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I.
Charakteristika
1)

Lezecké družstvo a lezecká skupina jsou nasazovány k provedení záchranných
a likvidačních prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Použijí se v případě, kdy situace
u zásahu vyžaduje činnost nad rámec běžně vycvičeného hasiče, kdy je nutné použít
nadstandardní prostředky a vybavení pro bezpečné překonání výškových rozdílů,
k dosažení obtížně přístupných míst, provedení specielních činností v extrémních
podmínkách a ve vynucené poloze, například při zásazích:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

na vysokých budovách,
na stavbách,
v lomech,
v podzemních prostorách (jeskyně, důlní díla, podzemní stavby),
na vodě,
v exponovaných přírodních terénech (skalní útvary, propasti, stromy),
v dopravních prostředcích – lanové dráhy,
kdy nelze použít výškovou techniku, případně je omezená její dostupnost.

2)

Lezecké družstvo se skládá z velitele lezeckého družstva a pěti hasičů-lezců (minimální
stav lezeckého družstva je velitel lezeckého družstva a tři hasiči-lezci).

3)

Lezecká skupina se skládá minimálně ze dvou hasičů-lezců a je začleněna v družstvu
1+5 nebo 1+3; lezecká skupina má vedoucího lezecké skupiny. Vedoucího skupiny
určuje velitel jednotky nebo velitel zásahu.

4)

Lezecké družstvo nebo lezecká skupina mohou být nasazeny na základě rozhodnutí
operačního střediska nebo velitele zásahu.
II.
Úkoly a postup činnosti

5)

Zásah prováděný lezeckým družstvem nebo lezeckou skupinou koordinuje velitel
lezeckého družstva nebo vedoucí lezecké skupiny. Velitel lezeckého družstva nebo
vedoucí lezecké skupiny může být velitelem příslušného úseku nebo sektoru. Je
podřízen veliteli zásahu, pokud jím sám není. V nepřítomnosti velitele lezeckého
družstva nebo vedoucího lezecké skupiny plní jeho úkoly hasič-lezec, určený velitelem
zásahu.

6)

Velitel lezeckého družstva nebo vedoucí lezecké skupiny:
a)
b)

navrhuje veliteli zásahu způsoby a postupy při práci ve výšce a nad volnou
hloubkou,
při nebezpečí z prodlení rozhoduje o přerušení práce ve výšce a nad volnou
hloubkou,
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c)
d)
7)

organizuje transport ohrožené osoby ve výšce a nad volnou hloubkou (např.
zřízení a zabezpečení přepravy pomocí lanového traverzu a kladkostroje),
podílí se na hromadné evakuaci (odsunu) nebo záchraně osob ve výšce a nad
volnou hloubkou.

Velitel zásahu v případě nutnosti provádění záchranný prací ve výšce a nad volnou
hloubkou konzultuje s velitelem lezeckého družstva nebo vedoucím lezecké skupiny
postup činnosti zpravidla při:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

navázání kontaktu s ohroženou osobou (pokud lze, je vhodné aby osobu
doprovázel po celou dobu zásahu stejný hasič),
přístup k ohrožené osobě (pokud lze volit přístup shora),
stabilizace ohrožené osoby (technické zajištění, předlékařská pomoc),
zdravotnické zajištění ohrožených osob (zvážit možnost poskytnutí pomoci
lékařem na místě),
způsob vyproštění ohrožených osob (vytažením, spuštěním, šikmým nebo
vodorovným traversem použití speciálních prostředků),
informovanosti ohrožených osob,
zabezpečení místa zásahu (odstavení technologického zařízení, apod.),
zajištění prostoru pod místem nasazení lezeckého družstva nebo lezecké skupiny,
předání zachráněných osob,
jištění zasahujících (záloha, zdravotní zajištění); při zásahu ve výšce a nad volnou
hloubkou je nutné zajistit, aby hasič-lezec zasahující na laně byl odpovídajícím
způsobem jištěn.
opatření v případě nepříznivých podmínek.

8) Podle tohoto metodického listu se přiměřeně postupuje i při záchraně zvířat z výšky a nad
volnou hloubkou.
III.
Očekávané zvláštnosti.
9)

Při nasazení lezeckých družstev a lezeckých skupin ve výšce a nad volnou hloubkou je
třeba počítat s následujícími komplikacemi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

postupy a nasazení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro záchranné práce
nejsou určeny k obnovovacím pracím nebo službám, např. stavební a údržbářské
práce,
velká časová prodleva při nasazení lezeckého družstva nebo lezecké skupiny na
místo zásahu,
uvíznutí hasiče na nepřístupném místě,
podcenění situace a přecenění vlastních možností,
nereálné stanovení postupu,
malá šance na záchranu postižených,
nedostatečné vybavení speciálními prostředky pro provedení zásahu,
povětrnostní podmínky,
nelze rychle reagovat na náhlé změny na místě zásahu.
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