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I. Úvodní ustanovení
1) Tuto bezpeènostní smìrnici vydává pøedsednictvo
Èeské  speleologické spoleènosti  jako soubor
doporuèení pro èleny Èeské speleologické
spoleènosti pøi provádìní èinností dle této smìrnice,
dále jen speleologické èinnosti.
2) Èlenové ÈSS a èekatelé èlenství  jsou povinni se
s touto smìrnicí seznámit a øídit v souladu se
stanovami a organizaèním øádem ÈSS.

II. Obecná doporuèení
1) Pøedsednictvo doporuèuje èlenùm, èekatelùm a
ostatním osobám úèastnícím se speleologické
èinnosti v rámci  ÈSS (dále jen úèastníkùm akce)
dodr�ování této smìrnice a pøedcházení vzniku
mimoøádné události.
2) Pro provádìní speleologické èinnosti se
doporuèuje v�dy volit svoji úèast na konkrétní   akci
podle svých dosa�ených zku�eností a momentální
psychické a fyzické kondice. Dùraznì se
nedoporuèuje provádìní speleologické èinnosti
osobám, jejich� fyzické nebo psychické schopnosti
jsou sní�eny nemocí, stresem, nevolností, po�itím
alkoholu, lékù, drog nebo jinými vlivy.
3) Úèastníkùm akce se doporuèuje pøimìøeným
zpùsobem ovládat poskytování první pomoci.
4) V pøípadì vzniku mimoøádné události  se
doporuèuje postupovat podle èásti XI. - Øe�ení
mimoøádných událostí pøi speleologické èinnosti

III. Osobní vybavení
1) Pøi provádìní speleologické èinnosti se dùraznì
doporuèuje pou�ívat pouze  kvalitní osobní výstroj
a být s ní dokonale obeznámen, udr�ovat ji
v bezvadném stavu, zaji��ujícím její spolehlivou
funkci a  být obeznámen s uspoøádáním výstroje
ostatních èlenù týmu a s pou�íváním jejích
ovládacích prvkù.
2) Ochranná pøilba � její pou�ití se dùraznì
doporuèuje pøi ka�dém vstupu do podzemí a dále
pøi v�ech èinnostech, kde hrozí pád kamení, èi jiných
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pøedmìtù nebo kde hrozí nebezpeèí jiného zranìní
hlavy v souvislosti s provádìnou èinností.
Doporuèuje se pou�ívat pøilby se zapnutým
podbradním øemínkem. Pøi speleoalpinismu se
doporuèuje pou�ívat pøilby urèené pro speleology
nebo horolezce.
3) Svítidla - ka�dému úèastníku akce v podzemí se
doporuèuje  mít dvì na sobì nezávislá svítidla, která
umo�òují bezpeèný pohyb a odpovídají charakteru
èinnosti  a dobì jejího trvání. Pøi pou�ití svítilny s
otevøeným plamenem se doporuèuje dbát zvý�ené
opatrnosti pøi manipulaci s lanem a hoølavými
látkami. V obtí�nì vìtratelných prostorách se
doporuèuje pou�ívat elektrické osvìtlení.
4) Odìv a obuv - doporuèuje se pou�ívat odìv a obuv
odpovídající charakteru speleologické èinnosti a
podmínkám lokality, v ní� tato èinnost probíhá.
5) Ostatní pomùcky osobní výstroje se doporuèuje
pou�ívat pouze zpùsobem urèeným výrobcem.
6) Pøi nároènìj�í nebo déle trvající akci se doporuèuje
doplnit osobní výstroj o záchrannou pøikrývku
(izofólii) a balíèek první pomoci.

IV. Obecné zásady pøi speleologické èinnosti
1) V ka�dé skupinì dvou nebo více úèastníkù akce
se doporuèuje pøedem dohodnout a odpovídající
formou vypracovat plán akce a ustanovit vedoucího
akce, který koordinuje èinnost podle tohoto plánu a
dohlí�í na uplatòování tìchto zásad.V pøípadì
speleopotápìèských  akcí a pracovních akcí  na
speleologická pracovi�tì se doporuèuje vypracovat
plán akce písemnì.
2) Doporuèuje se, aby vedoucí akce  splòoval:

a) vìk min.18 let a speleologická praxe del�í dvou
let, v pøípadì speleopotápìèské akce vìk 21 let a
dosa�ení odpovídající kvalifikace
b) mìl znalosti a zku�enosti odpovídající cílùm
akce, obtí�nosti a nároènosti dané lokality
c) umìl poskytnout první pomoc

3) Vedoucímu akce se doporuèuje zejména :
a) dohlí�et na dodr�ování plánu akce
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b) zajistit, aby pøed ka�dou akcí  byla alespoò
jedna osoba, která zùstává na povrchu,
informována o plánu akce a která v pøípadì vzniku
mimoøádné události zajistí pøivolání pomoci.
c) aby bylo v pøípadì vzniku mimoøádné události
postupováno podle èásti XI. Øe�ení  mimoøádných
událostí pøi speleologické èinnosti.

4) Úèastníkùm speleologické akce se doporuèuje:
a) seznámit se s plánem akce a dodr�ovat ho
b) øídit se pokyny vedoucího akce
c) poèínat si tak, aby neohro�ovali zdraví a  �ivot
svùj ani ostatních úèastníkù
d) pøi zji�tìní stavu ohro�ujícího bezpeènost nebo
�ivot úèastníkù akce neprodlenì uèinit dle svých
mo�ností v�e pro odvrácení tohoto stavu a ihned
o tomto uvìdomit   vedoucího akce
e) nemìnit plán akce a neopou�tìt  úèastníky akce
bez vìdomí vedoucího akce,
f) v pøípadì vzniku mimoøádné události
postupovat  podle èásti XI. Øe�ení  mimoøádných
událostí pøi speleologické èinnosti.

5) Doporuèený plán akce by mìl obsahovat zejména:
a)  informace o místì konání
b) èasové údaje o zaèátku a pøedpokládaném konci
akce
c) seznam úèastníkù
d) pøedpokládaný cíl akce

6) Dùraznì se doporuèuje, aby se ka�dé speleologické
akce úèastnili minimálnì dva  úèastníci, zejména je-
li akce spojená se vstupem do podzemí.
7) Dùraznì se doporuèuje v�echny podzemní trasy,
které slou�í  pohybu úèastníkù, budovat, udr�ovat a
zaji��ovat s ohledem na  bezpeènost úèastníkù.
8) Prùzkum neznámých prostor  se nedoporuèuje
provádìt bez pøedchozího zaji�tìní mo�nosti
bezpeèného návratu.

V. Zásady pøi speleologické èinnosti ve
vertikálních jeskyních
1) Pøi pøekonávání vertikálních stupòù se dùraznì
doporuèuje jejich zaji�tìní takovými
pomùckami, které umo�òují bezpeèný nástup,
pøekonání a opu�tìní vertikály s ohledem na
charakter akce a lokality
2) Ústí vertikály se doporuèuje zabezpeèit tak, aby
bìhem akce nedo�lo k nekontrolovatelnému uvolnìní
kamenù èi jiných pøedmìtù a jejich pádu do vertikály.
3) Bìhem pohybu úèastníkù ve vertikále se
nedoporuèuje ostatním úèastníkùm akce zdr�ovat se
v prostoru ohro�eném pøípadným pádem uvolnìných

kamenù èi jiných pøedmìtù a souèasný pohyb více
osob ve vertikále se nedoporuèuje tam, kde takové
nebezpeèí hrozí.

VI. Zásady pøi speleoalpinismu
1) Speleoalpinismem se rozumí ve�kerá
speleologická èinnost ve vý�kách a nad volnou
hloubkou, zejména pak pøekonávání vertikálních
úsekù v podzemních prostorách za pomoci lan a
umìlých pomùcek, pøípadnì volným lezením.
2) Pøi obtí�nìj�ím speleoalpinismu se doporuèuje
minimální úèast alespoò tøí osob.
3) Speleoalpinismus se nedoporuèuje osobám, které
neovládají:

a) zásady instalace lana ve vertikále
b) sestup a výstup po lanì
c) pøechod pøes mezikotvení, uzel a deviátor
nahoru i dolù
d) pøechod ze slanìní do výstupu a naopak
e) pøechod pøes lanový traverz
f) pøestup z lana na lano
g) ji�tìní druhé osoby, zachycení pádu, fixace a
spu�tìní spolulezce po pádu
h )záchrana zranìného, který zùstal viset na lanì
i) sestrojení a pou�ití poji�tìné kladky, pøípadnì
lanového kladkostroje
j) uvázání a pou�ití následujících uzlù:

· osmièkový jednoduchý - prostý, kolem
uzavøeného kotvení  (uzavøené oko, strom ap.)
· osmièkový dvojitý (se dvìmi vzájemnì
nastavitelnými smyèkami)
· osmièkový spojovací (spojení dvou lan)
· devítkový
· beznapì�ový
· draèí smyèka s pojistkou
· dvojitý rybáøský
· prusík jednoduchý a dvojitý
· polovièní lodní smyèka (pro dynamické ji�tìní)
· lodní smyèka
· motýlek

4) Dùraznì se doporuèuje úèastníkùm provést pøed
ka�dou akcí vizuální kontrolu stavu osobní a
spoleèné výstroje a dùraznì se nedoporuèuje pou�ívat
pomùcky s neznámou nebo nevyhovující nosností, s
pro�lou dobou �ivotnosti nebo které jeví známky
po�kození.
5) Umìlé kotevní pomùcky, lana a ostatní výstroj se
doporuèuje pou�ívat pouze zpùsobem urèeným
výrobcem.
6) Pou�ití pøirozených nebo døíve instalovaných
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umìlých kotevních bodù se nedoporuèuje v pøípadì
jejich po�kození nebo v pøípadì pochybností o jejich
stavu.
7) Pøi kotvení lan se dùraznì doporuèuje dodr�ovat
pravidlo dvou nezávislých kotevních bodù  a zásadu,
aby se lano nedotýkalo skalního masivu v místech,
kde mù�e dojít k jeho po�kození, pøípadnì uèinit jiná
opatøení k zabránìní takového po�kození.
8) Dùraznì se doporuèuje opatøit v�dy konec lana
bezpeènostním uzlem.
9) Pro kotvení a spojování lan se nedoporuèuje
pou�ívat uzly podstatnì sni�ující nosnost lana.
10) Jako hlavní kotevní body se nedoporuèuje
pou�ívat skoby, klíny, vklínìnce a podobný materiál.
11) Odkládání osobní výstroje bìhem akce se
nedoporuèuje.
12) Pro lanová pøemostìní se doporuèuje pou�ití
dvou lan stejného prùmìru  a dodr�ení pravidla, aby
prùvìs zatí�ených lan èinil nejménì 10% délky
pøemostìní.

VII. Zásady pøi speleologické èinnosti ve vodních
jeskyních
1) Speleologickou èinnost ve vodních jeskyních se
doporuèuje provádìt v období s minimálním
nebezpeèím náhlého zvý�ení vodního stavu.
2) Pøi akcích v jeskyních s reálným nebezpeèím
zatopení prostor se doporuèuje ustanovit na  povrchu
hlídku, která sleduje vývoj zejména meteorologické
a hydrologické situace a vhodným zpùsobem zajistit
její spojení s úèastníky akce.
3) Pøi plavbì po vodních hladinách se doporuèuje:

 a)  pou�ít neoprénové obleky, hrozí-li v pøípadì
pádu do vody podchlazení, v pøípadì jiného
nebezpeèí nebo je-li úèastník akce neplavec,
pou�ít plovací vesty
b) prùzkum neznámých proudících tokù provádìt
se zaji�tìním jistícím lanem z pevného stanovi�tì
c) pou�ití vícekomorových èlunù v�dy, kdy
pøípadné protr�ení èlunu mù�e být pro jeho
posádku nebezpeèné

4) Dùraznì se nedoporuèuje proplouvat na nádech
pøeká�ky, u nich� není úèastník
 speleologické akce pøedem dùkladnì obeznámen
s proplouvanou vzdáleností a  charakterem pøeká�ky.

VIII. Zásady pøi speleopotápìní
1) Speleopotápìním se rozumí potápìní v jeskyních,
ponorech èi vyvìraèkách a jiných krasových èi
nekrasových vodách, brání-li v nìkterém okam�iku

potápìní strop èi jiná pøeká�ka  pøímému výstupu
na hladinu vertikálním smìrem nebo hrozí-li mo�nost
vynoøení v nedýchatelném prostøedí.
2) Speleopotápìní se dùraznì nedoporuèuje osobám,
které nemají kvalifikaci Jeskynní potápìè, Zku�ený
jeskynní potápìè nebo Instruktor jeskynního
potápìní dle Výcvikových smìrnic pro
speleopotápìní v ÈSS  nebo se neúèastní výcviku
jeskynního potápìní dle Výcvikových smìrnic pro
speleopotápìní v ÈSS nebo nemají jinou
odpovídající kvalifikaci opravòující k potápìní
v jeskyních, pøípadnì doporuèení zahranièní
speleologické organizace.
3) Dùraznì se nedoporuèuje speleopotápìní bez této
minimální výstroje:

a) dýchacího pøístroje se 2 samostatnými plicními
automatikami a prùbì�nou kontrolou zùstatku
dýchací  smìsi, s nezávisle uzavíratelnými ventily
b) 2 kusù na sobì nezávislých, vodotìsných
svítilen
c) no�e nebo jiného vhodného nástroje na øezání
nebo støíhání
d) osobního bubínku se �òùrou
Dále pokud je to úèelné, doporuèuje se minimální
výstroj roz�íøit o :
e) ochrannou pøilbu
f) hodinky
g) kompas
h) hloubkomìr
i) kompenzátor vztlaku
j) ochranné ko�e

4) Pøi speleopotápìní se dùraznì doporuèuje pou�ití
vodicí �òùry odvíjené potápìèem nebo trvale
nata�ené pod vodou nebo dodávané z povrchu, která
je ve vhodných intervalech oznaèena optickou i
hmatovou smìrovou znaèkou. Dùraznì se
nedoporuèuje pou�ití �òùr, u kterých není pøedem
známý jejich prùbìh, pùvod a technický stav.
5) Dùraznì se doporuèuje dodr�ování minimálnì
tøetinového pravidla pro plánování sestupù � tzn.
vyu�ití pouze 1/3 plynu pro postup vpøed, 1/3 pro
návrat a 1/3 jako rezervy.
6) Pokud to charakter lokality umo�òuje, doporuèuje
se speleopotápìní ve dvojicích. V pøípadì
nároènìj�ích  akcí se doporuèuje ustanovit jistícího
potápìèe.
7) Dùraznì se doporuèuje ustanovit vedoucího
speleopotápìèské èásti akce, který:

a) dosáhl vìku minimálnì 21 let
b) má kvalifikaci pro speleopotápìní dle bodu 2.
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c) zpracovává plán speleopotápìèské èásti akce a
seznamuje s ním v�echny úèastníky akce
d) øídí prùbìh vlastního speleopotápìní
e) dle potøeby urèuje jistícího potápìèe

8) Pro ka�dou speleopotápìèskou akci se dùraznì
doporuèuje sestavit pøedem, nejlépe písemnou
formou, plány ponorù, které by mìly obsahovat
následující body:

a) datum
b) cíl a prùbìh ponoru
c) pøesnou lokalizaci pøedpokládaného ponoru
d) potøebnou výstroj a materiál
e) jména potápìèù a vedoucího speleopotápìèské
èásti akce
f) mezní limity pro návrat (èas, hloubka,
vzdálenost, zásoba plynu)
g) pøedpokládaný návrat a èasový limit pro
zahájení záchranné akce

9) Dùraznì se doporuèuje seznámit s podrobnostmi
plánu speleopotápìèské èásti akce a plány ponorù
v�echny úèastníky akce, pøípadnì dal�í osoby.

IX. Zásady pro speleologická pracovi�tì
1) Speleologické pracovi�tì (dále jen pracovi�tì) je
místo v jeskyni èi místo na povrchu s jeskyní
v pøíèinné souvislosti, kde opakovanì probíhá
speleologická  èinnost (dále jen pracovní èinnost)
s cílem prùniku do neznámých prostor nebo s cílem
údr�by lokality a kde jsou instalována zaøízení nutná
k této èinnosti nebo zaøízení tuto èinnost usnadòující.
2) Jsou-li podmínky pro tuto èinnost stanoveny
zvlá�tním naøízením, napø. rozhodnutím orgánu
státní správy, dùraznì se doporuèuje  dodr�ovat
ustanovení tìchto naøízení.
3) Pro ka�dé pracovi�tì se doporuèuje pøedsedovi
ZO nebo jím povìøené osobì vydat písemnì  pokyny
pro èinnost na lokalitì a pro obsluhu a údr�bu
zaøízení v podmínkách dané lokality a vedoucímu
ka�dé akce seznámit s tìmito pokyny úèastníky akce.
4) Dùraznì se doporuèuje ve�keré zaøízení slou�ící
k provádìní èinnosti na pracovi�ti  navrhovat,
konstruovat a montovat s ohledem na bezpeènost
pracovníkù a ochranu lokality.
5) U zaøízení, jejich� provoz  a kontrola podléhají
zvlá�tním pøedpisùm (napø. elektrická), se dùraznì
doporuèuje provozovat a kontrolovat je podle tìchto
pøedpisù.
6) Pøi pracovní èinnosti  na speleologických

pracovi�tích se dùraznì doporuèuje sledovat stav
v�ech zaøízení na lokalitì a nepou�ívat je v pøípadì
zji�tìní jakékoliv závady ohro�ující jejich bezpeèný
provoz.
7) Vedoucímu akce se pøed zapoèetím ka�dé pracovní
èinnosti dùraznì doporuèuje zkontrolovat stav v�ech
zaøízení na lokalitì a nedovolit jejich pou�ívání
v pøípadì zji�tìní jakékoliv závady ohro�ující jejich
bezpeèný provoz.
8) Na pracovi�tích s mo�ností výskytu �kodlivých
látek (CO2 nebo jiných) se doporuèuje jejich
prùbì�né sledování. Pøi dosa�ení zdraví nebo �ivot
ohro�ujících koncentrací  se dùraznì
doporuèuje pøeru�ení práce a opu�tìní pracovi�tì.

X. Zásady pro speciální èinnosti
Provádìní speciálních èinností jako jsou trhací práce,
hloubící a razící práce pøedev�ím nad  500 m
krychlových, se dùraznì nedoporuèuje bez
dodr�ování v�ech podmínek stanovených  zvlá�tními
pøedpisy.

XI. Øe�ení  mimoøádných událostí pøi
speleologické èinnosti
1) Za mimoøádné události se pova�ují nehody
spojené s vá�ným nebo smrtelným úrazem, závaly a
náhlé povodòové situace spojené s posti�ením nebo
uzavøením osob, zbloudìní nebo uvíznutí osob v
jeskyni, zaplynování jeskynì a dal�í situace, pøi nich�
je ohro�eno zdraví nebo �ivot osob.
2) V pøípadì mimoøádné události je ka�dý úèastník
akce povinen v rámci svých schopností poskytnout
pomoc posti�eným osobám, zejména bezodkladnou
první pomoc,  je-li takové pomoci zapotøebí,
uvìdomit o události vedoucího akce a ostatní
spolupracovníky a v pøípadì potøeby pøivolat
prostøednictvím tel.è.150 pomoc záchranáøù z
Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS).
3) Vedoucí akce øídí záchranné práce do okam�iku
dostavení se prvního èlena IZS nebo prvního èlena
Speleologické záchranné slu�by.

XII. Závìreèná ustanovení
Tato smìrnice byla vydána pøedsednictvem ÈSS dne
30.9.2002 pod è.j. 47/02. K tému� datu pozbývá
platnost dosavadní  bezpeènostní smìrnice ÈSS
z 27.5.1999 èj. 42/99 a bezpeènostní smìrnice pro
potápìní na akcích ÈSS z 11.12.1996 èj. 203/96.


