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Vápencové lomy VELKÁ 

AMERIKA  a MEXIKO 

(„Trestanecký lom“) se 

nacházejí v katastru obce 

Mořina v Chráněné 

krajinné oblasti Český 

kras. 

V letech 1949 - 1953 se v 

lomu MEXIKO nacházel 

komunistický trestanecký 

pracovní tábor, kterým 

prošlo na 2000 převážně 

politických vězňů. 





lom Mexiko 



lom Velká Amerika 
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Rok 2009 – Zásahová jednotka Policie ČR 

České Budějovice, pod vedením lektora MV 

ČR pro práce ve výškách Milana Linharta, 

pořádá IMZ Zásahových jednotek krajských 

správ PČR v prostoru lomů Velká Amerika a 

Mexiko a přizvala hlavní složky IZS 

Jihočeského kraje.  
 

 
 

IMZ bylo zaměřeno na činnost v 

lanových cestách a výcvik leteckých 

záchranářů jednotlivých ZJ PČR.  

Na IMZ se podílejí i dva vrtulníky Bell 

412 Letecké služby PČR. 

 





2009 - Záchrana ze skalní stěny 



2009 - Záchrana z vodní hladiny, záchranný koš 



2009 - Záchrana z vodní hladiny, záchranný pás 



2009 - Záchrana z traverzu 





 

r. 2011 – Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

poprvé organizuje v podobném duchu IMZ a klade si za cíl 

pozvat lezecké skupiny ze všech složek IZS i jednotlivé 

provozovatele LZS. Vzhledem k nepřízni počasí je bohužel 

výcvik prováděn pouze v lanových cestách. 

 



2011 - Traverz 



2011 – test „Rybářské prutu“ od fi. KONG  



r. 2013 – nepoučeni z roku 2011 se podruhé pouštíme do 

záštity nad IMZ lezeckých skupin a to napříč všemi 

složkami IZS. Přizváni jsou také všichni provozovatelé 

vrtulníkové techniky podílející se na činnosti či výcviku 

Leteckých záchranářů.     





IMZ „AMERIKA 2013“ si kladlo za cíl umožnit lezeckým 

skupinám složek IZS výcvik v unikátním prostoru bývalých 

vápencových lomů.  

 

ZZS JčK zajistila: 

• veškerá povolení pro výcvik na soukromém pozemku 

(Lomy Mořina, a.s.), 

• na vědomí CHKO Karštejnsko, 

• sponzory, kteří poskytli materiál pro vybudování polygonu 

(Lanex, a.s., Singing Rock, s.r.o.),  

• dobrovolníky, kteří pomohli a vystavěli za několik hodin 

všechny lanové cesty a podíleli se na hladkém průběhu 

celého IMZ (Speleologická záchranná služba Čechy a 

Morava, HZS Škoda-auto Mladá Boleslav a další), 

• v neposlední řadě zajistila zdravotnický dozor 



• cesty vystavělo za 6 hodin 20 osob 

• první den IMZ se účastnilo výcviku  cca 100 

osob 

• druhý den cvičilo cca 170 osob 

• a třetí den se ve stěnách pohybovalo cca 100 

osob 

Na severní a jižní straně lomu MEXIKO bylo 

vystrojeno několik lanových cest.  

Použito bylo cca 1,5 km statických lan, 150 

ks ocelových karabin a 10 setů lanových 

kladek. 

 







Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z 

těchto organizací: 

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje  

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje  

Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina 

Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 

Speleologické záchranné služby stanice Čechy a Morava  

Horské služby Beskydy, Krkonoše, Jeseníky, Jizerské hory a Šumava 

Hasičského záchranného sboru Škoda auto, a.s. 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

Zásahové jednotky PČR Hlavního města Praha 

Zásahové jednotky PČR  Středočeského kraje 

Zásahové jednotky PČR Jihočeského kraje  

Zásahové jednotky PČR Hradec Králové 

Zásahové jednotky PČR Ostravy 

Policejního prezidia ČR a dalších složek MV ČR 

dalších speciálních složek PČR 

Generálního ředitelství Celní správy 

Vězeňské služby ČR 





Severní strana – plán lanových cest 



Severní strana 



Jižní strana – „Zaječí pěšinka“ 



Mezi S a J hranou lomu 

MEXIKO vznikl za 

použití dvou 200 m lan 

lanový traverz o délce 

cca 120 m. 





Na V stěně lomu MEXIKO se nacházelo stanoviště pro 

nácvik záchrany lezce pomocí vrtulníku a lanového podvěsu 



Letečtí záchranáři LZS 

České Budějovice využili 

přítomnost „domácího“ 

vrtulníku Bell 427 

společnosti ALFA-

HELICOPTER, s.r.o. a v 

lokalitě lomů proběhlo 

opakovací cvičení. 









Během výcviku došlo i na praktické seznámení s novinkami určenými 

pro záchranné činnosti. 



Pohled na vysazovače nad lomem  





V lomu VELKÁ AMERIKA po celou dobu IMZ plnili 

výcvikové úkoly potápěči speciálních útvarů Policie ČR 

http://itras.cz/lomy-amerika/galerie/9550/


A na závěr mi dovolte poděkovat všem partnerům, bez 

jejich přispění a pomoci by se letošní „Amerika“ nemohla 

uskutečnit. 



a další … 



V prezentaci použity fotografie autorů: 

Jiří Augustynek, Speleologická ZS Morava 

Jean Marie Guyon, CBI Production  



www.zzsjck.cz 



Děkuji za pozornost 


