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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 19. srpna 2008,
kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně
Za účelem sjednocení používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně
I.

stanovím

(1)

Na zásahových požárních automobilech se pro lanový přístup a pro záchranu mohou
používat nízko průtažná lana s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 (dále jen
„lano“) v minimálním množství v souladu s níž uvedenou tabulkou a v souladu
s technickými podmínkami požární techniky, které vydává MV-generální ředitelství
HZS ČR.

Druh zásahového požárního
automobilu
cisternová automobilová stříkačka
v provedení Z, R, T

Délka lana (m)

Počet lan (ks)

60
30

1
2*

automobilový žebřík

délka lana musí přesahovat
záchrannou výšku min. o 10 m
délka lana musí přesahovat
záchrannou výšku min. o 10 m

1

automobilová plošina

1

*Poznámka:
U provedení Z a T nabude účinnosti po vydání změny vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky. Změna vyhlášky sjednotí počet lan délky 30 m na CAS s tímto pokynem.

(3)

Při používání lan je nutné dodržet ustanovení ČSN EN 1891 – nízko průtažná lana
s opláštěným jádrem, návodu na použití a Řádu technické služby HZS ČR.

(4)

Příslušníci HZS ČR a další osoby užívající lana v majetku HZS ČR musí být
prokazatelně seznámeni s vlastnostmi a způsoby použití lan.

(5)

Pro zabezpečení okamžité obměny lan na zásahových požárních automobilech musí
být připravena přiměřená pohotovostní zásoba lan v rámci HZS kraje, SOŠ PO a VOŠ
PO ve Frýdku-Místku a dotčených zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR.
Velikost pohotovostní zásoby určí ředitel příslušného HZS kraje, ředitel SOŠ PO
a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelé dotčených zařízení MV-generálního ředitelství
HZS ČR služebním předpisem.

(6)

Po každém použití lana se toto lano předá ke kontrole oprávněné osobě.

(7)

V případě, že lano určené k lanovému přístupu a k záchraně bylo použito jiným
způsobem, zaznamená se tato skutečnost do evidenčního listu tohoto lana a oprávněná
osoba rozhodne o jeho dalším způsobu použití;
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ukládám
1. ředitelům HZS krajů, řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům
dotčených zařízení MV-generálního zařízení HZS ČR
a) seznámit s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR,
b) při nutnosti obměny lan užívaných lezeckými skupinami nebo lezeckými
družstvy postupovat v souladu s tímto pokynem,
2. ředitelům HZS krajů
seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany v okruhu své územní
působnosti,
3. řediteli SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku a ředitelům vzdělávacích zařízení
HZS ČR
začlenit obsah tohoto pokynu přiměřeně do výuky;

III.

zrušuji
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 35/2002.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-62588-1/PO-2008
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Obdrží:
HZS krajů
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

