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Abstrakt
Název:

Zásahy záchranářů v zimním období a na ledu

Cíle:

Cílem bakalářské práce je řešit a popsat zásahy záchranářů na zamrzlých
vodních hladinách a specifické rozebrání práce na ledu, včetně možných
rizik a nebezpečí hrozící při výkonu.

Metody:

Metody použité k shromáždění podstatných informací o zásahů
záchranářů na zamrzlé hladině byly provedeny prostřednictvím průzkumu
studijních pramenů, dostupné literatury a následné zpracování rešerše.

Výsledky:

Popis zásahů záchranářů na zamrzlých vodních hladinách, popis
prostředků používaných při zásazích a popis možný rizik a nebezpečí.

Klíčová slova: zásah, záchranář, led, zima, záchrana

Abstract
Title:

Rescue interventions in winter and on ice

Objectives:

The aim of the bachelor's thesis is to solve and describe the interventions
of rescuers on frozen water levels and specifically the analysis of work on
ice, including possible risks and dangers threatening the performance.

Methods:

The methods used to gather essential information on rescuers'
interventions on the frozen surface were carried out through a survey of
study sources, available literature and the subsequent processing of the
search.

Results:

Description of rescuers' interventions on frozen water levels, description
of the means used in interventions and description of possible risks and
dangers.

Keywords: intervention, lifeguard, ice, winter, rescue
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Seznam použitých zkratek
ČKK

Český červený kříž

ČR

Česká republika

GŘ HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR
HS

Horská služba

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

IZS

Integrovaný záchranný systém

JPO

Jednotka požární ochrany

VZS

Vodní záchranná služba

ZZS

Zdravotnická záchranná služba
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1 Úvod
Bakalářská práce je zaměřena na zásahy záchranářů Hasičského záchranného sboru a
dalších záchranných složek České republiky v zimním období a na zamrzlé hladině.
Detailně popisuje využívané věcné prostředky a techniky při záchraně probořených osob,
ale zároveň i rizika a nebezpečí, které dané zásahy obnáší.
Častokrát se člověk objeví v nepříznivé situaci, kdy vyžaduje cizí pomocnou ruku či
naopak možnost pomoci dotyčnému se z obtížné situace dostat. Zásahy záchranářů na
stojatých i tekoucích vodách jsou velice specifickou činností, která vyžaduje velkou
fyzickou a psychickou zdatnost. Je zcela nezbytné, aby záchranář byl akceschopný a
správně vyhodnotil zatěžující situaci, jelikož netaktně zvolený postup může vést
k fatálním následkům zachraňovaného i zachránce.
V první části bakalářské práce jsou rozepsány všechny základní složky integrovaného
systému, jejich poslání a důležitost činností. Dále se tato kapitola zaměřuje na vyčleněné
síly, prostředky ozbrojených sil a další záchranné sbory, které patří do ostatních složek
integrovaného záchranného systému.
V druhé části bakalářské práce jsou kapitoly věnovány přímo hlavnímu tématu této práce.
Jsou zde zmíněny informace ohledně práce na ledu, materiálních ochranných prostředků
pro záchranáře, způsoby záchrany na vodní hladině a v neposlední řadě jsou rozebrány
procesy vzniku ledu na tekoucích a stojatých vod.
V poslední části jsou kapitoly zaměřeny zejména na nebezpečí a rizika spjata s prací na
vodě a jejich možné následky.
Dané téma bakalářské práce „Zásahy záchranářů na ledě a v zimním období“ jsem si
zvolil, jelikož se jedná o náročnou činnost s velkou důležitostí nejen pro záchranáře, ale
i pro laickou veřejnost. Zpracování této práce může dále sloužit jako metodická pomůcka
pro výcvik záchranných jednotek při zásazích na vodní hladině či jako studijní obohacení
pro laickou veřejnost.
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2 Teoretická část
2 .1 Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém je nový pojem, který byl zaveden spolu se vznikem zákona
o integrovaném záchranném systému, tj. roku 2001. Do té doby nebyl tento pojem
legislativně ukotven, a nebyl tudíž ani používán. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění vymezuje nové
základní pojmy a zejména stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich
působnost, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávy, práva
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při
záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení
krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav).
(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 11)
Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný postup
jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 11)
Pojmy uvedené v zákoně o Integrovaném záchranném systému jsou definovány takto:
a) Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní
prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
b) Záchranné

práce

jsou

činnosti

vedoucí

k odvrácení

nebo

omezení

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména
ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí
k přerušení jejich příčin.
c) Likvidační práce jsou činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí.
d) Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany života, zdraví a majetku.
e) Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součástí právnické osoby
nebo obce, určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby
na základě dohody a věcné prostředky.
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f) Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných
a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez
výzvy, ale se souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo
hejtmana kraje
g) Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce;
osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se
souhlasem

nebo

s vědomím

velitele

zásahu,

starosty

obce

nebo

hejtmana kraje. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str.11,12)
2.1.1 Struktura integrovaného záchranného systému a její úrovně
IZS v současné podobě je právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce.
V zákoně o integrovaném záchranném systému jsou stanoveny základní a ostatní složky
IZS,

které

jsou

předurčeny

k likvidaci

mimořádných

událostí,

přírodních

a antropogenních katastrof. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 12)
Základními složkami IZS jsou:
•

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR),

•

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany,

•

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS),

•

Policie České republiky.

Ostatními složkami IZS 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, které lze využít k záchranným a
likvidačním pracím. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 12,13)

2.1.2 Operační střediska
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Operační střediska základních složek IZS jsou mimo jiné kontaktními místy pro příjem
žádosti o poskytnutí pomoci v nouzi. Státem zajišťovaná pomoc v nouzi je dosažitelná na
jednotných telefonních číslech 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), 155 (zdravotnická
záchranná služba), 158 (Policie ČR) a 112 (mezinárodní tísňová linka). Za zmínku stojí
skutečnost, že od 15. prosince 2012 je v provozu jednotné číslo tísňového volání na
horskou službu v horských oblastech ČR – 1210 (nutno uvádět s mezinárodní předvolbou,
tedy +420 1210). Legislativním podkladem pro činnost operačních středisek základních
složek IZS je v současné době zákon o IZS, kde je v § 4 odst. 4 mimo jiné uvedeno, že
„základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku
mimořádné události“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 17)
V podmínkách HZS ČR jsou následující operační a informační střediska (OPIS):
-

OPIS na úrovni MV – GŘ HZS ČR – centrální úroveň,

-

OPIS HZS krajů, případně

-

OPIS územních odborů.

V podmínkách zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) je pojem
zdravotnické operační středisko této služby vymezen zákonem č.
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a toto středisko je chápáno jako centrální
pracoviště operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. Přitom operačním
řízením se rozumí:
-

příjem a vyhodnocení tísňových volání,

-

převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních
složek integrovaného záchranného systému a od orgánů krizového řízení,

-

vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových
výzev,

-

poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě
elektronických komunikací, je-li nezbytné poskytnout první pomoc do
příjezdu výjezdové skupiny na místo události,

-

spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, pomocnými
operačními

středisky

a

operačními

a

informačními

středisky

integrovaného záchranného systému,
-

koordinace činnosti pomocných operačních středisek,

-

zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné
služby a poskytovateli akutní lůžkové péče,
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-

koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové
péče,

-

koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Zákon o zdravotnické záchranné službě rozeznává i další subjekt, kterým je pomocné
operační středisko, jež je podřízeno zdravotnickému středisku, a to v omezeném rozsahu.
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby si může v rámci operačního řízení vyžádat
pomoc na vyžádání od ostatních složek IZS, a to na základě předem písemně dohodnutého
způsobu poskytnutí pomoci.
Postavení operačních středisek Policie České republiky je dáno pouze vnitrorezortními
předpisy, podle nichž je operační středisko Policie ČR pracoviště pro organizování, řízení
a koordinaci výkonu služby na daném stupni řízení.
V souladu, s již citovaným zákonem o IZS (§5, odst. 1) jsou stálými orgány pro
koordinaci složek IZS operační a informační střediska IZS. Jejich úkoly zabezpečují
operační a informační středisko MV – GŘ HZS ČR a operační a informační střediska
HZS krajů.
Operační střediska jako pracoviště operačního řízení lze členit podle několika kritérií, z
nichž nejdůležitější jsou podle:
1. druhu,
2. územní působnosti.
Podle druhu operačních středisek lze rozeznávat:
a) samostatné – tedy takové, které příslušná složka IZS provozuje samostatně ve
vlastním objektu s využitím vlastních sil a zdrojů; tento druh operačních středisek
je v České republice v současné době nejrozšířenější,
b) prostorově sdružené, kdy v jednom společném prostoru vyvíjí činnost dvě nebo
více středisek na sobě nezávisle na základě příslušné součinnostní dohody,
c) systémově sdružené, které je charakterizováno společnými operátory a
univerzálními komunikačními a informačními technologiemi.

Z hlediska územní působnosti lze členit operační střediska na:
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a) místní (např. HZS podniku),
b) územní (např. územní odbory Policie ČR a HZS ČR),
c) krajská (regionální – např. OPIS HZS kraje, krajského ředitelství Policie ČR),
d) celostátní (např. OPIS MV – GŘ HZS ČR).
e) V současné době provozují v České republice základní a ostatní složky IZS více
než 260 operačních středisek a jejich provoz zabezpečuje přes 2 000 pracovníků.
(Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str. 18,19)
2.1.3 Hasičský záchranný sbor České republiky
Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel
a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již
se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Hasičský záchranný
sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému, který zabezpečuje
koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a
likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s
ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími
občanů. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str.26)
Hasičský záchranný sbor ČR tvoří Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační
součástí ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná
škola

požární

ochrany

a Vyšší

odborná

škola

požární

ochrany

ve Frýdku-

Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR jsou také výše zmíněná vzdělávací, technická
a účelová zařízení. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str.25)
Na obrázku č. 1 lze vidět organizační struktura Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Legislativa Hasičského záchranného sboru České republiky
•

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),

•

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,

•

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,

•

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
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Obrázek 1 - Organizační struktura GŘ HZS ČR

Zdroj: URL 1

2.1.4 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany
Systém jednotek požární ochrany je vybudován jako represivní i preventivní nástroj proti
požárům, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky požární
ochrany mají za úkol provést likvidaci požáru, ale nemají za úkol učinit veškerá opatření
vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, ale pouze opatření
nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního
prostředí. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str.35)
Legislativa jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje
•

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

•

zákon č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

•

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,

•

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

2.1.5 Policie České republiky
Policie České republiky a je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem
České národní rady ze dne 21. června 1991 sloužící veřejnosti. Jejím úkolem je chránit
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bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní
rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti
svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které
jsou součástí právního řádu České republiky. (URL2)
Na obrázku č. 2 lze vidět organizační strukturu Policie České republiky. (URL2)
Legislativa Policie České republiky
•

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

•

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,

•

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Obrázek 2 - Organizační struktura Policie České republiky

Zdroj: URL 3
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2.1.6 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
Zdravotnická záchranná služba je součástí systému zdravotních služeb České republiky.
Jejím základním úkolem je poskytování tzv. přednemocniční neodkladné péče, tj.
poskytování péče v následujících situacích:

-

náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu,
které mohou vést bez poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ke
vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně k selhání
životních funkcí a náhlé smrti;

-

náhle vzniklá intenzivní bolest nebo

-

náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo
život jeho samého nebo jiných osob.

Na rozdíl od všech jiných druhů zdravotní péče v záchranné službě neplatí možnost
„svobodné volby lékaře“, a to jak při poskytování přednemocniční neodkladné péče jako
takové, tak při výběru cílového zdravotnického zařízení – tím je obvykle nejbližší
odborně způsobilé zdravotnické zařízení (URL 4)
Legislativa poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
•

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,

•

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,

•

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,

•

vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné
službě,

•

vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

•

vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb,

•

vyhláška č. 92/2012 Sb., o věcném a technickém vybavení zdravotnických
zařízení,

•

vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

2.2 Ostatní složky integrovaného záchranného systému
Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu
negativní události na základě jejich oprávnění k takovéto činnosti, které je dáno právními
13

předpisy. Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraj, kde do
poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný sbor kraje
na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle zákona o
IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014 str.79)
2.2.3 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže byla založena v roce 1968. Je největší
a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, záchranářskému sportu,
vzdělávání, prevenci a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím a jejím okolím.
V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí
integrovaného záchranného systému ČR. (URL 5)
Vodní záchranná služba je součástí organizace International Life Saving Federation. Dále
je členem Českého červeného kříže a České rady dětí a mládeže.
Čtyři hlavní opěrné body činností Vodní záchranné služby ČČK:
1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních
plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany
Utonutí je jedna z nejčastějších příčin neočekávané smrti v České republice.
Z tohoto důvodu je záchranná služba VZS ve vodním prostředí zcela
nenahraditelná. Vodní záchranná služba ČČK působí na vybraných vodních
plochách nepřetržitě v režimu 24hod/nonstop, a to zejména v letním období.
Důležitost znalosti vodních ploch, břehu a okolí je zcela klíčovým faktorem při
rychlým zásahu a záchraně života. Rychlá reakce na výzvu tonutí či stavu po něm,
zásadně ovlivňuje šanci na přežití.
2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS
Na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavřené s Ministerstvem
vnitra se stala VZS složkou IZS.
VZS projevila svou připravenost v náročných podmínkách již v roce 1997 při
katastrofálních povodních. Díky výcviku a vybavení, který musí vodní záchranáři
při obtížných podmínkách ovládat jsou schopni zabezpečit rychlou evakuaci,
nebo záchranu lidí a majetku.
3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí
Každý rok se reprezentace VZS účastní ve sportu Lifesaving (vodní záchranný
sport) na Mistrovství Evropy či světa. Pobočné spolky pořádají závody a
14

připravují sportovce na soutěž pravidelnými tréninky. Reprezentanti jsou vybrány
právě z výsledků zdatnosti v těchto nominačních závodech.
4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na
specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školitele nejen pro
složky IZS.
V rámci své činnosti může VZS jako jediná v České republice těžit z členství
v největší celosvětové asociaci vodní záchrany ILS. VZS poskytuje svůj vlastní
vzdělávací program členům již od 6 let. Provádí také výcviky se zaměstnanci a
příslušníky primárních i ostatních složek IZS. VZS nabízí akreditované kurzy a je
zároveň autorizovanou osobou v oblasti preventivní a záchranné činnosti. Dále
slouží jako pověřená osoba při ověření dovedností při vedení plavidla kategorie
M a S.
2.2.4 Horská záchranná služba České republiky, o.p.s.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21.12.2004 založilo na základě rozhodnutí vlády
obecně prospěšnou organizaci – Horská služba ČR, o.p.s. Spolu s Horskou službou České
republiky z.s. vykonávají veškeré činnosti horské služby v České republice. Horská
služba ČR, o.p.s. využívá ke své činnosti spolek s dobrovolnými členy, s kterými je
podepsána příkazní smlouva. Dobrovolní členi jsou nezbytnou výpomocí při
mimořádných událostech, vykonávají asistenční práce a poskytují podporu při
případných pracovních neschopnostech stálých zaměstnanců.

Z tohoto spolku dále

získává a nachází zaměstnance na sezónní práce, které jsou vyžadovány zejména
v zimním období.
Horská služba ČR, o.p.s. plní nezastupitelnou úlohu při organizaci a pátrání ztracených
osob v horském terénu. Nemocným a raněným jedincům poskytuje transport a první
pomoc. Za cílem snížení rizika těchto mimořádných událostí zajišťuje bezpečné
podmínky pro návštěvníky hor, rozšiřuje veřejnosti preventivně-bezpečnostní materiály
a informuje ji o podmínkách na horách. Dále také zabezpečuje provoz záchranných a
ohlašovacích stanic Horské služby a obstarává instalaci a údržbu výstražných zařízení.
Horká služba, o.p.s., která je řízena správní radou spolupracuje s ostatními organizacemi
nejen v České republice, ale i v zahraničí.
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2.2.6 Horská záchranná služba z.s.
Horská záchranná služba z.s. byla dle zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník dne 1.
ledna 2014 zapsána ve spolkovém rejstříku pod popisovou značkou L 156. Jedná se tedy
o spolek, který byl založen na základě zákona č. 83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů.
Činnosti Horské služby se organizují zejména v oblastech působení, kterými jsou
Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.
Základním organizačním článkem je okrsek, jednotlivé okrsky dále vytváří vyšší
organizační článek, kterým je oblast. Aktivní členové v jednotlivých okrscích volí
vedoucího, který je v čele. Rada HS ČR představuje nejvyšší řídící orgán Horské služby
České republiky z.s., skládá se z předsedů rad jednotlivých oblastí, kteří následovně volí
svého předsedu. Nejvyšším orgánem Horské služby z.s. je valná hromada.

2.3 Práce na záchranné službě a zátěžové situace
Činnost v této oblasti je nejen fyzicky, ale i psychicky velice zatěžující a náročná. Obtížné
situace při záchraně poraněných či dokonce svědectví náhlé lidské smrti může vést
k závažnému negativnímu dopadu na psychiku pracovníků, kteří jsou těmto událostem
vystaveni. Práce v záchranné službě se vykazuje vysokou odpovědností. Charakterem
práce a předmětem této nesmírné zodpovědnosti se však jednotlivé záchranné profese od
sebe odlišují např. lékař je zodpovědný za pacienta a za zvolená léčebná opatření a řidič
ZZS je odpovědný za rychlý a zároveň bezpečný transport. Náročný výkon v nepřetržitém
provozu a mnohdy i v nepříznivých pracovních podmínkách uvádí záchranáře do
zátěžových situací, které následně podporují vznik a rozvoj psychických poruch.
Zátěžové situace, s kterými se pracovníci potýkají jsou např. frustrace, stres, konflikt či
deprivace. (URL8)
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3

Cíle, úkoly a metody

3.1 Cíle
Cílem bakalářské práce je řešit a popsat zásahy záchranářů na zamrzlých vodních
hladinách a specifické rozebrání práce na ledu, včetně možných rizik a nebezpečí hrozící
při výkonu.

3.2 Úkoly
Hlavním úkolem je danou problematiku řešit z dostupné literatury, zákonů a publikací
týkající se daného tématu. S využitím těchto zdrojů následně popsat jednotlivé složky
integrovaného záchranného systému a dále ze sběru získaných informací nastínit všechny
stránky této specifické činnosti.

3.3 Metody
Metody použité k shromáždění podstatných informací o zásahů záchranářů na zamrzlé
hladině byly provedeny prostřednictvím průzkumu studijních pramenů, dostupné
literatury a následné zpracování rešerše.
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4 Vznik ledu a zamrzání vodních toků a ploch, zralost a
únosnost ledu
4.1 Vznik ledu na stojatých vodách
V případě, že jsou teploty pod bodem mrazu, vrchní vrstvy vody se rapidně ochlazují.
Voda má nejvyšší měrnou hustotu při ochlazení na teplotu 4 °C, v těchto podmínkách
klesá ke dnu. Lehčí voda, která je však teplotně chladnější, zůstává při hladině. Další
ochlazování způsobuje zamrzání, které dále probíhá relativně stejnoměrně. Hustota vody
je v pevném stavu nižší než ve stavu tekutém. Z tohoto důvodu led neklesá, ale plave na
povrchu vody.
Tvrdost ledu ovlivňuje teplota vzduchu, nejnižší tvrdost ledu nastává při teplotě přibližně
0 °C a naopak nejvyšší při -30 °C. Z 40-75 % závisí snížení rizika prasklin na nosnosti a
pevnosti. Pevnost navíc omezuje vzduchové bubliny a nečistoty, které se naskytnou v
průběhu zamrzání. Nejtenčí led se vyskytuje podél břehu, jelikož se pevná země ohřívá
rychleji a také oproti ledu vede efektivněji teplo. Ledová deska se zahřívá zejména v
místech mělkého dna. Také je tloušťka ledu pokaždé slabší pod sněhem. Naopak během
tání sníh ledovou plochu izoluje, a tak dochází k prodloužení času relativně pevného ledu.

4.2 Zamrzání tekoucích vod
Na tekoucí vodě je vznik ledu zcela odlišný. Nestejnoměrné tvoření ledu začíná až při
teplotě -0,1 °C až -0,2 °C. Proudění způsobuje nepřetržité mísení teplé a studené vody,
které zapříčiní pozvolný nárůst jednotlivých ledových ostrůvků, z kterých následně
vznikají rozsáhlejší ledové plochy. Tyto ledové plochy se v nehybnějších místech toku,
zejména nad jezy, v zátokách a pod hrázemi přeměňují v ledová pole. Je třeba věnovat
pozornost tomu, že je led v různých místech jinak silný a mít tak zvýšenou opatrnost.
Pevnost tohoto ledu podstatně oslabují nečistoty a vzduchová místa uvnitř. Oproti
stojatým vodám dochází v tomto případě uprostřed vodní plochy ke ztenčení ledu. Toto
je zapříčiněno omýváním a obrušováním spodní strany ledové desky, ke kterému dochází
nejvíce nad proudnicí, která v rovných částech probíhá středem toku. Změnu tloušťky
ledu způsobuje větší množství vody, které se z přechodného oteplení na horním toku či
přítocích, z vyústění kanalizace, z výtoků průmyslových podniků, čistících stanic a
elektráren dostává do toku. K této změně dochází i v případě, kdy mrazivé počasí
přetrvává. Avšak nápodobně jako u stojatých vod, změní ledová deska svoji nosnost a
kvalitu při kolísání hladiny.
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4.3 Únosnost ledu ve vztahu k zatížení
Přibližné hodnoty únosnosti ledu jsou odlišně uváděny v české i v zahraniční odborné
literatuře. Například pro bezpečné rekreační sportování, při kterém dochází k velkému
uskupování lidí a dynamickému zatížení, by měla být hodnota síly ledu mezi 20 cm až 35
cm. K proboření dospělého člověka dochází při velmi nízké únosnosti ledu, která je do 5
cm. Led o tloušťce 5 až 10 cm zvládne udržet kráčejícího dospělého jedince o hmotnosti
80 kg, eventuálně i více osob, pod podmínkou rozestupů nejméně 3 m. Více dospělých
osob bez distance může bezpečně unést led o síle 10 až 20 cm. Tloušťka ledu 20 až 35
cm vydrží váhu malých osobních automobilů a sněžných skútrů. Od nosné síly nad 35 cm
zvládne vrstva ledu udržet i nákladní vůz.
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5 Specifika práce ledu
Práce na zamrzlých vodních tocích a plochách se odvíjí od problematiky různé únosnosti
ledu v jednotlivých oblastích. Specifika práce spočívají především v pochybnosti, jestli a
jakými zvolenými prostředky bude přístup k zachraňovanému umožněn. V průběhu
celého zásahu je nezbytné počítat s neočekávaným probořením všech přítomných osob a
věcí na ledové ploše. Nutností je tedy bezpečné jištění zúčastňujících se hasičů
prostřednictvím systému bezpečnostního popruhu na plovací vestě. Zároveň je taky
důležité jistit užívané věcné prostředky např. nosítka, žebříky. Vzhledem k nepříznivým
klimatickým podmínkám a teplotě vody je při záchraně vysoké riziko poklesu tělesné
teploty zachraňovaných i hasičů. Na obrázku č. 3 a 4 vidíme bezpečnostní prvky
záchranné vesty. Na obrázku č.5 vidíme způsob protažení popruhu sponou.
Obrázek 3 - Spona

Zdroj: URL 11

Obrázek 4 - Oko pro karabinu

Zdroj: URL 11

Obrázek 5 - Způsob protažení popruhu sponou
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Zdroj: URL 11

6 Osobní ochranné prostředky pro záchranáře na zamrzlé
hladině
6.1 Přilba
Z důvodu možného poranění hlavy při pádu na zamrzlé hladině je nutné používat přilby
pro kanoistiku, kterou můžeme vidět na obrázku č.6, případně horolezce, pokud nejsou k
dispozici, tak přilby pro hasiče. Pokud záchranná akce probíhá za snížené viditelnosti, je
vhodné přilbu vybavit svítilnou. (Černý 2010 str.21)
Obrázek 6 - Přilba

Zdroj: URL 15

6.2 Zásahový oblek
Jestliže není jednotka požární ochrany vybavena ochrannými obleky do vody, musí být
provedena záchrana osoby z vody ve standardních zásahových oblecích, které jednotka
vlastní. Tento způsob by měl vykonávat pouze dobrý plavec, který má zkušenosti se
záchranou na ledu. Z praktických zkušeností autora lze konstatovat, že osobní zásah lze
na zamrzlé vodní ploše efektivně zvládnout za předpokladu, že zachránce předem zná
taktiku záchrany, je jištěn ze břehu lanem a před vstupem na led vyprázdní všechny
kapsy. Hasiči mívají v kapsách zásahových obleků radiostanice, klíče na hadice, kleště
atd. Tyto předměty ve vodě fungují jako závaží. Aby nedošlo ke ztrátě zásahové obuvi,
je vhodné pečlivě dotáhnout zdrhovadla. Vyhodnocení porovnání standardních obleků:
pokud je tonoucí vzdálen dále od břehu, je vhodnější použit třívrstvý zásahový oblek,
který zajištuje tepelnou pohodu příslušníka při pohybu na zamrzlé hladině směrem k
tonoucí osobě. Jestliže je topící se osoba blízko břehu, je vhodnější vyslat na led
příslušníka v pracovním stejnokroji PS II. (Černý, 2010 str.21)
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6.3 Obleky do vody chránící proti chladu
Jednotky HZS krajů i jednotky SDH obci jsou postupně vybavovány ochrannými obleky
pro práci ve vodě. Chrání před chladem, sníženým odvodem tepla, poraněním a
škodlivými vlivy znečištěného vodního prostředí. Používají se oděvy mokré, polosuché,
suché. Bohužel mezi příslušníky převládá názor, že tyto obleky jsou určeny pro povodně
a ropné havárie na vodní hladině. Na záchranu osob se příliš nepoužívají, kvůli časové
náročnosti oblékání při vyhlášení poplachu na stanici. (Černý, 2010 str.22)

6.4 Mokrý neopren
Hlavní využití mokrých neoprenů je v letním období, kdy jsou teploty vody nad 15 °C.
Používají se převážně při výcviku a záchranných pracích z nafukovacích člunech na
divoké vodě. Pokud není JPO vybavena jiným, vhodnějším typem obleku pro práci ve
vodě, lze je krátkodobě použit pro prvotní zásah při záchranně osob probořených do ledu.
Izolační vlastnosti proti chladné vodě jsou velice krátkodobé. Podle aktuálních
klimatických podmínek a odolnosti příslušníka byl časový interval pobytu přímo ve vodě
4 až 10 minut. Po uplynutí této doby příslušník začal intenzivně pociťovat známky
celkového podchlazení. Výhodou mokrého neoprenu při porovnání se zásahovým
oblekem je, že nepohlcuje vodu a částečně nadnáší. Mokré neopreny se dle typu vyrábí
jako jednodílné kombinézy nebo dvoudílné komplety kalhot a blůzy. Síla pěnového
neoprenu je standardně v rozmezí 1 až 6 mm; čím je oblek silnější, tím má lepší izolační
vlastnosti. (Černý, 2010 str.22)

6.5 Polosuchý ochranný oblek
Polosuché ochranné obleky (polosuché neopreny) jsou mírně vylepšené mokré neopreny.
U polosuchých neoprenů při vstupu do vody dojde k vniknutí vody pod oblek. Voda se
ohřeje na tělesnou teplotu a izoluje od okolního chladu. Dalšímu vnikání nové studené
vody pod oblek je zabráněno těsnícími manžetami na krku, rukávech a zápěstí, na obleku
je někdy použit vodotěsný zip. Nejčastěji se vyrábí jako dvoudílné komplety, kde horní
díl je zpravidla vybaven kuklou. Síla neoprenu bývá v rozmezí 3 až 14 mm. Interval
pobytu ve vodě je v závislosti na aktuálních klimatických podmínek 10 až 25 minut.
(Černý, 2010 str.23)

6.6 Suchý ochranný oblek
Suché ochranné obleky, jak již název napovídá, představují nejvyšší stupeň ochrany před
chladem. Vyrobeny jsou z vodovzdorných materiálů a záchranář zůstává zcela v suchu.
Obleky jsou vizuálně téměř identické a skládají se z celotělové kombinézy, na které jsou
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navařeny boty. Rukavice a kukla jsou samostatné, vyrobené z mokrého neoprenu. Jak
můžeme vidět na obrázku č. 7. Volnost pohybu je jedním z nejdůležitějších rysů těchto
obleků. Teleskopický opasek usnadňuje např. vylézání na člun. Stejný oblek může použít
více lidí lišících se výškou až o 15 cm. Nejsou však konstruovány na váhu člověka, a
proto nesmějí být použity pro vytahování nebo vlečení osoby.
Standardně jsou suché obleky vybaveny vypouštěcím ventilem na vzduch, který bývá
umístěn na levém rameni. Při vzduchu do vody se vzduch uzavřený v obleku přepustí do
horní části ke krku uživatele čímž se snižuje pohyblivost ve vodě, otočením nebo
zmáčknutím vypouštěcího ventilu je přebytečný vzduch z obleku vypuštěn a zlepšen
komfort pohyblivosti. Doba pobytu obleku příslušníků při výcviku na zamrzlé hladině se
pohybovala v rozmezí 15 až 45 minut. V případě, že byl příslušník plně oblečen do všech
vrstev obleku, pohybovala se doba výcviku 45 až 120 minut dle aktuálních klimatických
podmínek, něž byl pociťován subjektivní pocit chladu. (Černý, 2010 str.23)
Obrázek 7 - Suchý ochranný oblek

Zdroj: URL 14

6.7 Obuv a rukavice pro práci ve vodě
U některých typů suchých obleků bývá obuv s pevnou podrážkou jejich součástí.
Samostatné boty bývají zpravidla v provedení mokrého neoprenu, běžně dostupné
neoprenové určené pro kanoistiku mají slabou podrážku a neumožňují dobré obepnutí
nohy, kterým se zamezí klouzání nohy v botě. Proto je nutné použít ještě ponožky z
umělého vlákna, které nenasákavé a způsobuje, že se voda zadržuje pouze mezi vlákny.
Používání ponožek je nutné i z hygienických důvodů, kdy je u JPO jeden oblek určen pro
více osob. Rukavice chrání před chladem a zraněním ruky. Pro práci na vodní hladině
jsou vyráběny převážně ve formě mokrého neoprenu. Pro záchranářské účely nejsou
vhodné rukavice v provedení „tříprsté“ nebo „palčáky“, ale standartní „pětiprsté“ pro
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práci s lany a karabinami. Při praktickém výcviku se nejvíce osvědčily rukavice z
neoprenu o síle 3 až 4 mm, na zásah jsou vhodnější rukavice s vrstvou neoprenu 1,5 až 3
mm. (Černý, 2010 str.24)

6.8 Záchranná plovací vesta
Zajišťuje účinný stupeň vztlaku v závislosti na předpokládaném používání, je při použití
bezpečná a poskytuje spolehlivou podporu ve vodě. V předpokládaných podmínkách
používání nesmí omezovat volnost pohybu uživatele, ale musí mu umožňovat zejména
plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby.
Tomu je podřízen druh náplně, která musí být nenasákavá, pružná a měkká. Vztlakový
materiál musí být rozmístěn tak, aby postižený při bezvědomí byl obrácen obličejem
vzhůru. Způsob upínání na tělo musí umožňovat individuální oblékání. Na zamrzlé vodní
hladině by měl být každý zachránce jištěn na samostatném laně, proto je vhodné používat
plovací vesty s bezpečnostním popruhem. Jedná se o popruh s přezkou, který je na vestě
umístěn v úrovni prsou. Jak můžeme vidět na obrázku č.8. Uprostřed zad je upínací místo
pro karabinu, na prsou pak přezka, kterou lze v případě odepnout, a tak se ze záchranného
systému vyvléci. Proto je nutné doplnit plovací vesty minimálně o dva kusy karabin s
pojistkou, aby nedocházelo při záchranné akci ke zdržení při připínání zachránce na lano.
(Černý, 2010 str.25)
Obrázek 8 - Záchranná plovací vesta

Zdroj: URL 16
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8 Speciální věcné prostředky
Mimo využívaných prostředků k práci na vodě je možno pro výkon na ledu použít níže
uvedené speciální věcné prostředky.

8.1Ledové bodce
Ledové bodce slouží jako sebezáchranná pomůcka z ledu. Během záchranných akcí
mohou umožnit snadnější pohyb, a tak i přístup k zachraňovanému. Jedná se o zcela
nenákladný prostředek, na jehož výrobu stačí krátká doba. K výrobě mohou sloužit
vyřazené šroubováky a lyžařské hůlky. Krytkami se nejprve musí zaopatřit špičky
šroubováků, aby nedošlo k poranění držitele či k možnému poškození ochranného obleku,
lze použít např. korkové zátky nebo špičaté hroty proti sobě oblepit elektrikářskou
páskou. Následovně se dva vzniklé bodce spojí šňůrou o délce 70 až 100 cm. Vzhled
ledových bodců můžeme vidět na obrázku č.9. Při použití na ledu má zachránce ledové
bodce na úrovni prsou a zabezpečené šňůrou kolem krku, jak můžeme vidět na obrázku
č,10. Jestliže dojde k proboření, zachránce šroubováky rozdělí a vymaní se z ledu.
Obrázek 9 - Ledové bodce

Zdroj: URL 9
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Obrázek 10 - Použití ledových bodců

Zdroj: URL 9

8.2 Protiskluzové návleky na obuv
Efektivně zlehčují pohyb okolo zamrzlých ploch a na ledu brání podklouznutí. Pryžové
návleky, jinak nazývány „nesmeky“, jsou opatřeny kovovými či plastovými hroty
dlouhými přibližně 2 mm, které jsou u konce zploštělé. Protiskluzové návleky jsou k
dispozici i v podobě překřížených kovových řetízků, které se upevní na podrážku. Na
obrázku č. 10 si můžeme prohlédnout vzhled protiskluzových návleků na obuv.
Obrázek 11 - Protiskluzové návleky na obuv

Zdroj: URL 10
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8.3 Miralonová smyčka
Alternativně nahrazuje plovací záchranný pás, který používají vodní záchranné služby po
celém světě. Miralonová smyčka slouží k zajištění a tažení tonoucího na vodní hladině.
Ve vodě je velice problematické obepnout lano s karabinou kolem osoby, která má na
sobě zimní oblečení. Jestliže miralonovou izolaci, která se používá na teplovodní potrubí,
navlékneme na cca 1m lana, zajistí nám miralonová izolace, že konec lana plave a
záchranář může ve vodě přivázat tonoucí osobu na lano. Výše popsanou smyčku lze
s úspěchem použít i při vyprošťování osob po pádu do studny nebo jiných stísněných
prostor, kdy je podvlečení lana pod osobou problematické. (Černý, 2010 str.27)
Na obrázku č. 12 lze vidět Miralonová smyčka.
Obrázek 12 - Miralonová smyčka

Zdroj: URL18
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9 Pohyb po ledu s využitím standartních technických
prostředků
Před vstupem na led musí zachránce správně vyhodnotit situaci, aby nevedla k dalším
možným komplikacím. K výběru vhodného způsobu jsou stěžejní tyto faktory: pevnost a
ucelenost ledu, vzdálenost zachraňované osoby od břehu, vybavenost JPO, povětrnostní
podmínky a zdali je zamrzlá hladina hladká nebo se na ni nachází vrstva sněhu.

9.1Plížení zachránce
Plížení patří mezi základní a velice účinné způsoby pohybu po ledu k záchraně
probořených. V případě, že je zachránce vyslán pouze v zásahovém obleku, hrozí po
nasáknutí obleku ke zvýšenému pocitu chladu a ke stoupnutí celkové hmotnosti. Z tohoto
důvodu hrozí vyšší riziko proboření při zpětném tažení. Tudíž je pro rozložení hmotnosti
vhodnější využít JPO vybavení (žebříky, čluny, nosítka Spencer, vyprošťovací desky
atd.) Na obrázku č.13 vidíme plížení záchranáře v akci.
Obrázek 13 - Plížení záchranáře

Zdroj: URL 11

9.2 Pohyb po ledu s využitím žebříků
Jako nejvíce účinný a vyhovující způsob záchrany se považuje způsob, kdy zajištěný
zachránce položí své tělo na žebřík a k dopřednímu pohybu si vypomáhá ledovými bodci
nebo požárnickými sekerami. Varianta se sekerkami se využívá zejména na hladkém ledě
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bez vrstvy sněhu, kdy se k odrážení drží za horní část hrotu směrem k ledu. V případě, že
je led pokrytý sněhem, je třeba, aby se zachránce plazil vedle žebříku. Způsoby pohybu
po ledu s využitím žebříku, lze vidět na obrázcích č. 14 a č. 15.
Obrázek 14 - Pohyb po ledu s využitím žebříku

Zdroj: URL 12

Obrázek 15 - Pohyb po ledu s využitím žebříku

Zdroj: URL 12
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9.3 Pohyb po ledu s využitím plavidla
Dle rozměru plavidla na led vstupují zpravidla dva až tři hasiči. Jestliže je plavidlo
odráženo na hladkém a pevném ledu, mají zachránci vždy jednu odrážející nohu na ledu
a druhou nohu ve člunu. Vlivem velkého zatížení způsobeného celkovou hmotností
hasičů může dojít k proboření. Z tohoto důvodu, pokud jsou podmínky příznivé, je pro
vhodnější pro rozložení váhy plavidlo tlačit. Provedení pohybu po ledu s plavidlem
zobrazuje obrázek č.16.
Obrázek 16 - Pohyb po ledu s plavidlem

Zdroj: URL 11
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10 Sebezáchrana při proboření do ledu
Je zcela důležité, aby byli záchranáři již během výcviku připraveni na sebezáchranu při
případném proboření do ledu. Zpravidla se otáčíme ve směru příchodu na led, v těchto
místech je led pevnější a snažíme se zachytit za okraj. Pomocí kopání či vyšlapáváním
vody se snažíme dostat tělo do vodorovné polohy. V průběhu usilovného vystupování
nesmíme ruce vzpírat, ale cílem je nasunout celé tělo na led. V případě, že je led slabý a
dochází k neustálému boření, snažíme se využitím loktů dostat do míst pevnějšího ledu.
Pokud je místo prolomení v místech blízko břehu, je zde možnost probourání tenkým
ledem a následné využití pevného dna k vymanění. Po vyproštění je nezbytné se odplazit
či odkutálet se do bezpečnějších míst.
Další různé způsoby k sebezáchraně a záchraně jiných osob:
S použitím kapesního nože
Varianta s využitím kapesního nože je velice podobná metodě pomocí ledových bodců.
Kapesní nůž slouží k odrážení směrem ke břehu a snadnějšímu vyproštění, je potřeba si
vypomáhat kopáním.
Absence JPO
Jestliže jsme svědkem této události můžeme s maximální opatrností probořené osobě
pomoct. Před zásahem je nutné oznámit danou situaci na linku složek IZS 112 či HZS
150. Svědek poskytující pomoc musí řádně zvážit situaci, zda je v jeho silách poskytnout
potřebnou pomoc, aby nevznikly další možné komplikace. Jestliže se probořený nachází
v místech poblíž břehu je možné zachraňovanému prostřednictvím zachycení na předmět
např. větev, hokejka atd. pomoct k vytažení na břeh. V případě, že přítomná osoba
nedokáže tonoucímu poskytnout pomoc, je nezbytné s dotyčnou osobou aspoň navázat
komunikaci a do příjezdu JPO daný kontakt udržet.
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11 Záchrana osob při vědomí
Doba, kdy je probořená osoba při vědomí a dokáže využít jakýkoli předmět k vytažení,
je zcela individuální a odvíjí se také od věku zachraňovaného, nošeném oděvu, nynějším
fyzickém a psychickém stavu a samozřejmě od aktuálních klimatických podmínek.
Záchranáři sdělili, že při záchranných akcích všeobecně zachraňují více osob v
bezvědomí nežli osob při vědomí. Mnohdy i z důvodu časového zdržení, ke kterému
dochází kvůli vytíženému operačnímu středisku, době ohlášení skutečnosti a cestě na
místo záchrany. Je důležité předpokládat situaci, kdy bude potřeba záchrana nezkušeného
zachránce, který se při pokusu o pomoc sám probořil. Pokud je probořená osoba při
vědomí, může ho zachránce využitím předmětu připevněného na laně vytáhnout, aby se
vyhnul vstupu k místu proboření.

11.1 Osobní zásah záchranáře
K této variantě se přistupuje v případě, kdy zachraňovaného nelze vytáhnout pomocí
poskytnutého předmětu. Tento způsob je pro hasiče více obtížný, jelikož musí dbát na
vyhovující způsob záchrany a také na své vlastní bezpečí. Jestliže je probořený v
hysterickém stavu, zachránce k němu musí doplavat nohama vpřed, aby se vyvaroval
možnému stáhnutí. V tomto šoku hledá tonoucí jakýkoli záchytný předmět. Pokud se
zachraňovanému podaří zachytit se na nohu zachránce, jistící skupina je pomocí lana
může vytáhnout do bezpečí. Je důležité, aby byl zachránce jištěn lanem, které zvyšuje
úspěšnost zásahu, naopak pokud hasič jištěn není, zvyšuje se riziko fyzického vyčerpání
tonoucího i zachránce. Osobní zásah se kvůli svým nevýhodám provádí jen v místech
poblíž břehu, kde je mělké dno, a to zejména při záchraně dětí nebo psů. Na zachránce se
při této akci klade mnoho požadavků. V první řadě musí být zkušený plavec s vyvinutými
schopnostmi při záchraně osob na ledu. Jestliže JPO nemá k dispozici speciální obleky
do vody ani plovací vestu, je zachránce nucen provést akci v zásahovém obleku, ze
kterého si musí před vstupem do vody vyprázdnit kapsy. Klíčovým faktorem je znalost
způsobu záchrany a jištění zachránce, jelikož doba trvání zásahu je vzhledem k
podchlazení organismu maximálně 2 minuty.

11.2 Využití házecího pytlíku
Nejoptimálnější řešení je varianta s využitím házecího pytlíku, který se dá použít nejen
při záchraně ze břehu, ale zároveň i na zamrzlé hladině. Skladnost a nízká hmotnost
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prostředku nezabraňuje záchranáři v pohybu po ledu. Při správném zacházení je
vyhovující, aby byl záchranný pytlík hozen na probořeného a následně zpětně přitažen.
Obrázek 17 - Házecí pytlík

Zdroj: URL 13

11.3 Alternativy plovoucích prostředků z výbavy JPO
Ze základní výbavy PO lze alternativně házecí pytlík zaměnit za jiné další plovoucí
předměty k záchraně probořených osob do ledu. Vhodnou alternativou může být kanystr
na pohonné látky, pneumatické kanalizační ucpávky či úkapy provozních kapalin. Cílem
není zachraňovaného nadnášet, tyto prostředky slouží k snadnějšímu uchopení
objemných předmětů ve fázi, kdy probořený vlivem chladu postrádá v prstech hybnost.
Záchranný prostředek je upevněn na samostatném laně, přičemž jeden z konců drží na
břehu jistící skupina. Záchranář házecí prostředek dovede k zachraňovanému a samotné
vytažení závisí poté na jistící skupině. Na obrázku č.18 lze vidět použití nádrže na úkapy
k záchraně tonoucího.
Obrázek 18 - Záchrana tonoucí osoby pomocí nádrže na úkapy

Zdroj: URL 11
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11.4 Využití žebříku
K záchranné akci je možné využít i žebřík. Z nastavovacího žebříku nejvíce plní daný
účel jeho spodní část, jelikož má po celé své délce příčle. Zachránce zasune žebříku pod
probořeného, aby měl možnost se zachytit. Jestliže je led nedostatečně pevný, může
záchranář ke svému zásahu využít dva žebříky. Oba dva žebříky musí být však samostatně
jištěny lanem. Jistící skupina tak může na břeh nejdříve vytáhnout zachraňovaného a
teprve poté zachránce. Zvýšená opatrnost se musí věnovat možnému překřížení lan.

11.5 Využití zásahové hadice
Tento způsob je nejefektivnější a nejrychlejší volbou, pokud je místo proboření vzdáleno
od břehu do 9 metrů. Pro dané účely se využívají hadice v průměru 52 mm. Na obrázku
č.19 lze vidět praktické využití zásahové hadice při záchraně tonoucí osoby.
Obrázek 19 - Záchrana tonoucí osoby s využitím zásahové hadice

Zdroj: URL 11
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12 Záchrana osob v bezvědomí
Zde se setkáváme s podstatně vyšším rizikem proboření zachránce. Podchlazení
organismu a následné bezvědomí uvádí zachraňovaného do situace, kdy nedokáže ke
svému vytažení se zachránci spolupracovat. Z tohoto důvodu se jedná o zcela neefektivní
a rizikový způsob zásahu, při kterém může dojít k ohrožení záchranáře. Záchranné akce
osob v bezvědomí můžeme provést následujícímu způsoby:

12.1 Osobní zásah záchranáře
Hasič se přiblíží k otvoru místa proboření, posadí se na okraj a nejlépe nohama sevře tělo
probořeného, a poté ho zajistí (nejlépe mirelonovou smyčkou). Dále dá znamení jistící
skupině, která následně záchranáře a zachraňovaného vytáhne na břeh. Jestliže se
zachraňovaný nenachází u okraje ledu, musí pro něj hasič doplavat a vhodným způsobem
zachytit, jistící skupina ho poté může přiblížit k okraji otvoru ledu. V tomto případě je
zachránce otočen zády k jistící skupině, využívá nohy k stisknutí probořeného a lokty k
vysunutí sebe a zachraňovaného na povrch ledu. Okolo místa proboření je led často velice
tenký, proto je důležité, aby zachránce opakovaně prováděl pohyb nasouvání až do
prostorů, kde je led únosnější. Tímto zamezí proboření obou osob. Když hasič zvládne
vysunout polovinu svého těla nad únosný led, nechá se spolu se zachraňovaným
odtáhnout do bezpečí, jak lze vidět na obrázku č.20. Zde je vysoké riziko vyklouznutí
bezvědomé osoby a následné ponoření bezvládného těla mimo dosah. Kvůli tomu musí
zachránce dbát na pevné držení bezvědomé osoby a v jistící skupině musí být minimálně
3 hasiči, aby zvládli náročné vytažení obou osob.
Obrázek 20 - Osobní záchrana osoby v bezvědomí

Zdroj: URL- 11
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12.1.1 Využití žebříku
Jedná se o zcela totožný způsob jako při záchraně osob při vědomí. Záchranář musí
nejdříve sestoupit ze žebříku, aby si umožnil lepší přístup k tonoucímu, kterého následně
přidrží na hladině a umístí pod jeho tělo žebřík. Jistící skupina zareaguje na signál od
záchranáře a pomalým tažením lana umístí žebřík spolu se zachraňovaným do
horizontální polohy na led. Záchranář může při tažení žebříku ke břehu využít příčle,
přičemž musí zároveň zachraňovaného jistit, toto provedení je možné pouze v případě
dobré únosnosti ledu. Při praskání ledu či možném propadnutí se hasič žebříku pouští a
na břeh se nechá dotáhnout pomocí svého jistícího lana. Alternativou žebříku jsou např.
nosítka Spencer. Obrázek č. 21 zobrazuje využití, žebříku při záchraně osoby
v bezvědomí.
Obrázek 21 - Záchrana osoby v bezvědomí s využitím žebříku

Zdroj: URL 11

12.1.2 Využití plavidla
Při této metodě může dojít k časové prodlevě, která vychází z doby uvedení plavidla do
požadovaného stavu a dále transportu plavidla na vodní hladinu. Nutnosti při tomto
způsobu zásahu spočívají v dostatečném počtu sil a prostředků záchranné jednotky.
Použití plavidla je efektivní v případě dalekého umístění probořeného od břehu, případně
pokud se jedná o záchranu více osob či zásahu na tekoucích vodách. Nafukovací plavidla
díky svému vnějšímu povrchu z pryže či PVC vykazují oproti plavidlům se vzdušnicí či
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textilním povrchem po hladkém ledu menší množství tření. Je zcela nezbytné, aby jeden
z hasičů při této akci určoval rychlost pohybu.
12.1.3 Využití trhacího háku
K záchraně osob v bezvědomí lze využít i trhací hák, který je vhodným prostředkem,
pokud se zachraňovaný nachází poblíž břehu nebo došlo k uvíznutí ve vyřezaném otvoru
(např. od rybářů). V místech, kde je znatelná hranice mezi pevným a tenkým ledem.
Probořený je pod paží podebrán hákem a následně odtažen do míst pevného ledu.
Záchranář musí jednat se výšenou opatrností, aby probořeného nezachytil hákem za část
oděvu, jelikož by pohybem trhacího háku mohl jedince zatlačit pod hladinu.
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13 Vyhledávání osob pod hladinou
I z důvodu časové prodlevy způsobené jízdou jednotky PO na místo zásahu může vlivem
stresu, vyčerpání a případně chladu zachraňovaná osoba upadnout do bezvědomí a zanořit
se pod hladinu. Proto je prvořadé zjistit od svědků místo zanoření. Je nutné tuto pozici
určit ze břehu průsečíkem několika pevných bodů a následně označit např.
kamenem/kotvou na laně zakončeném PET lahví, nebo kanystrem. Na rozsáhlých a
hlubokých vodních plochách lze místo označit digitálně zadáním bodu do navigace GPS.
(URL 19)

13.1 Poznámky k vyhledávání osob pod vodní hladinou
Podle velikosti a hloubky vodní plochy rozhoduje velitel zásahu o povolání
specializovaných skupin potápěčů HZS ČR a Policie ČR. Vyhledávací práce je ale nutné
zahájit a provádět až do jejich příjezdu, kdy se velitel zásahu po dohodě s vedoucím
skupiny dohodne na dalším postupu. Na vyhledávací práce je vhodné nasadit větší počet
plavidel, bez použití motoru, aby nedošlo k případnému poranění hledané osoby a víření
sedimentu. Lze využít i zákonného požadavku na věcnou pomoc a vyžádat si od místních
rybářů pramice nebo jiná plavidla. Na rozsáhlých vodních plochách lze k propátrání
nepřístupných břehů vyžádat vrtulník LZS s termovizní kamerou. Taktéž v noci a v
nepřístupném terénu může vrtulník zajistit osvětlení místa zásahu. K vyhledávání lze
použít trhací háky, bidla a tzv. řetízky s háčky na vyhledávání utonulých.
Většina vodních ploch má dno zanesené odpadky, větvemi a kořeny, které znesnadňují
vyhledávací činnost. Pozice těla od místa zanoření bude ovlivněna u průtočných vodních
děl směrem proudu k odtoku, případně za silného větru směrem větru. Neměl by být
opomenut ani fakt, že osoba se mohla sama dostat na břeh, proto je nutné vyčlenit skupinu
zasahujících k prohledání břehů a okolí vodní plochy. (URL 19)

13.2 Metody vyhledávání
Dále jsou uvedeny metody vyhledávání, které lze využít i při vyhledávání předmětů, např.
na žádost Policie ČR ve spojitosti s trestným činem. Hledání rojnicí – prohledávání v
určených odstupech, využitelné na malé vodní ploše při dostatku plavidel např. u malých
rybníčků a požárních nádrží. Hledání spirálovou (kruhovou) metodou – plavidlo se
pohybuje v soustředných kružnicích kolem označeného bodu zanoření tonoucího, závaží,
na němž je upevněno vodící lano. Tato metoda se používá k prohledávání menších ploch.
(URL 19) Spirálovou metodu lze vidět na obrázku č.22.
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Obrázek 22 - Spirálová (kruhová) metoda

Zdroj: URL19

Obrázek 23 - Hledání v kruhových výsečích

Zdroj: URL19

Hledání v kruhových výsečích – je obdobou pátrání v kružnicích a lze je uplatnit do
vzdálenosti max. 25 m od stanoviště jistící skupiny/návodčího. To může být jak na břehu,
tak na plavidle. I při této metodě návodčí udržuje stejnou délku vodícího lana a zkracuje
je nebo prodlužuje poté, co vyhledávací plavidlo propluje určený úsek. Plavidlo musí
udržovat lano stále napjaté. (URL 19) Provedení hledaní v kruhových výsečích zobrazuje
obrázek č.23.
Hledání podél břehu – princip vyhledávání je stejný jako u kruhových výsečí s tím, že
jistící skupina prochází určený úsek na břehu. (URL 19) Tento způsob hledání lze vidět
na obrázku č. 24.
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Obrázek 24 - Hledání podél břehu

Zdroj: URL19

Obrázek 25 - Hledání po překladném laně

Zdroj : URL 19

Pátrání po překládaném laně – pokud to šíře vodní plochy umožňuje tak se mezi
protilehlé břehy natáhne lano, jak lze vidět, jak lze vidět na obrázku č.25. Na rozsáhlých
vodních plochách, kde druhý břeh je příliš vzdálen lze využít k držení lana druhé plavidlo.
Podle lana vyhledávací plavidlo propluje na protější břeh. Na břehu jistící skupina
přesune jeden konec lana o určenou vzdálenost. A plavidlo plave zpět podél lana. Také
zde je lano přesunuto o určenou vzdálenost. Metoda je velmi vhodná k hledání i menších
předmětů, neboť vyhledávací plavidlo propátrává prostor velmi podrobně. (URL 19)
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13 Nebezpečí při práci na vodě
S prací na vodě je spjato mnoho rizik a nebezpečí. Různé úrazy hrozí nejen při záchraně
osob, ale také při rekreačních sportech, a to v letním i zimním období. Mezi nejčastější
rizika lze zařadit:
-

tonutí, utonutí,

-

hypotermie (podchlazení organismu),

-

pád do vody,

-

náraz na překážku ve vodě,

-

infekce, infekční onemocnění,

-

psychické a fyzické vyčerpání. (URL 19)

13.1 Tonutí, utonutí osob
Záchranným jednotkám hrozí vysoké riziko utonutí při záchranných akcích na práci na
vodní hladině a zároveň i pod vodou při záplavách, povodních či jiných mimořádných
událostech. Nehrozí však jen při zásahu jednotek, nebezpečí utonutí se vztahuje na
všechny plavce i neplavce.
Utonutí je uváděno jako smrt z nedostatku kyslíku, tedy z udušení. Zatímco tonutí je
definováno jako stav, který jedinec prozatímně překoná.
Při utonutí nastává situace, při které dochází k vdechnutí velkého množství vody či jiné
kapalné látky. Následuje ztráta vědomí z nedostatku vzduchu. Událost vzniká převážně
pod vodou, velmi pohotově může vést k otoku plic. Otok plic je způsobený vdechnutou
vodou, která je znečistěná či chemicky upravená. Otok plic nemusí nastat ihned, ale i po
delší době. Během tonutí dojde při nadechnutí chladné vody ke křeči hlasivek, která
zapříčiní uzavření hrtanu, tím se zabrání průchod vzduchu do plic a nastává udušení.
Jestliže je tonoucí osoba v klidném stavu, tak křeč hlasivek odezní ještě před ztrátou
vědomí. Společně s tonutím může dojít k podchlazení a infekci.
Objektivní příčiny rizika utonutí pro hasiče:
-

vodní terén (tvar vodního toku, množství vody, sklon koryta, stav břehu),

-

překážky plynulé plavby (konstrukce pod vodní hladinou, kameny, balvany, padlé
kmeny stromů),

-

charakteristické nebezpečí pro určité druhy toků (jezy, víry),

-

povětrnostní a klimatické podmínky (bouře, déšť, chlad, vichřice),
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-

nedostatky vyplývající z výstroje, výzbroje a dalšího vybavení (nevhodné nebo
žádné plovací vesty, nevhodné oblečení a výstroj),

-

nevhodná plavidla pro daný vodní tok, nezabezpečená plavidla proti potopení
(poškozená, bez úchytů).

Subjektivní příčiny rizika utonutí pro hasiče:
-

špatné schopnosti plavání,

-

nedostatečné zkušenosti a znalosti,

-

přeceněné schopnosti při práci na vodní hladině,

-

špatný fyzický či psychický stav (nemoc, únava, vyčerpání, podchlazení).

Objektivní a subjektivní příčiny rizika utonutí se vzájemně doplňují a mohou se projevit
zejména:
-

pádem hasiče do vody,

-

úrazem hlavy při pádu pod hladinu a následné bezvědomí,

-

zapadnutím (pod led, loď, konstrukci),

-

zachycením (oděvu, potápěčského obleku, techniky, překážky pod vodní
hladinou),

-

stržením plavidla vodním proudem (na překážku, pod jez),

-

stržením záchranáře vodním proudem (pod loď, pod jez, do propusti, výpustí, do
potrubí),

-

závadou na potápěčské výstroji a výzbroji,

-

prochladnutím či naopak přehřátím,

-

panikou zachraňovaných,

-

nesouhrou zachraňujících.

Riziko utonutí se vyskytuje zejména v místech, kde je:
-

stojatá povrchová voda (rybníky, jezera, pískovny, tůně, slepá ramena řek,
zatopená území, doky loděnic, bazény, nádrže),

-

proudící povrchová voda (potoky, řeky, stoky, plavební kanály a komory,
přílivová vlna při záplavách),

-

povrchová i podzemní kanalizace (jímky, zaplavené výkopy, studny),

-

nádrže různých kapalin.

Riziko utonutí hrozí zejména při:
-

hlídkové činnosti na člunech,
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-

uvolňování toku při předcházení záplavám a povodním,

-

pátracích a vyhledávacích akcích (vyhledávání utonulých osob, předmětů,
prostředků, zařízení a jejich vyproštění),

-

záchranných pracích při povodních, záplavách a živelných pohromách (záchrana
a evakuace postižených osob, zvířat, majetku, zajištění základní péče o
obyvatele),

-

ztrátě stability a nehody plavidel,

-

únicích látek znečišťující vodu a jejich likvidaci,

-

haváriích vodních děl a při zabezpečovacích pracích vodních děl,

-

požárech (plavidel, vodních děl a zařízení),

-

potápěčské činnosti,

-

práci na zamrzlé vodě (odstraňování ledových hrází a bariér, prosekávání otvorů
do zamrzlé hladiny, záchrana tonoucích při proboření ledu, vyprošťování
zamrzlých).
Tabulka 1 - Stupně podchlazení

Zdroj: URL 18

13.2 Hypotermie (podchlazení organismu) a omrznutí
Jedná se o zcela závažný stav ohrožující život kvůli poklesu tělesné teploty pod potřebnou
úroveň pro běžné fungování. Účinek chladu se může na osobě projevit celkově či místně.
Podchlazení nastává v případě, že tělesná teplota poklesne pod hranici 35 °C. Při poklesu
tělesné teploty pod 26 °C je zotavení zcela nepravděpodobné. Omrznutí je lokální na
určité části těla a může být způsobeno povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými
předměty.
Příznaky podchlazení:
-

třesavka,
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-

studená a bledá kůže,

-

tělesná teplota pod normálem,

-

ztráta pozornosti,

-

nepřiměřené chování,

-

vyčerpání,

-

postupné bezvědomí,

-

zpomalení dýchání a srdeční činnosti,

-

ztráta vědomí,

-

po přechodném období zdánlivé smrti nastává smrt zástavou srdeční činnosti.

Příznaky omrznutí:
-

postižené části těla (špička nosu, uši, prsty na rukou a nohou)
o nejprve nastává zblednutí,
o dále přemění barvu na voskově bílou,
o později se vyskytují modré skvrny,
o v konečné fázi zčernají.

-

ztvrdlá a ztuhlá kůže, puchýře,

-

bodavá silná bolest,

-

ztráta citlivosti v postižených místech,

-

bolest ustává, když zmrazení pronikne hlouběji.

13.3 Pád do vody
Úrazy z pádu do vody hrozí zejména v letním období, mnohdy jsou vyvolány
nezodpovědným chováním jedinců a také vlivem alkoholu. Před skokem do vody by měl
plavec řádně prozkoumat podmínky na dně, které jsou velice proměnlivé. Pod
neprůsvitnou hladinou se často skrývají různé ostré předměty, o které se může při pádu
daná osoba zranit. Naopak pokud je voda průzračná, nelze přesně usoudit její opravdovou
hloubku, a tím se zvyšuje riziko poranění o dno. Úrazy související se skoky do vody jsou
většinou ovlivněny typem skoku. Skoky do dálky nebo po nohou nemusí vždy být tak
tragické jako skoky kolmé, které často vedou k doživotním či dokonce fatálním
následkům.
Nebezpečí pádu do vody však nehrozí jen při dobrovolném skoku do vody, ale k úrazu
může dojít i při pádu z různých plavidel. Z tohoto důvodu by měla být osádka vybavena,
a to zejména děti, plovacími vestami.
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13.4 Infekční onemocnění
Nemoci způsobené vodou řadíme mezi infekční nemoci, které jsou způsobeny
mikroorganismy žijícími v kontaminované vodě. Ke kontaminaci vody, a to zejména ve
vodovodním potrubí, dochází i navzdory přísným vyhláškám a limitům bakterií.
Pravidelné kontroly jsou však důležité i u vody ze studní, která je nevhodná kvůli možné
infikaci ze zbytků hnojiv a výkalů.
Prostý člověk častokrát závadnost vody neobjeví, může se totiž svojí barvou a zápachem
zdát na první pohled nezávadná. V tomto případě neodhalíme ani bakterie skrývající se
ve vodě. Potíže způsobené infekcí se projevují následně.
Ve vodě se ukrývá nespočet mikroorganismů, některé lidskému tělu nezpůsobují žádné
potíže, ale mohou se objevit i ty, které dokážou tělu ublížit. Nejvyskytovanějším
mikroorganismem ve vodě jsou bakterie koliformní. Podporují správný rozklad potravy
v lidském těle. Tyto bakterie mají velice lehký přístup do studní a podzemních vod.
Způsobují pak střevní obtíže, ale mohou zapříčinit i velice závažné onemocnění jako je
například břišní tyfus. Zahubení koliformních bakterií dosáhneme při teplotě vyšší než
50 °C.
Ve vodě, v půdě a na rostlinách dále najdeme enterokoky, které jsou zároveň součástí
našeho organismu. Odlišně od koliformních bakterií je nelze zahubit vysokou teplotou,
jelikož jsou vůči ní zcela odolné. Jsou příčinou infekcí žlučových a močových cest,
způsobují ale také gynekologické záněty. Výskyt enterokoků ve vodě vypovídá o jejím
fekálním znečištění.
Kontaminaci vody a další trávicí či žaludeční problémy způsobuje také mnoho jiných
bakterií, patří mezi ně např. Pseudomonas nebo Legionella.
Příznaky nemocí z vody:
-

bolesti břicha,

-

střevní obtíže,

-

žaludeční obtíže,

-

zvracení,

-

únava.
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13.5 Vyčerpání osob
Míra nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu je dána jeho fyzickou kondicí při
náročných výkonech nebo při dlouhotrvajícím zatížení bez dostatečného doplňování
zdrojů energie do organismu. Fyzická zdatnost hasiče je zcela podstatný faktor, který
nelze podcenit. U netrénovaných jedinců se totiž razantně zvyšuje riziko vyčerpání sil.
Stěžující okolnosti, které zvyšují riziko vyčerpání:
-

dýchací technika, zásahové obleky,

-

psychické zatížení a stres (úzkost, strach),

-

teplota okolí, vlhkost prostředí.
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14 Závěr
Zásahy záchranářů v zimním období a na zamrzlé vodní hladině jsou velice specifickou
činností, která klade na zasahující vysoké fyzické, ale zároveň psychické nároky. V
zimním období se podstatně zvyšuje riziko podchlazení zachraňovaných a zachránce. Je
tedy zcela nezbytné klást důraz na vhodně zvolený způsob zásahu a taktiku záchrany, aby
byla akce provedena, co nejefektivněji a nejbezpečněji. Nesouhra členů záchranného
týmu může způsobit veliké potíže, z tohoto důvodu je nutné, aby byli s taktickými a
technickými úkony řádně seznámeni všichni účastníci záchranné akce. Pro přiblížení této
náročné práce záchranářů na zamrzlé vodní hladině, byli popsány způsoby provedení
daných činností příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatními
záchrannými jednotkami.
Vhodně vybrané vybavení a záchranné prostředky napomáhají k úspěšnému průběhu
zásahu. Správný výběr závisí na pevnosti a ucelenosti ledu, vzdálenosti zachraňované
osoby od břehu, klimatických podmínkách a vybavenosti JPO. Obleky do vody mají za
účel chránit zachránce před chladem, snížit odvod tepla, zamezit poranění a škodlivé
vlivy z kontaminovaného vodního prostředí. Silná nevýhoda těchto obleků je však časová
náročnost oblékání při vyhlášení poplachu.
Záchranné práce na vodě s sebou obnáší mnoho možných úrazů a nebezpečí např. utonutí,
podchlazení, infekční onemocnění nebo může také dojít k vyčerpání organismu. Vůči
těmto hrozbám se lze do jisté míry chránit (např. trénovat vytrvalost a udržovat optimální
hmotnost, aby se snížilo riziko vyčerpání), ale mnohdy se jim bohužel vyvarovat nedá.
Z těchto důvodů obdivuji a oceňuji činnost záchranářů na vodních plochách, jejich úsilí
a přesnost, která musí být vložena do stresového výkonu.
V rámci této bakalářské práce jsem nabyl mnoho nových poznatků z oblasti záchranářství,
a to zejména na zamrzlé vodní hladině a v zimním období.
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