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1. Charakteristika kurzu
Instrukčně metodické zaměstnání pro provádění rozšířené činnosti ve výšce a nad volnou
hloubkou pro členy jednotek PO kategorie JPO II a JPO III předurčených k provádění
rozšířené činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou 1.
Instrukčně metodické zaměstnání pro členy jednotek PO kategorie JPO II a JPO III (dále jen
„IMZ“) organizuje:
a) hasičský záchranný sbor kraje,
b) vzdělávací zařízení určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
IMZ vede hasič-instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, počet hasičůinstruktorů je závislý na počtu účastníků IMZ.

2. Cíle vzdělávání
Kurz je zaměřen na osvojení dovedností hasiče v činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou
v rozsahu stanoveném MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

3. Rozsah znalostí absolventa
Zná:
- právní předpisy, vnitřní předpisy HZS ČR, technické normy a další předpisy,
související s problematikou práce ve výšce a nad volnou hloubkou,
- má základní vědomosti o zásadách pohybu ve výškách a nad volnými hloubkami
(budova, automobilová plošina, automobilový žebřík apod.).
Umí:
- ovládá vázání a použití základních uzlů,
- je schopen vytvořit kotevní bod,
- je schopen bezpečně použít základní prostředky pro práci ve výškách a nad volnými
hloubkami (lano, karabina, smyčka, kotvící bod, postroj, pracovní polohovací pás,
slaňovací prostředek apod.),
- je schopen se zajistit sám sebe proti pádu,
- je schopen provést slanění, i za ztížených podmínek (dýchací přístroj, úzké prostory
atd.),
- je schopen provést sebezáchranu,
- je schopen provádět činnosti ve výškách a nad volnými hloubkami při využití
základních prostředků.

1

Předurčení jednotek PO k provádění rozšířené činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou je zpracováno
v Analýze pokrytí území kraje jednotkami PO k provádění záchranných a likvidačních prací ve výšce a nad
volnou hloubkou.
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4. Časová dotace
Předmět

Počet
hodin
0,5

Zahájení kurzu
1

Systém zajištění odborné přípravy v oblasti prací ve výšce a nad volnou
hloubkou v podmínkách jednotek PO se zaměřením na jednotky SDH obcí,
analýza rizika

1

2

Právní rámec a interní předpisy

1

3

Prostředky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

4

Základní uzly, způsoby balení lana

2

5

Zásady vytváření kotevních bodů

2

6

Praktický výcvik

16

CELKEM

24

1,5

Vedoucí kurzu přejde k dalšímu tématu až po bezpečném zvládnutí předcházejícího tématu
všemi účastníky kurzu; v tomto zájmu je oprávněn překročit rozsah hodin daných učebními
osnovami kurzu.

5. Podmínka pro zařazení
absolvování kurzu základní odborné přípravy hasiče-člena jednotky SDH obce. Všichni
účastníci kurzu podpisem potvrdí fyzickou způsobilost. Organizátor IMZ si vyhrazuje
možnost ukončení IMZ bez náhrady pro účastníky nedodržující pokyny lektorů, případně
bezpečnostní zásady.

6. Materiální zajištění účastníků kurzu
Účastníci kurzu musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely výuky. Pro pobyt ve
vzdělávacím zařízení musí být vybaven naturálními náležitostmi v rozsahu stanoveném
v povolání do kurzu.
-

6.1. Doklady
osobní doklady,
průkaz pojištěnce,
potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu.

-

6.2. Vybavení pro účely výuky
psací potřeby.

-

6.3. Naturální náležitosti
pracovní stejnokroj II, zásahový oděv včetně doplňků do nepříznivých klimatických
podmínek
zásahová přilba nebo přilba určená pro lezeckou činnost
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zásahová obuv, případně obuv se zpevněným kotníkem
zásahové rukavice
osobní prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, používané v jednotce
SDH obce.

7. Ukončení kurzu
Podmínkou vydání potvrzení o absolvování IMZ je absolvování IMZ v plném rozsahu.
7.1

Doklad o ukončení kurzu
Po absolvování IMZ účastník obdrží „Potvrzení o absolvování IMZ pro provádění
rozšířené činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou pro členy jednotek SDH obcí“,
vydaného organizátorem IMZ.

8. Učební osnovy
Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení.
Vysvětlivky:
U
Tr
Vp
T
P

učebna
trenažer
venkovní prostor
teorie
praxe
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Předmět:

Téma
číslo
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Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

0,5

U

T

Počet hodin:

Téma výuky

Zahájení kurzu, cíle kurzu, organizační pokyny, předání
metodických materiálů.

1 - Systém zajištění odborné přípravy v oblasti prací
ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách
Předmět:
jednotek PO se zaměřením na jednotky SDH obcí,
analýza rizika
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.1.

1

U

T

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.1.

1

U

T

Předmět:

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

3.1.

1,5

U

T

1

Systém zajištění odborné přípravy v oblasti prací ve výšce
a nad volnou hloubkou v podmínkách jednotek PO se
zaměřením na jednotky SDH obcí, analýza rizika.

Počet hodin:

1

Téma výuky

Právní rámec a interní předpisy související s problematikou
práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární
ochrany

3 - Prostředky pro práce ve výškách a nad volnou
hloubkou

Téma
číslo

Počet hodin:

Téma výuky

Předmět: 2 - Právní rámec a interní předpisy
Téma
číslo

0,5

Počet hodin:

Téma výuky

Prostředky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
- vyhodnocení vybavení jednotlivých účastníků
- zásady kontroly prostředků, upravení prostředků
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Předmět: 4 - Základní uzly, způsoby balení lana
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

4.1.

1
1

U
U

T
P

Počet hodin:

Téma výuky

Základní uzly, způsoby balení lana.

Předmět: 5 - Zásady vytváření kotevních bodů
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

5.1.

0,5

U

T

1,5

Tr

P

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

6.1.

8

Tr

P

8

Vp

P

6.2

Počet hodin:

2

Téma výuky

Zásady vytváření kotevních bodů.

Předmět: 6 - Praktický výcvik
Téma
číslo

2

Počet hodin:

16

Téma výuky

Praktický výcvik – lezecký trenažer.
- zásady a principy sebejištění
- technika slanění
- různé způsoby nástupu do slanění
- vložení lana do slaňovacího prostředku
- zablokování slaňovacího prostředku
- jištění při slanění - zespodu
- jištění dalším zabezpečujícím prvkem
- slanění na dlouhém laně
- slanění s poloviční lodní smyčkou
- slanění v úzkých prostorách
- slanění se zátěží
- slanění v dýchacím přístroji
- lanové zábradlí – vytvoření, přechod
Praktický výcvik v exponovaných terénech.
- aplikace vybraných činností v exponovaných terénech
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