
Součinnostní cvičení stanic  SZS – 17.11.2012 – Býčí skála 

Dne 17.11.2012 proběhlo součinnostní cvičení stanic SZS, za účasti jeskyňářů ZO 6-01 Býčí skála 

v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu. Této cvičné akci předcházela přípravná akce (11.11.2012), při 

které byl stanovený program cvičení, trasa a byla nainstalována kotvení pro potřebu záchranné akce 

(9x lepená kotva Petzl Collinox,  5x exp.nerez kotva fi 10mm). 

Úlohou cvičení bylo zdokonalení součinnosti členů stanic SZS při záchranné akci, vyzkoušení značení 

trasy v jeskyni fáborky,  evidence členů, management družstev,  evidence kontroly postiženého  

podle metodiky Spéléo Secours Francais( SSF), postavení  tepelného stanu, spojení mezi jeskyní  a 

povrchem pomocí bezdrátového telefonu (Heyphone) a praktické porovnání dvu typů nosítek     

(Petzl NEST, SKEDCO). 

Cvičná akce byla zahájená v 9h10 oznámením o situaci v jeskyni, seznámením s lokalitou a rozdělením 

účastníků (celkem 32) velitelem akce do 8 družstev s přidělenými úkoly. 

Situace v jeskyni: 

Při bádací činnosti došlo ke zřícení jedné osoby ze suťového kuželu Ďáblova dómu z výšky cca 12m 

mezi ostré kameny (pravděpodobně lehčí zranění, zlomená ruka a celkový šok). Při zasahování  

skupinou ZO 6-01, došlo k pádu osoby ze žebříku do Sedmé propasti (podezření na zranění páteře, 

úraz hlavy a zlomená ruka). 

Komplikace:  Na povrchu několik dní prší a tak proud vody přes Kaňony je tak silný, že není možné 

transportovat nosítka v některých úsecích po vodě, ale s kombinací transportu pomocí tyrolských 

traverzů nad vodou a nesením nosítek ve vodě. 

 

Rozdělení do družstev: 

Povrch– 4 záchranáři, velitel Sebastian Kovačič 

Velení akce, koordinace s místními jeskyňáři, lékař. 

Družstvo 1 – 4 záchranáři, velitel Igor Jadvidžák 
Lokalizace zraněné osoby, vystrojení Ďáblova dómu, transport zraněné do stanu, a na povrch. 

Družstvo 2 – 6 záchranáři, velitel Jindřich Pernica 

Lokalizace zraněné osoby, vystrojení propasti Sedmička, transport zraněné do stanu, a na povrch. 

Družstvo 3 – 2 záchranáři, velitel Petr Polák 

Telefonické spojení mezi jeskyní  a povrchem pomocí zařízení  Heyphone. 

Družstvo 4 – 2 záchranáři, velitel Zdeněk Šlahůnek 

Rozšíření úžiny  pred Kaňony, tak aby prošla nosítka. Potom připojení k transportování nosítek. 

Družstvo 6 – 3 záchranáři, velitel Mojmír Záviška 

Vystrojení vertikálních stupňů v jeskyni. Potom připojení k transportování nosítek. 

Družstvo 7 – 2 záchranáři, velitel Jiří Buček 

Postavení tepelného stanu.  Potom připojení k transportovaní nosítek. 



Družstvo 8 – 5 záchranáři, velitel Michal Novák 

Vystrojení tyrolských traverzů v Kaňonech.  

Průběh akce: 

10h30 -11h20 vstupují jednotlivé družstva do jeskyně 

11h45 družstvo 1 - zajištění zraněné,  kontrola zdravotního stavu, transport do tepelného stanu 

12h30 družstvo 2 - zajištění zraněné,  kontrola zdravotního stavu, transport do tepelného stanu 

13h20 družstvo 1 - uložení zraněné v tepelném stanu, kontrola zdravotního stavu 

13h35 družstvo 1 - zahájení transportu směrem ven 

13h41 družstvo 2 - uložení zraněné v tepelném stanu, kontrola zdravotního stavu 

14h00 družstvo 2 - zahájení transportu směrem ven 

14h35 na povrch dorazila skupina záchranářů se zraněnou z Ďáblova dómu 

15h00 na povrch dorazila skupina záchranářů se zraněnou z propasti Sedmička 

15h15 všichni účastníci akce jsou na povrchu; ukončení akce 

Následně proběhlo čištění materiálu a zhodnocení akce v Rudici. Po zhodnocení akce Petr Polák 

prezentoval přítomným průběh mezinárodního školení speleologické záchrany ve Francii,  28.10.- 

4.11.2012, kterého se zúčastnilo 7 členů Speleologické záchranné služby ČSS.  Školení organizovala 

Spéléo Secours Francais ( SSF). 

V Brně dne 19.11.2012 

Sebastian Kovačič 

 

 


