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54
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 18. prosince 2020,
kterým se stanoví základy provádění činností ve výšce a nad volnou hloubkou
K zajištění jednotného postupu v oblasti provádění záchranných a likvidačních prací
a výcviku jednotek požární ochrany ve výšce a nad volnou hloubkou a k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví, se stanoví:
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“),
zaměstnanci a členové jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zařazených do
plošného pokrytí kraje jednotkami PO při záchranných a likvidačních pracích, a přípravě
a výcviku k provádění záchranných a likvidačních prací, provádějí činnosti ve výšce a nad
volnou hloubkou (dále jen „VVH“) v souladu s tímto pokynem, Cvičebním řádem jednotek
požární ochrany, metodickými pokyny „Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou,
zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro
činnost ve výšce a nad volnou hloubkou“ (dále jen „Zásady“) a dalšími metodickými předpisy,
vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“).
(2) Podle odstavce 1 se postupuje také v režimu organizačního řízení pro zajištění technické
a organizační připravenosti jednotek PO k provádění záchranných a likvidačních prací
jednotkami PO.
(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na činnosti ve VVH prováděné jednotkami PO jako
pohotovostní a jiné služby 1).
(4) Tento pokyn, Zásady ani další metodické předpisy vydávané generálním ředitelstvím se
nevztahují na tzv. „sportovní lezení“, které je součástí speciální fyzické přípravy s cílem
adaptace na výšku a osvojování lezeckých pohybových dovedností 2).
(5) Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) zpracovává Analýzu pokrytí území
kraje jednotkami PO k provádění záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad volnou
hloubkou (dále jen „Analýza“). Cílem Analýzy je systematické rozmístění lezeckých skupin
a lezeckých družstev (v rámci jednotek PO kategorie JPO I a kategorie JPO IV) a určení
jednotek PO kategorie JPO II a kategorie JPO III k provádění rozšířené činnosti ve VVH na
území kraje. Analýzu schvaluje generální ředitelství.
Čl. 2
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
(1) Náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační
řízení zajistí uveřejnění Zásad na internetových stránkách generálního ředitelství.
(2) HZS krajů o vydání Zásad a dalších metodických předpisů o činnosti ve VVH informují
jednotky PO ostatních zřizovatelů a spolupracující složky IZS.
(3) HZS krajů a Hasičský útvar ochrany Pražského hradu uvedou nejpozději do 31. prosince
2025 vybavení jednotek PO kategorie JPO I pro činnost ve VVH do souladu se Zásadami.
1)
2)

§ 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Bezpečnost při provozování sportovního lezení je definována metodickými materiály mezinárodní unie alpských
spolků (UIAA), respektive národní organizace - Českého horolezeckého svazu, popřípadě provozovatele
zařízení (např. umělé lezecké stěny).
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(4) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a č. 50/2018, kterým se stanoví zásady činnosti ve
výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná
příprava a vybavení pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, se zrušuje.
Čl. 3
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Čj. MV-17496-20/PO-IZS-2020
Generální ředitel HZS ČR
genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR
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Část II.
Oznámení
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení
MV-generální ředitelství HZS ČR podle čl. 1 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR
č. 54/2020, kterým se stanoví základy provádění činností ve výšce a nad volnou hloubkou,
vydalo metodické pokyny „Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování
lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad
volnou hloubkou“ (č.j. MV-17496-22/PO-IZS-2020, dále jen „Zásady“). Zásady jsou
uveřejněny na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR v části Jednotky
požární ochrany/Práce ve výšce a nad volnou hloubkou/Lezci.

brig. gen. František Zadina v. r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

