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Zápis ze CVIČNÉ akce SZS č.:01/2014 
 

Místo konání: jeskyně 13C, Moravský Kras 

Účastníci: Šebela, Matuška, Polák, Kovačič, Blažek, Pernica, Jadvidžák, Bělehrádek, Brychlec, 

Lenhert, Kučera J., Strnad  

Kučera K., Augustínek a Fišer –od 12h, Kala, Buček – až na výroční schůzi 

 

Nedorazili: Beneš, Střelec 

 

Hosté: HZS Blansko - Marek…, Plánivy - Nejezchleb, Chlup, Rudice –Pokladník, Topas – Dvořáček, 

HZS ? – známý od Pařeza, manželka od Strnada 

 

Velitel: Polák 

 

Datum: 18.01.2014 Začátek:  09:00 Konec: 14:30 Délka akce: 5:30 hod.  
 

 

Popis situace:  

Cvičení stanice Morava zaměřené na transport postiženého metodou protiváhy dle metodiky SSF za 

použití nosítek Petzl Nest, test obleku MTDE. Cvičení proběhlo na lezeckém trenažéru v Dómu 

halucinací v jeskyni 13C.  Součástí cvičení bylo i zapojení hostů/potencionálních čekatelů SZS.  

 

 

Popis průběhu záchranné akce:  

 

09h00 Sraz účastníků na základně ZO 6-19 Plánivy Ditrich. Velitel cvičné záchranné akce P. Polák 

seznámil účastníky s problematikou lokality a plánem průběhu cvičení. 

10h00 Rozdělení účastníků do 6 dvoučlenných družstev. Velitelem družstva je vždy člen SZS 

obeznámený s technikami SSF. Rozdělení materiálu. Zahájení sestupu na dno Dómu halucinací. 

11h00 Všichni na dně. Instruktáž vytvoření plovoucího kotvení na 2 a 3 (LSS) kotvící body. Diskuze. 

Instruktáž tahání nosítek pomocí protiváhy (Counterweight) dle metodiky SSF. 

11h30 Dvoučlenná družstva se rozmísťují na 6 stanovišť v Dómu halucinací s cílem transportovat 

nosítka s postiženým přes všechny stanoviště. Velitelé (regulátoři) musí mezi sebou dohodnout 

postup a v průběhu tahání navzájem komunikovat. Ťuhýk (Pařez) je zabalen do nosítek Petzl 

Nest. Nosítka jsou transportována ve vertikální poloze. Pozorovatelem je P. Polák. 

12h05 zahájení transportu 

12h33 ukončení transportu 

 Určení 5 dvoučlenných družstev + družstvo na mostku. Dvoučlenné družstva jsou rozmístěna po 

celé výšce Dómu halucinací, tak aby mohly být nosítka transportována ze dna dómu na mostek 

(36 výškových metrů). Jednotlivá družstva tahají nosítka pomocí protiváhy, dle metodiky SSF, a 

předávají si je navzájem. Ťuhýk – Raďas (90+ kg). Pozorovatelem je P. Polák. 

12h45 zahájení transportu 

cca 13h30 konec transportu na mostku 

14h30 Všichni účastníci venku z jeskyně. Ukončení cvičné akce. 

 Úklid materiálu. Předvedení a diskuze nad kabelovým telefonem (Pařez). 

 

Od 17h00 Výroční schůze stanice SZS Morava. 

 

 

Zhodnocení akce:  

Všechno proběhlo v pořádku, transport nosítek pomocí metodiky SSF byl velice efektivní a rychlý.  

Žádné závažné nedostatky během cvičení nebyly zjištěny. 
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Drobné nedostatky:   

1. tahací lano – osmičkový uzel by měl mít co nejmenší oko, 

2. vázání uzlu označení lana – věnovat pozornost, aby se značkovací uzel samovolně nerozvázal 

– zvyknout si používat dvojité očko kříženou variantu (také převinuté očko) 

3. smyčku plovoucího kotvení (LSS) neprovazovat přímo do ok borháků, ale do příslušných 

karabin 

4. na mostku instalovat ještě přídavný uvolňovací kladkostroj pro snazší vytažení nosítek na 

mostek (postižený byl chvíli v pozici hlavou níže než chodidla) 

 

Nosítka Petzl Nest – ťuhýci komentovali nepohodlí při vertikální poloze – brnění noh. Jinak velice 

pohodlné. Brýle (namísto štítu) = OK. 

 

 

Zapsal Kovačič, dne 20.1.2014 

Revidoval: Polák, Matuška 

 


