářský, ambulantní, Prusíkův). Vybudovat jistící stanoviště, ovládat prvky postupového 

jištění, jako prvolezec absolvovat výstupy IV. stupně obtížnosti, slaňování, prusíkování. Plně 

osvojené způsoby dynamického jištění, jištění na sněhu, brzdění cepínem, používání 

stoupacích želez v zasněženém a zledovatělém terénu. Předvedení s výkladem: svoz 

s neupoutaným figurantem na kanadských saních a akii, spouštění a vytahování zraněných 

v exponovaných terénech (léto, zima), sestrojení a použití improvizovaných transportních 

prostředků s výkladem (síť z lana, sedačka, strauss, lanovka). 

Platnost oprávnění: Prolongace je vydávána na dobu pěti let. 

Průběžné vzdělávání: Každoročně probíhá doškolení v délce sedmi dnů. 
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4.3.5.4 Lektor 

Cíl: Vybrat z cvičitelů HS jedince vhodné pro výkon funkce lektora a rozvíjet u nich 

pedagogické znalosti a dovednosti ve vedeni výcviku. 

V stupni požadavky: Uchazeč musí splňovat věk 25-55 let a musí být cvičitelem HS. 

Forma školeni: Na tuto kvalifikaci není nutné absolvovat žádné speciální školení. Lektory 

jmenuje metodická komise z řad cvičitelů. Jmenování je na návrh lektorského sboru což 

zajišťuje, že jde o zkušeného a praxi prověřeného pracovníka HS. 

Výstupní požadavky: Lektor HS musí být schopen samostatného vedení výcviku. Jednotlivé 

techniky musí zvládnout metodicky popsat, vysvětlit a prakticky ukázat. Tito lektoři jsou pak 

mimo jiné například pověřováni vedením kurzů a školení pro ostatní zaměstnance HS. 

Platnost oprávnění: Prolongace se vydává na dobu neurčitou. 

Průběžné vzdělávání: Není organizováno. 

4.3.6 Přehled kvalifikačních požadavků HS 

Pozn.: Jako poslední kvalifikační třída je (viz. tabulka 9) uveden letecký záchranář. Tato 

kvalifikace nemohla být do této studie zapracována, neboť na ni není u všech resortů 

pohlíženo jako na nejvyšší kvalifikaci v lezení, a tudíž její uvedení zde má pouze informativní 

charakter. 
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Tabulka 9 - Přehled požadavků pro jednotlivé kvalifikační třídy HS ČR 

Požadované 
Délka trvání 

Kvalifikační Požadovaná hodnocení Řídící 
Věk kvalifikačního Prolongace 

třída praxe výročního 
kurzu/školení 

kurzu/školení 
TP 

.., 
18-35 1 rok Splnil 15 hod. 

Metodická 
* Cekatel 

komise 
Lektorský 

Člen 19-60 
1 rok+ 

Splnil 25 hod. 
sbor, 4roky 

škola HS metodická 
komise 

Lektorský 

Cvičitel 21-55 3 roky Splnil 74 hod. 
sbor, 

5let 
metodická 

komise 
Jmenuje 

metodická 

Lektor 25-55 7let Splnil * 
komise na Nadobu 

návrh neurčitou 

lektorského 
sboru 

Letecký Letečtí 

21-55 Cvičitel Splnil 24 hod. záchranáři- 1 rok 
záchranář 

examinátoři 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně spec1fikována, či neJsou 

požadována vůbec. 

4.4 Souhrn 

Zde uvádím přehled srovnávacích tabulek zpracovaný podle jednotlivých tříd. Ve 

všech třech složkách IZS existují čtyři kvalifikační stupně vycvičenosti v lezení. Stejně tak je 

u všech těchto resortů zařazena funkce letecký záchranář (LZ). Kvalifikace leteckých 

záchranářů se člení na LZ; LZ-instruktor; LZ-examinátor. Jelikož v rámci IZS jsou všemi 

složkami využívány při letecké záchraně jak vrtulníky Policie ČR, tak vrtulníky AČR, jsou i 

výcvik a předpisy pro leteckou záchranu koncipovány stejně. V praxi to znamená, že 

kvalifikace získaná u jakékoliv složky má platnost v celém IZS. Aby byla zajištěna zpětná 

vazba a shoda v tomto druhu výcviku u všech složek, jsou například LZ, kteří chtějí získat 

kvalifikaci LZ-examinátor, schvalováni komisi LZ-examinátorů, z nichž jeden musí být 
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examinátor Letecké služby, a tato komise je složena z examinátorů minimálně třech různých 

složek IZS. Každý resort má však jiné vstupní požadavky na uchazeče o práci leteckého 

záchranáře. U AČR je tato práce zabezpečována výhradně jednotkou SAR. Znamená to, že 

voják, který má zájem o tuto práci, musí nejdříve vstoupit k SAR, neboť pouze u této 

jednotky jsou tabulkově zařazeny funkce LZ. Zájemce o leteckou záchranu u HZS musí dva 

roky absolvovat lezecké výcviky s lezeckými skupinami, potom je na návrh instruktora vyslán 

do kurzu pro hasiče- lezce a po jeho úspěšném absolvování a pětileté praxi lezce může být 

vyslán do kurzu leteckého záchranáře. U HS musí uchazeč o leteckou záchranu nejdříve 

dosáhnout kvalifikace cvičitel HS a splňovat věk v rozmezí 21 - 55 let. V současné době jsou 

pro srovnání počty leteckých záchranářů následující: AČR - 26 osob; HZS ČR - 168 osob; 

HS ČR- 43 osob. 

Tabulka 10- Srovnávací tabulka pro kvalifikační třídy a) 

Požadované Požadovaný 
Výcvik Povinné 

Věk 
Požadovaná hodnocení stupeň 

v zimním Prolongace průběžné 
praxe výročního obtížnosti 

lezení vzděláváni 
TP lezecké cesty 

AČR 18 * * * * * * 
Voják 

HZS 18 * * * * * Ano 
Hasič 

Jako 
druholezec 

HS 18-35 1 rok Splnil 
zdolat výstup 

Ano * Ano 
Čekatel -III. UIAA ve 

sportovní 
ústroji 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, či nejsou 

požadována vůbec. 

U kvalifikačních tříd a) má největší požadavky HS. U AČR a HZS jde v podstatě jen o 

splnění výběrového řízení a nástupu ke složce. Pravidelné doškolování formou kurzu se 

organizuje pouze u HS a HZS. AČR nepořádá pravidelné povinné kurzy lezení pro základní 

kvalifikaci. Výcvik v lezení je zde součástí STP, avšak co bude obsahem, a jak často se budou 

tyto hodiny zařazovat, je prakticky v rukách velitele útvaru. 
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Tabulka ll - Srovnávací tabulka pro kvalifikační třídy b) 

Požadované Požadovaný 
Výcvik 

Věk 
Požadovaná hodnocení stupeň 

v zimním Prolongace 
Průběžné 

praxe výročního obtížnosti 
Jezeni 

vzděláváni 

TP lezecké cesty 

AČR 
Voják- 18 * * * * * * 

lezec 

HZS 
Hasič- 18 * * 
lezec 

* * 2roky Ano 

Jako 
druholezec 

HS 19-60 
1 rok+ 

Splnil 
zdolat výstup -

Ano * Ano 
Člen škola HS liT. UIAA ve 

sportovní 
ústroji 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, ČI neJsou 

požadována vůbec. 

Kvalifikace b) jsou na tom u AČR a HZS stejně jako kvalifikace nižší, tedy a). Opět 

má nejnáročnější požadavky HS. 
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Tabulka 12- Srovnávací tabulka pro kvalifikační třídy c) 

Požadované Požadovaný 
Výcvik 

Věk 
Požadovaná hodnoceni stupeň 

v zimním Prolongace 
Průběžné 

praxe výročního obtížnosti 
leze nf 

vzděláváni 

TP lezecké cesty 
Jako 

v prvolezec 
ACR 18 * 

Výborně či v polní ústroji 
* 2roky * 

Instruktor velmi dobře -IV. UIAA, 
ve sportovní -

V. UIAA 

HZS 20 
2 roky jako 

* * * 2roky Ano 
Instruktor hasič-lezec 

Jako 
prvolezec 

HS 21-55 3roky Splnil 
zdolat výstup 

Ano Slet Ano 
Cvičitel -IV. UIAA 

ve sportovní 
ústroji 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, či nejsou 

požadována vůbec. 

U kvalifikací typu c) už jsou patrné náročnější požadavky u všech třech složek. 

Souvisí to samozřejmě i se skutečností, že všichni držitelé těchto oprávnění mají právo vést 

samostatně výcvik. 
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Tabulka 13 - Srovnávací tabulka pro kvalifikační třídy d) 

Požadované Požadovaný 
Výcvik 

Věk 
Požadovaná hodnocení stupeň 

v zimním Prolongace 
Průběžné 

praxe výročního obtížnosti vzdělávání 

TP lezecké cesty 
lezení 

AČR 2 roky jako 
Vedoucí 20 * * Ano Slet Ano 

instruktor 
instruktor 

HZS Slet jako Nadobu 25 * * * * Hlavní instruktor neurčitou 
instruktor 

HS 25-55 ?let Splnil * Ano 
Nadobu 

Ano 
Lektor neurčitou 

* Políčka označená tímto symbolem nejsou v tomto resortu přesně specifikována, Čl neJsou 

požadována vůbec. 

U nejvyšších kvalifikací d) již nejsou požadavky tak náročné, neboť udělení tohoto 

oprávnění podmiňuje dosažení určité věkové hranice a získaná praxe při vedení výcviku 

v lezení. Nicméně získat toto oprávnění u AČRje podle mého názoru nejobtížnější, neboť jak 

vyplývá z nasbíraných informací, pouze tento resort podmiňuje získání této kvalifikace 

úspěšným absolvováním kurzu. U ostatních dvou složek jsou uchazeči do této funkce 

jmenováni. 

Z uvedených porovnání vyplývá, že u všech třech resortů se požadavky a nároky na 

jednotlivé kvalifikace stupňují. To je samozřejmě pochopitelné. Ovšem o jaké požadavky 

většinou jde, je v některých případech zarážející. 

Podle mého názoru by se měla pozornost při výběru uchazečů na jednotlivé 

kvalifikace více zaměřovat na jejich fyzickou zdatnost, což ve všech kvalifikacích splňuje 

pouze HS. Také výcviku lezení v zimních podmínkách není (opět kromě HS) věnována 

dostatečná pozornost. 
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5 Diskuze 

Na počátku této práce jsem shromažďoval materiál zabývající se problematikou lezení 

v IZS. Jednalo se zejména o předpisy a naňzení, odbornou literaturu a materiály z internetu. 

Nashromážděné množství materiálu bylo pak nutné porovnat, což by nebylo možné bez 

pomoci a konzultací s odborníky z konkrétních složek IZS. Pro tuto práci jsem si vybral tři 

složky IZS, ve kterých jsem měl osobní kontakty a bylo tedy možné předpokládat, že budu 

mít k dispozici i dostatek informací z těchto zdrojů. 

V začátcích práce jsem se domníval, že porovnat výcvik u vybraných složek nebude 

vůbec žádný problém. Opak byl ale pravdou. Po prostudování dostupné literatury a 

provedených úvodních rozhovorech s informanty jsem zjistil, že ač všechny vybrané složky 

jsou v podstatě záchranářské, ne každá nahlíží na výcvik stejně. Systém výcviku v lezení u 

každé z těchto složek je v podstatě jiný. Priority jsou zaměřeny různým směrem. 

Jelikož nasbírané materiály z jednotlivých složek nenabízejí vždy stejný druh 

informací o výcviku, bylo nutné nejprve zpracovat obsah výcviku do porovnatelné formy. U 

všech třech zkoumaných složek IZS jsou čtyři úrovně kvalifikací v lezení. Po konzultaci 

s mým vedoucím práce jsem došel k závěru, že nejlépe zřetelný bude rozdíl, pokud 

z dostupných zdrojů zpracujeme a srovnáme zejména data, jako jsou vstupní a výstupní 

požadavky, formy školení a průběžné vzdělávání u jednotlivých resortů. 

V AČR jsem se získáváním materiálů neměl nejmenší problém. Hlavním zdrojem mi 

byli dva vedoucí instruktoři, z nichž jeden je hlavním vedoucím instruktorem VL v AČR a 

zároveň vedoucím této diplomové práce. Navíc já sám jsem již několik let instruktorem VL, a 

tudíž jsem mohl čerpat i ze svých vlastních zkušeností. Se sháněním předpisů a rozkazů 

řešících VL problém opět nebyl, neboť tyto písemnosti jsou k dispozici na každém útvaru v 

A ČR. Žádná z těchto písemností se však nezabývá profily či požadavky, které jsou nutné pro 

získání jednotlivých kvalifikací. Proto bylo nutné tyto profily vytvořit pouze na základě 

rozhovorů a studiem získaných písemností v podobě písemných příprav vedoucích instruktorů 

na jednotlivé kvalifikační kurzy. Podle mého názoru je potřeba profily pro jednotlivé 

kvalifikace zařadit do předpisu či nařízení, aby se uchazeči mohli průběžně připravovat 

a věděli, co se od nich v kurzech očekává V současné době vzniká nový předpis VL. Bohužel 

neznám jeho obsah a nevím tedy, zda tento problém v něm již není zapracován. Problematika 
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VL se od dob, kdy vznikal starý předpis, značně rozšířila. Potřeba širších znalostí a 

dovedností lezeckých technik vojáků je dnes, i díky účasti AČR v zahraničních misích, téměř 

nevyhnutelná. V misi ISAF v afghánských horách například letos na jaře došlo při nehodě 

během patroly ke stržení dvou chrudimských výsadkářů ze svahu. Při této nehodě došlo k 

úmrtí jednoho a ke zranění druhého vojáka. Zraněný voják později musel být vyproštěn 

pomocí lan a lezeckých technik. 

U HZS to bylo se sběrem dat podobné jako u AČR. Informací o práci lezců HZS je 

dostatek. Problematika lezení je zde zpracována v dostatečné míře a podle mého názoru 

vlastně nejlépe ze všech tří porovnávaných složek. Dostatek informací nenabízí pouze 

předpisy a směrnice, ale i internet. Stejně, jako i jiné složky IZS, mají také hasiči své vlastní 

internetové stránky, na kterých lze nalézt například profily lezců, systém výcviku, délku i 

náplň jednotlivých kurzů, povinné vybavení, společná cvičení s jinými složkami a další 

informace z této oblasti výcviku. Své poznatky jsem si potom doplňoval prostřednictvím 

jednoho z instruktorů lezení HZS královehradeckého kraje, který mi poskytoval konzultace a 

také již zmiňované předpisy a směrnice. 

HS je na informace z výcviku poněkud skoupější. Například přesný rozpočet hodin 

pro výcvik v lezení se mi nepodařil zjistit ani po rozhovoru s několika profesionálními členy 

HS. Přibližnou hodinovou dotaci jsem byl tedy nucen vyčíst a odvodit pouze z Učebnice HS 

(Bíca a kol., 1996). Stejně to bylo s obsahem a jednotlivými tématy výcviku. Během 

rozhovorů mi bylo vysvětleno, že podrobnosti o jejich výcviku nikomu HS nesděluje z obavy, 

aby nedošlo k jejich kopírování. Otázkou ovšem zůstává, zda jsou tyto obavy opodstatněné. 

Osobně se domnívám, že práce záchranářů jednotlivých složek IZS je natolik rozdílná a 

zaměření HS natolik specifické, že důvod k těmto obavám je poněkud lichý. Navíc v době, 

kdy má většina složek IZS navázanou spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi 

v zahraničí, a při každoročních cvičeních si tak jejich členové běžně vyměňují své zkušenosti. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit stav a porovnat obsah výcviku lezení 

v různých složkách IZS ČR. Hlavní část této studie jsem tedy rozdělil na tři samostatné 

oddíly, v nichž jsem se věnoval každé jednotlivé složce IZS zvlášť. Každý z těchto oddílů je 

rozložen do několika podkapitol tak, aby byla transparentní data, která pak v závěrečném 

souhrnu byla dána do korelace, a aby bylo možné nasbírané informace vzájemně porovnat. 

Mohu tedy konstatovat, že úkoly a cíle této práce byly splněny. 

Podle mého názoru je systém výcviku lezení v současnosti nejvíce propracován u 

HZS. Nejde jen o samotný praktický výcvik, ale i o jeho obsáhlost, pravidelné doškolování a 

předpisy řešící tuto problematiku. Tato skutečnost vyplývá samozřejmě i ze zaměření HZS, 

jako jedné z hlavních složek IZS ČR. Jako nedostatky bych zde uvedl neexistenci požadavku 

na kvalitu splnění výročního tělesného přezkoušení (TP) a absenci výcviku lezení v zimních 

podmínkách. Tyto nedostatky se vztahují ke všem lezeckým kvalifikacím HZS ČR. 

Praktický výcvik VL v AČR je též na vysoké úrovni. Ovšem, jak již bylo uvedeno ve 

vyhodnocení odborných předpisů, stále chybí moderní a hlavně obsáhlejší předpis, který by 

více informoval o problematice záchrany či zimm'ho lezení. Také se domnívám, že je potřeba 

do předpisu zahrnout profily a výstupní požadavky jednotlivých kvalifikací tak, jako je tomu 

u ostatních dvou porovnávaných složek. Vojáci, kteří by měli zájem o zvýšení své 

kvalifikace, by se tak s těmito požadavky mohli seznámit ještě před nástupem do kurzu a měli 

by tak možnost se předem lépe připravit. Také zde není podmíněno získání vyšší kvalifikace 

kvalitním splněním výročního TP. Výjimku tvoří pouze kvalifikace instruktora. Stejně tak 

výcvik zimního lezení není u jednotek běžně praktikován. Naopak bych zde vyzdvihl 

kvalifikaci vedoucího instruktora. Získání této kvalifikace je podmíněno obtížnějšími 

požadavky, než je tomu u ostatních dvou složek IZS. Vojáci na této úrovni vycvičenosti mají 

také dokonalejší pravidelné doškolování včetně zahraničních stáží a nechybí tu ani výcvik 

lezení v zimních podmínkách, tolik opomíjený u nižších kvalifikačních stupňů. 

Pracovníci HS ČR jsou po praktické stránce připravováni zřejmě nejlépe. Nechybí tu 

pravidelné doškolování, zimní lezení, ani požadavek kvalitního splnění výročního TP. Jako 

nedostatek bych uvedl nedokonalou legislativu. Ta, v porovnání s ostatními dvěma složkami, 
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silně zaostává. Mými informanty mi však bylo vysvětleno, že tyto nedostatky plynou ze změn 

v HS ČR, které se udály po roce 2005, kdy tato organizace přešla do podřízenosti MMR. Na 

nových předpisech se v současnosti intenzivně pracuje. Bohužel, jejich obsah mi zatím není 

znám, a lze se tedy jen domnívat, o jaké změny zřejmě půjde. To však samozřejmě ukáže až 

zavedení těchto dokumentů do praxe. 
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8 Zkratky 

15. ŽZB 

AČR 

ČSTV 

ČVO 

GPS 

GŘ 

GŠ 

HS 

HZS 

IZS 

IKAR 

LSPČR 

LtLPZS 

LZ 

LZS 

MMR 

MO 

MV 

NATO 

OPIS IZS 

PO 

RMO 

SAR 

STP 

TP 

USAR 

UT2000 

VA 

VL 

15. Ženijní záchranná brigáda 

Armáda České republiky 

Český svaz tělesné výchovy 

Číslo vojenské odbornosti 

Global Positioning System 

Generální ředitelství 

Generální štáb 

Horská služba 

Hasičský záchranný sbor 

Integrovaný záchranný systém 

Intemationale Kommission fiir Alpines Rettungswesen 

(Mezinárodní organizace pro alpskou záchranu) 

Letecká služba Policie České republiky 

Letka letecké pátrací a záchranné služby 

Letecký záchranář 

Letecká záchranná služba 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo vnitra 

North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

Operační a informační středisko IZS 

Požární ochrana 

Rozkaz ministra obrany 

Search and Rescue (pátrání a záchrana = LtLPZS) 

Speciální tělesná příprava 

Tělesné přezkoušeni 

Urban Search and Rescue (pátrání a záchrana v obydlených 

oblastech) 

Universální transportní prostředek (UT 2000 Rescue Litter) 

Vojenská akademie 

Vojenské lezení 
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VOFTVSUK 

VP 

VrL 

VVŠPV 

ZTP 

Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy 

Vojenská policie 

Vrtulníková letka 

Vysoká vojenská škola pozemního vojska 

Základní tělesná příprava 
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Příloha č. 1 - Srovnávací tabulka klasifikace relativních obtížností pro skalní lezení 

Australia & 
North America UK France UIAA 

NewZealand 
3 3 1a 1 ll 
4 4 1b 1 111-
5 5.0 1c 1 lil 
6 5.0 2a 1 lil+ 
7 5.1 2b 1 IV-
8 5.1 2c 1 rv 
9 5.2 3a 1 IV+ 
10 5.2 3a 2 IV+ 
11 5.3 3b 2 V-
12 5.4 3b 3 V-
13 5.6 4a 3 v 
14 5.7 4a 4 v 
15 5.8 4b 5 V+ 
16 5.8 4b 6a V+ 
17 5.9 4c 6a 'v1-
18 5.9 5a 6a+ 'v1-
19 5.10a 5a 6b 'v1 
20 5.10b 5b 6b+ 'v1 
21 5.10c/d 5b 6c 'v1 
22 5.11 a 5c 6c+ Vll 
23 5.11 b 6a ?a Vll 
24 5.11 c 6a 7a+ 'Vlil-
25 5.11 d 6b 7b \1111 
26 5.12b 6b 7b+ 'v111+ 
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Příloha č. 2 - Rozdělení územní působnosti záchranných útvarů AČR 
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Př11oha č. 3 - Rozdělení územní působnosti krajských útvarů HZS ČR 
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