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Abstrakt 

 

 

Název práce: Horská služba Pec pod Sněžkou 

Cíl práce: Popsat činnost Horské služby Pec pod Sněžkou. 

Metoda: Četba literatury, sběr dat a spolupráce při činnosti členů HS Pec pod Sněžkou. 

Výsledky: Byly popsány konkrétní úrazy a jejich ošetření. Byly posbírána data a 

vytvořena statistika úrazů. 

Klíčová slova: Horská služba, úrazy, ošetřování, laviny, kazuistika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

 

Name of thesis: Mountain rescue Pec pod Sněžkou 

Aim of thesis: Describe an activity of mountain rescue Pec pod Sněžkou. 

Method: Reading of literature, data collection, cooperation in the activity of mountain 

rescue. 

Issues: The concrete injuries and their medical treatment were described. The data was 

collected and statistic was created 

Key words: Mountain rescue, injuries, medical treatment, snow-slides, casuist. 
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1.  Úvod 

Již od narození žiji na horách ve východních Krkonoších v malé obci Pec pod Sněžkou. 

Tato obec se, jak už z názvu vyplývá, nachází přímo pod nejvyšším vrcholem České 

republiky, Sněžkou. Každoročně do naší obce zavítá mnoho návštěvníků z nejrůznějších 

koutů naší vlasti. Turisté přijíždějí za krásami přírody, podnikat hřebenové túry 

s výstupem na Sněžku. V poslední době se hodně rozvíjí cykloturistika, neboť zdejší 

kopce poskytují přímo ideální podmínky pro tento druh sportu. A v neposlední řadě 

nesmím opomenout turisty, kteří sem přijíždějí v zimě, aby si zde zajezdili na 

sjezdových a běžeckých lyžích. Mnoho z těchto turistů, kteří k nám přijíždějí za krásami 

zdejší přírody, si neuvědomují, že hory jsou nejen krásné, ale i drsné a zrádné. Právě 

proto je zde Horská služba a její členové, kteří ochotně poskytují pomoc zbloudilým 

turistům, zraněným cyklistům, lyžařům, popřípadě starousedlíkům. Vybral jsem si pro 

svou bakalářskou práci činnost HS proto, že jejich práci obdivuji a vážím si ji. Myslím 

si, že bez nadšenců pro přírodu a záchranu lidského zdraví a života, jimiž členové HS 

beze sporu jsou, si české hory snad už ani nelze představit.       
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2. Cíl 

Cílem této práce bylo popsat stručnou historii a činnost Horské služby v okrsku Pec pod 

Sněžkou, její materiální vybavení, ošetřování úrazů, transport zraněných. To uvádím 

v teoretické části této práce. V praktické části se snažím popsat jakými konkrétními 

činnostmi se HS zabývá. Jak je HS organizačně uspořádaná. Kdo a jak se může stát 

členem. Jaké jsou požadavky na přijetí za řádného člena HS. Podrobně jsem rozepsal, 

kolik lidí drží hlídku, po kolika hodinách se služba střídá a kde všude by se členové, 

kteří mají službu, měli pohybovat. Snažil jsem se popsat nějaké konkrétní případy 

z praxe. Závěr této práce jsem doplnil konkrétními statistickými údaji pro jednotlivá 

období. Jako přílohy jsem uvedl některé fotografie týkající se HS a grafy statistiky 

úrazů. 
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3. Teoretická část 

3.1. Historie 

 

První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o 

lovce, bylinkáře a hledače zlata, kteří zabloudili a zahynuli. Člověk si začíná na horách 

stavět obydlí a začíná hory využívat ke svému prospěchu. Do hor začínají chodit 

návštěvníci, které láká kouzlo zdejší přírody a chtějí poznávat neznámé kouty pohoří, a 

proto se obracejí na znalce, aby je na ta místa zavedli. Z tohoto důvodu vzniká roku 

1850 koncesovaná služba průvodců a nosičů, podmíněná znalostí první pomoci.  

 

Při závodě 24. března 1913 zahynuli v Krkonoších Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Ve 

sněhové vánici poskytl Vrbata Hančovi, část svého oděvu, ačkoliv tušil, že nasazuje 

vlastní život. Jeho čin byl posouzen jako základní pomoc člověka člověku v horách. 

Proto je den, 24. březen, slaven jako den Horské služby. Po první světové válce dochází 

k velkému rozvoji lyžařství a tím stoupá i počet návštěvníků hor, ale i počet úrazů. 

Lékaři školili horské hasiče v poskytování první pomoci v horách. K hasičům se 

přidávali členové místních spolků zimních sportů. Všichni tito lidé znali výborně hory, 

ale jejich slabinou bylo nejednotné vedení.  

 

První horský záchranný sbor vznikl v roce 1935 ve Špindlerově Mlýně poté, co za jeden  

den, 3. února, zahynulo v Krkonoších šest lyžařů. Politické události a druhá světová 

válka přerušily existenci horské služby, ale jen co se názvu týká. Podstata práce a 

myšlenka přežívaly i za okupace. V Peci pod Sněžkou založilo 13. prosince 1945 

Horskou záchrannou službu 12 členů. V začátcích měli vybavení k akcím uložené doma 

a ve vybraných horských boudách. Od roku 1950 měla základnu HS v domku čp. 213 

zvaném Ševcárna. Tam také bydlel záchranář Štefan Spusta, který spolu s Janem 

Messnerem zahynul na severním svahu Sněžky 16. ledna 1975 při záchraně turistky. Na 

protějším břehu Zeleného potoka vznikla roku 1970 menší služebna HS. Na jejím místě 

byla v roce 1993 podle návrhu architekta Petra Brzobohatého postavena současná 

stanice HS (obr.7 v přílohách).  
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V okrsku Pec pod Sněžkou je 25 záchranářů, z nich je pět profesionálů. Neplacení 

členové pomáhají především s úrazy na sjezdových tratích a při hledání ztracených 

osob. V okolí Pece pod Sněžkou se na hřebenových cestách starají o 60 kilometrů 

tyčových značeních.  

 

Znak horské služby Krkonoše navrhl v roce 1955 architekt Jaromír Petřík z Vrchlabí. 

Brzy se tento znak stal symbolem horských záchranářů v celém Československu. 
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3.2. Záchranné prostředky 

 

3.2.1. Svozné a transportní prostředky 

 

Transport lze provádět pomocí dopravního prostředku k tomu určenému nebo dle 

důvtipu, vynalézavosti a zkušeností záchranáře pomocí improvizovaného prostředku.  

 

Základní rozdělení:   

a) Motorové dopravní prostředky 

b) Pevné dopravní prostředky 

c) Improvizované prostředky 

 

a) Motorové dopravní prostředky: 

Horská služba Pec pod Sněžkou je vybavena motorovými prostředky pro přesun 

zraněných a dopravu záchranářů do místa zásahu. Ztížené horské podmínky vyžadují 

vozidla terénního typu s pohonem všech kol ( 4 x 4 ) a redukovanými převody (obr. 8 v 

přílohách). Nezbytnými doplňky jsou naviják, přídavná světla a maják se sirénou pro 

snadnější průjezd v případě dopravních komplikací. Horská služba též vlastní vozidla 

speciálně uzpůsobená pro poskytnutí první pomoci, ale i k transportu těžce zraněných 

osob (obr. 9 v přílohách). V zimní období jsou nedílnou součástí pásová vozidla (skútry 

transportního typu s velkým výkonem, a dobrou průjezdností a ovladatelností a 

pásovými sněžnými vozidly typu Käsborer pro transport zraněných a záchranářů) 

(obr.10 v přílohách). Vozidlo typu Käsborer HS v okrsku Pec pod Sněžkou nevlastní. 

Horská služba v Krkonoších vlastní pouze jedno toto vozidlo a to je k dispozici 

v okrsku Špindlerův Mlýn. 

 

b) Pevné dopravní prostředky: 

Rakouský vozík se skládá z dvoudílné konstrukce z tenkostěnných trubek ve tvaru 

kolébky, složené západkovým a zámkovým způsobem. Vnitřní plocha je vyrobena 

z umělé hmoty. Konce rakouského vozíku jsou opatřeny rukojeťmi s možností upravení 

si polohy podle profilu terénu. Dále je tento vozík vybaven upevňovacími popruhy, 

které slouží k upevnění transportované osoby k vozíku. K tomuto vozíku lze také 
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připevnit kolo, což umožňuje snadnější transport. Rakouský vozík se používá 

k transportu ve skalnatém terénu a nebo v místech kam se nelze dostat motorovými 

vozidly, např. hřebeny krkonošských hor 

 

Evakuační sedačka má trojúhelníkový střih celty, je vyztužen nosnými popruhy 

zakončenými nosnými oky pro upevnění karabiny s lanem. Evakuační sedačka se 

používá pro transport ve volném visu (spouštění či vyprošťování zachraňovaného) a pro 

vyprošťování pomocí vrtulníku. 

 

Transportní prostředek Sked je univerzální prostředek pro transportní snosy (nosítka), 

skluzy (saně). Konstrukci tvoří plát umělé hmoty, který je doplněn popruhy. Tento 

prostředek lze doplnit vakuovou matrací či svoznou dekou pro větší pohodlí a bezpečí 

transportovaného. Sked můžou členové HS využít v létě i v zimě. 

 

Transportní vak Ego má konstrukci tvořenou textilním vakem, který je zateplen 

silonovou střiží. Vak se uzavírá suchým zipem s kombinací zasouvacích přezek. Při 

použití se vak doplňuje vakuovou matrací. Vak lze použít v létě i v zimě jako nosítka 

pro vytahování, jako transport pod vrtulníkem a také pro spouštění. 

 

Kanadské sáně jsou nejrozšířenějším svozným prostředkem v zimním období. 

V současné době se vyrábějí z laminátu, dříve se vyráběly ze dřeva. Sáně mají podélná 

žebra, která mají vodící účinek a jejich konce jsou opatřeny kovovými ostruhami, což 

zabezpečuje lepší ovladatelnost saní i na zledovatělém povrchu. Pro transport zraněného 

jsou sáně vybaveny pokrývkou (pro udržení tělesné teploty) a molitanovou  podložkou 

včetně upevňovacích šňůry pro fixování transportovaného k saním. Kanadské sáně se 

používají v méně členitých terénech, převážně pak na sjezdovkách. 

 

Člun Akia, patří k nejmodernějším svozným prostředkům, které má HS k dispozici. 

Konstrukce je tvořena z lehkých plechů, buď v celku a nebo ze dvou částí, které jsou 

k sobě spojeny pomocí zámkových spojů. Soustava žeber příčně a podélně spojených 

nýty tvoří ucelený tvar člunu s plochým dnem vybaveným dvěma vodícími lištami. 

Člun má čtyři upevňovací ocelová oka, což umožňuje transport dvěma záchranáři a to 
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vede k lepšímu a snadnějšímu ovládání. Člun Akia lze využít na rozdíl od kanadských 

sání i v exponovaném terénu. K vybavení patří molitanová podložka, pokrývka s celtou 

a popruhy nezbytné k fixaci transportovaného. Tento prostředek lze využít i v 

kombinaci s vakuovou matrací. Člun se může používat v zimě i v létě (na konstrukci se 

upevní kola s brzdou). 

 

c)   Improvizované záchranné prostředky: 

Při každé záchranné akci vychází členové HS z podmínek, které tvoří terén, počasí, 

povětrnostní situace, počet záchranářů, počet zraněných a jejich závažnost a mnoho 

dalších zdánlivě banálních faktorů. Někdy jsou to však faktory, které rozhodují o 

úspěchu, ale bohužel i o neúspěchu akce. Proto se musí záchranáři mnohdy rozhodovat, 

až na místě zásahu, o nejvhodnějším způsobu záchrany. Musí mít stále na paměti, že ne 

vždy je ten nejrychlejší způsob záchrany  ten nejvhodnější. O improvizaci zde 

nemůžeme mluvit v pravém slova smyslu (v 99,9 % případů se nejedná o nevyzkoušený 

způsob záchrany), a proto slovo improvizace zde spíše znamená možnost přeměny či 

obměny. Pro improvizované způsoby záchrany se dá využít celá řada materiálů. Na 

příklad spouštění pomocí pavouka, brzdění při spouštění zraněného v transportním vaku 

(pomocí půl lodního uzle). 

 

K improvizovaným dopravním prostředkům lze podle dané situace použít „téměř všech 

dosažitelných prostředků”. 

 

Letní: transport pomocí batohu 

stanový dílec jako batoh 

popruh ze dvou pásků 

horolezecké lano, sedačka, smyčky 

nosítka zhotovená pomocí výstroje či tyčí ( větví ) 

 

Zimní: kombinace saní s lyžemi, popřípadě s lyžařskými holemi 

nosítka nebo skluz z lyží, větví 
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3.2.2. Zdravotnický materiál 

 

Kramerova dlaha se dá snadno a hlavně rychle tvarovat podle typu zranění a tedy podle 

potřeby jejího použití. Pro tuto vlastnost je její využití značné. Používá se pro fixaci 

zlomenin, a to jak krátkých, tak i dlouhých kostí. K tělu pacienta se fixuje pomocí 

obvazového materiálu. 

 

Americká dlaha je tvořena dvěma kusy překližky, které jsou na jedné straně spojeny 

pevnou tkaninou a vypolstrovány molitanovou podložkou. Využívá se hlavně u 

zlomenin dlouhých kostí horních i dolních končetin, fixuje se suchým zipem, končetina 

musí být v neustálé extenzi. 

 

Vakuová dlaha je v dnešní době asi jedna z nejpoužívanějších dlah. Používá se jak na 

dlouhé, tak i na krátké kosti obou končetin. Dá se snadno vytvarovat podle potřeby a po 

odsátí vzduchu tvrdne a drží tvar. K tělu postiženého se fixuje suchým zipem. 

Konstrukci tvoří nylonový materiál, který je vzduchoprázdně uzavřen a vyplněn 

polystyrénovými granulemi. 

 

Extenční dlaha je speciální dlaha určená k fixaci dolních končetin při zlomeninách 

stehenní kosti, popřípadě kostí bérce. Při jejím použití je kost v neustálé extenzi, čímž 

docílíme oddálení kostních fragmentů. 

 

Každý člen horské služby, který vyráží do terénu a to buď na záchrannou akci, a nebo 

jen na preventivní hlídky, má sebou vždy batoh, ve kterém má zabalené nezbytné 

pomůcky k poskytnutí první pomoci: obvaz hotový číslo1-4, šátek trojcípí, obinadlo 

elastické, náplast hladká, náplast s polštářkem, obinadlo škrtící pryžové, resuscitační 

roušku, rukavice pryžové chirurgické v obalu, špendlík zavírací v antikorozní úpravě, 

nůžky, anatomickou pinzetu, septonex (nebo jiný dezinfekční přípravek), Atralgin (nebo 

jiné volně dostupné analgetikum), Carbosorb tbl. 
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3.3. Úrazy 

V této kapitole jsou uvedeny nejčastější úrazy, které Horská služba v okrsku Pec pod 

Sněžkou ošetřuje a následně transportuje na svou základnu, kde pacienty předává 

záchranné zdravotnické službě. Většina těchto úrazů je způsobena nedisciplinovaností a 

přeceňováním sil návštěvníků hor. 

 

3.3.1. Zimní úrazy 

 

Zlomeniny:  

• zlomeniny přímé vznikají při pádech, úderech 

• zlomeniny nepřímé vznikají, když  jeden konec kosti se kroutí a druhý konec je 

pevně fixován např. v lyžařském vázání     

• zlomeniny zavřené vznikají  vychýlením končetiny z podélné osy  

• zlomeniny otevřené vznikají při  proniknutí kosti přes svalstvo a kůži navenek 

• příznaky poranění: nadměrná pohyblivost periferních částí, patologické postavení 

končetiny, zřetelné úlomky kostí v otevřené ráně, porucha funkce 

• při zlomenině zavřené jsou  patrné známky zhmoždění kůže, bolest, zduření 

měkkých  

• při zlomenině otevřené dochází ke krvácení z rány, je jasně viditelné porušení 

celistvosti kůže, popřípadě podkoží a svalstva 

 

Zlomeniny hlavice kosti pažní a chirurgického krčku 

Tyto zlomeniny nejčastěji vznikají nepřímým mechanizmem (pádem na nataženou 

končetinu). Postihují především starší lidi, ale i děti, které většinou nezvládají jízdu na 

lyžích. 

příznaky: bolest, omezený pohyb, otok, někdy mohou být známky šoku 

ošetření: Kramerova dlaha od konečků prstů až po rameno, závěs na šátku, popřípadě 

               protišoková opatření        

transport: v leže pomocí skútru se saněmi nebo pomocí kanadských sání 
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Zlomenina v oblasti loketního kloubu   

Vzniká při pádu na lyžích, saních a jiných zimních sportech. 

příznaky: omezený pohyb, bolest, otok 

ošetření: dlaha na zevní straně paže a předloktí, fixace šátkem k tělu 

transport: v sedě na skútru 

 

Zlomeniny zápěstí 

příznaky: omezený pohyb prstů a zápěstí, bolest, otok 

ošetření: dlaha po celém předloktí až ke konečkům prstů, fixace k tělu 

transport: v sedě na skútru 

 

Zlomenina krčku kosti stehenní 

Tato zlomenina se vyskytuje především u lidí staršího věku. Častěji, než na sjezdovce, 

HS ošetřuje tyto zlomeniny na cestách, nebo na horských chatách, popřípadě jiných 

místech kam se nelze bez speciálního vybavení HS dostat. 

příznaky: vytočení končetiny do zevní rotace, viditelné zkrácení končetiny, bolest 

ošetření: fixace pomocí extenční dlahy, celotělová fixace vakuovou matrací 

transport: vleže za pomoci skútru se saněmi 

 

Zlomenina těla kosti stehenní 

Jedná se o velmi závažné poranění postihující děti, ale i dospělé. Krevní ztráta může být 

až 3 litry. Při otevřených zlomeninách hrozí pacientovi vykrvácení.  

příznaky: deformace stehna, bolest, otok, šok 

ošetření: při otevřeném poranění sterilní krytí, stavění krvácení, fixace extenční dlahou 

s kombinací s celotělovou vakuovou matrací, protišoková opatření, stálé 

sledování fyziologických funkcí 

transport: rychlý ale šetrný, v leže na skútru se saněmi 
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Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu  

Zlomeniny postihující horní konec kosti holenní, dolní konec kosti stehenní a nebo 

čéšku.  

příznaky: otok, krevní výron, omezená hybnost, deformity, mohou se vyskytnout 

známky šoku  

ošetření: fixace pomocí vakuové matrace s mírně mírným pokrčením kloubu, 

umožňuje-li nám to stav postiženého kloubu 

 transport: v leže na skútru se saněmi. 

 

Zlomenina bérce      

Je to nejčastější zlomenina vyskytující se při lyžařských sportech. Nejčastěji HS 

ošetřuje s tímto zraněním děti a mládež.  

příznaky: otok, nemožnost pohybu, změna tvaru bérce, bolest  

ošetření: u otevřených zlomenin sterilní krytí, fixace v postavení zlomeniny pomocí 

vakuové matrace 

 transport: v leže pomocí skútru se saněmi 

 

Poranění míchy a páteře 

Jedná se o velmi závažné poranění, které ohrožuje pacienta i na životě. Při příjezdu 

k takto poraněnému pacientovi je vždy nezbytné zjistit srdeční akci, stav vědomí a 

dýchání. Je-li pacient v bezvědomí, postupujeme vždy s maximální opatrností, jelikož 

nevíme, zda a jak je páteř poraněna. 

příznaky: otok, známky zhmoždění, bolest, při poranění krční páteře se mohou  

objevovat dýchací a polykací obtíže, při poranění míchy porucha citlivosti 

končetin 

ošetření: zajištění dýchacích cest a udržování jejich průchodnosti, kontrola srdeční akce,  

krevního tlaku, inhalace kyslíku, v případě otevřených poranění sterilní krytí, 

dbát na šetrnou manipulaci, fixovat hlavu krčním límcem, popřípadě jeden 

zachránce fixuje hlavu pomocí rukou, fixace do celo tělové vakuové matrace, 

manipulace s pacientem vždy ve více lidech, nejméně však ve čtyřech 

transport: s maximální fixací a opatrností, volat LZS 
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Poranění hrudníku  

Nejedná se o poranění, které by se často vyskytovalo na sjezdovkách, ale spíše u 

automobilových nehod, ale vzhledem k horším  dojezdovým časům záchranné služby 

do horských oblastí, musí být členové HS připraveni si s tímto zraněním poradit. 

a) otevřená poranění vznikají narušením hrudní stěny mechanickým násilím, dochází 

k poranění vnitřních orgánů 

b) zavřená poranění vznikají nárazem na hrudník nebo jeho stlačením, což většinou 

vede ke zlomeninám žeber, s možností poranění vnitřních orgánů 

c) pneumotorax je nahromadění vzduch v pleurálním prostoru, dochází k částečnému 

nebo úplnému splasknutí plíce a zaplnění postižené poloviny hrudníku vzduchem 

 

Pneumotorax můžeme rozdělit do tří skupin: otevřený, zavřený a ventilový, který 

člověka asi nejvíce ohrožuje na životě. 

příznaky: tachykardie, bledost, dušnost, pokles krevního tlaku, rychlé dýchání  

ošetření: zjištění vitálních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sterilní krytí ran, při  

pneumotoraxu použít neprodyšnou vrstvu přilepenou ze tří stran 

transport: v polosedě při vědomí, v opačném případě na boku postižené strany 

 

Poranění břicha  

Opět jako v případě poranění hrudníku se nejedná o zranění typické pro zimní sporty, 

ale spíše o poranění vzniklé v důsledku pádu nebo stlačení. Při pádu vzniká tlak, který 

tlačí na dutinu břišní a v důsledku toho může dojít k roztržení parenchymatozních 

orgánů, sleziny, jater nebo k poranění trávícího ústrojí. Zřídka se vyskytují ruptury 

bránice a jiných orgánů uložených v břiše. Z orgánů uložených v retroperitoneu jsou 

nejvíce ohroženy ledviny, pankreas, močový měchýř. Poranění lze rozdělit na otevřená 

(dochází k perforaci břišní stěny do dutiny břišní) a zavřená (dochází k poškození břišní 

stěny a orgánů). 

příznaky: známky šoku, bolest břicha, prknovitá břišní stěna, rychlé mělké dýchání, 

zvětšení  objemu břicha 

ošetření: protišoková poloha, popřípadě stabilizovaná poloha na boku, zajištění vitální 

průchodnosti dýchacích cest, sterilní krytí ran, cizí tělesa nevytahujeme z rány 

transport: v leže 
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Rány 

Jedná se o porušení souvislosti kůže a nebo sliznice. Člověk je ohrožen bolestí, 

krvácením, ztrátou tkáně, infekcí, poraněním orgánů. 

 

druhy ran:  

• bodná 

• sečná  

• řezná 

• kousnutí 

 

ošetření: desinfekce rány, zástava krvácení, chlazení, sterilní krytí 

transport: dle stavu pacienta (v sedě, v leže) 

 

Podchlazení   

Podchlazení vzniká delším působením větru, deště, sněhu na organizmus a při 

nedostatečném oblečení turistů. Na podchlazení má vliv i únava, vyčerpání a 

v neposlední řadě taky alkohol. 

 

příznaky: tělesná teplota 24-27 º C 

    zástava oběhu 

    kóma 

    smrt            

    tělesná teplota 27-30 º C 

    puls téměř nehmatný 

    dýchání nedostatečné a nepravidelné 

    bezvědomí 

 

   tělesná teplota 30-34 º C 

   dýchání povrchní a nepravidelné 

   snížené vnímání bolesti 

   ztuhlost svalstva 
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   zpomalený a nepravidelný pulz 

   tělesná teplota 34-36,5 º C  

   zrychlený pulz 

   bolest končetin 

   namodralá kůže 

   chladový třes 

 

ošetření: zabránit dalšímu podchlazení ( aluminiová fólie, teplé prostředí ) 

   nenechat postiženého pohybovat, nepodávat léky a alkohol 

   postiženého nenecháváme o samotě 

transport: dle vážnosti a stavu, lze uvažovat i o LZS  

 

Omrzliny 

Jedná se o lokální poškození tkáně. Vzniká na těch částech našeho těla, která si 

nedostatečně oblékáme, na místech těsného oděvu. Významným faktorem zde je věk, 

vyčerpání, či délka pobytu v chladném prostředí. 

 

stupně:   1. stupeň - nafialovělá, necitlivá kůže 

             2. stupeň - necitlivá, nažloutlá kůže s puchýři 

             3. stupeň - odumření tkáně, po rozmrznutí se tkáň rozpadá   

 

ošetření: zabránit dalšímu mrznutí (ochlazování) 

   svléknout mokrý oděv, sundat mokrou obuv 

   zakrýt postiženého teplou pokrývkou (aluminovou fólií) 

   omrzlé ruce vložit postiženému do podpaží 

   lze zahřívat periferní části končetin vlažnou vodou (voda nesmí přesáhnout 

tělesnou teplotu) 

   postižená místa sterilně zakrývat 

   je možné podat horké nápoje  

transport: dle stavu pacienta 

 

 



 

22 

 

Poranění pánve 

Jedná se o poranění, které vzniká nárazem nebo pádem. Vždy jde o velmi bolestivé 

zranění. Hrozí poranění orgánů uložených v pánevní oblasti ( tlusté střevo, močový 

měchýř, u žen rodidla ). Při otevřeném poranění hrozí pacientovi ztráta až 5 litrů krve. 

příznaky: bolest v podbřišku, krevní podlitiny, šok, bolest při tlaku na lopaty kyčelní 

ošetření: postiženého položit na záda s mírným podložením dolních končetin, fixace 

svázáním nad koleny, fixace celotělovou matrací 

transport: v leže na skútru se saněmi 

 

Vymknutí ramenního kloubu 

Jedná se o časté poranění lyžařů, které se projevuje velkou bolestivostí. 

příznaky: bolest při pokusech o pohyb, nucené držení paže, hlavice kosti mimo kloub  

ošetření: elevace a chlazení končetiny, fixace elastickým obinadlem, v terénu kloub    

nikdy nevracíme do původního stavu 

transport: na skútru v sedě 

 

Vymknutí kyčelního kloubu  

Je způsobeno pádem a je velmi bolestivé. Hlavice kosti stehenní může vyklouznout 

z kloubní jamky. Při tomto zranění je časté krvácení a končetina bývá zkrácena. 

příznaky: bolest, neschopnost pohybu v kyčelním kloubu, zkrácená končetina, mohou se 

objevit známky šoku 

ošetření: fixace v postavení končetiny s kombinací celotělové vakuové matrace 

transport: v leže na skútru se saněmi 

 

Vymknutí kolenního kloubu 

Při tomto typu úrazu jsou poškozeny měkké tkáně ( vazy a menisky ) a téměř vždy se 

musí léčba provést operativně. 

příznaky: krevní výron, deformita kloubu, omezená hybnost, bolest 

ošetření: fixace Kramerovou dlahou 

transport: v leže na skútru se saněmi 
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Úrazy hlezenního kloubu 

Nejčastějším úrazem je podvrtnutí, kdy je nutno odlišit poranění vazů. U zlomenin 

hlezenního kloubu mohou být vazy poraněny.  

příznaky: bolest, otok, deformita kloubu u zlomenin, nemožnost chůze 

ošetření: u podvrtnutí postačí klid a obklady, fixace vakuovou matrací 

transport: v leže na skútru se saněmi 

 

Poranění lebky 

Jedná se o zranění, které se v poslední době vyskytuje velmi často. Je to důsledkem 

většího počtu lyžařů a jejich rychlejší styl jízdy. V neposlední řadě nepoužívání 

ochranné helmy. 

příznaky: zlomenina spodiny lebeční – z ucha nebo nosu vytéká tmavá krev, často s 

     nažloutlým mozkomíšním mokem, časté bezvědomí 

ošetření: při bezvědomí uložení do stabilizované polohy na boku na postiženou stranu 

   sterilní krytí 

transport: v leže na skútru se saněmi 

 

Poranění mozku  

otřes mozku: dočasné změny v biochemii neuronů 

příznaky: krátké bezvědomí, amnézie na událost, závratě, zvracení, spavost u dětí, 

bledost, pot 

zhmoždění mozku: poškození se strukturálními změnami neuronů 

příznaky: bezvědomí, amnézie po návratu vědomí, dezorientace 

ošeření: bezvědomí – ošetření ran, stabilizovaná poloha 

  při vědomí – poloha na zádech s podloženou hlavou, nepodávat pití, jídlo 

transport: v leže na skútru se saněmi 
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3.3.2. Letní úrazy 

 

V letním období je návštěvnost hor menší než v zimním období a tudíž se nevyskytují 

úrazy v takovém počtu. I přesto má HS několik pátracích akcí po turistech, kteří 

zabloudí na hřebech hor. Často také vyjíždějí k pádům s kol a řeší spousty podobných 

zranění jako v zimním období. V poslední době HS zasahuje při úrazech paraglaidistů, 

kteří nezvládli řízení padáku a zřítili se na zem nebo uvízli na stromě. Často členové HS 

v letních měsících ošetřují pracovní úrazy, hlavně u dělníků, kteří pracují na těžbě 

dřeva. Výjimkou není ani takové zranění, jako je zavalení stromem, kraniotrauma, či 

amputování nohy. 

 

Intoxikace   

V poslední době se hory stávají oblíbeným místem mladých lidí, kteří si na nějaké 

místní chatě pořádají nejrůznější párty. Často právě tyto akce končí otravou alkoholem 

nebo drogami. Již mnohokrát musela HS řešit úmrtí intoxikací. 

 

Otrava ethanolem (alkoholem) 

příznaky: porucha motoriky řeči, dezorientace, alkoholový zápach, tachykardie, 

zvracení, podchlazení,  

                  hypoglykémie, může dojít k centrálnímu selhání dýchání a oběhu 

ošetření: stabilizovaná poloha, ochrana před podchlazením, Haloperidol (5-10g), 

transport: vozem na nosítkách 

 

Otrava drogami 

Vždy je nejdůležitější zjistit o jaký druh intoxikace se jedná. 

a) opiáty 

příznaky: euforie, zvracení, bradykardie, poruchy vědomí, dominujícím příznakem je       

                 takzvané trias  (kóma, miosa, deprese dýchání)  

ošetření: stabilizovaná poloha, zvracení, výplach žaludku, zajistit žílu, Naloxon 
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b) kokain 

příznaky: euforie, zmatenost, agrese, delirium, tachykardie, hypertenze 

ošetření:  kyslík, doplnění objemu, Diazepam, chladit, terapie symptomů 

c) halucinogeny (Marihuana, hašiš) 

V případě této intoxikace nedochází často k ohrožení života. 

příznaky: mydriasa, psychické projevy, slzení, třes víček 

ošetření:  Diazepan, nepodávat barbituráty (hrozí deprese dechu) 

d) amfetaminy (extáze, pervitin) 

příznaky: bledost, mydriasa, křeče, koma, dehydratace 

ošetření:  Diazepan, beta blokátory, chlazení, hydratace, Haloperidol 

Transport:  u všech těchto typů provádíme v leže na nosítkách ve voze HS na základnu 

a nebo si je odváží záchranná služba. 

 

Otrava houbami 

Jedná se o velmi často vyskytující se otravu. Převážně jsou touto intoxikací postiženi 

lidé z měst, kteří jsou na horách na výletě a neznají některé druhy hub. Vždy je důležité 

zajistit zbytek potravy, žaludeční obsah a transportovat postižené do nemocnice. 

 

Úžeh 

Jde o postižení, které vzniká v důsledku nadměrnému vystavení se přímému UV záření. 

příznaky: nevolnost, slabost, febrilie, zimnice, zvracení 

ošetření: přemístění do chladnějšího prostředí, studené obklady, studený Ringer-laktát, 

inhalace kyslíku, odstranění tísnícího oděvu 

transport: zajištěný do nemocnice 

  

Vyčerpání z horka   

Vyskytuje se především u turistů, kteří podcení sílu slunečního záření v horských 

oblastech a vydávají se na túry bez dostatečné zásoby tekutin. (alkohol je nevhodná 

tekutina). 

příznaky: dehydratační šok, bledá kůže, pocení, zvracení, zrychlení pulzu, snížení 

krevního tlaku, mdloba 
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ošetření: přemístění do chladnějšího prostředí, studené obklady, studený Ringer-laktát, 

inhalace kyslíku, odstranění tísnícího oděvu 

transport: zajištěný do nemocnice 

 

Akutní infarkt myokardu 

Jedná se o postižení, které se vyskytuje u starších lidí na túrách po hřebenech hor a nebo 

u starousedlíků bydlících v horách. V tomto případě je HS jejich jedinou možnou 

záchrannou, protože dojezdové časy záchranné služby do hor jsou mnohem delší než je 

obvyklé v jiných oblastech. 

příznaky:objektivní – pocení, bledost, zvracení, tep nad 100/minutu, dušnost 

    subjektivní – pálivá bolest za hrudní kostí, s šířením do krku, levé ruky                            

ošetření: snížení srdeční námahy, uložit na lůžko, podání kyslíku, zajištění žíly, rychlý 

transport lékaře k pacientovi, tlumení bolesti (Fentamyl, Tramal), podání 

nitrátů, Aspegic, Heparin 5000-10 000 jednotek 

transport: záchranná služba na koronární jednotku 

 

Ztrátová poranění 

Jsou způsobena značným násilím, které vede ke ztrátě končetiny nebo její části. 

příznaky: oddělená končetina, krvácení, šok 

ošetření: ránu zajistit tlakovým obvazem, podložení končetin do zvýšené polohy, 

amputát zajistíme k převozu do nemocnice – opláchneme fyziologickým 

roztokem, zabalíme do sterilního  čtverce a vložíme do sterilního sáčku, který 

zauzlujeme tak, aby uvnitř sáčku zůstal vzduch, celý tento sáček vložíme ještě 

do jednoho sáčku naplněného fyziologickým roztokem, s kostkami ledu a 

zauzlujeme ho, označíme ho iniciály pacienta a sáček zavěsíme 

transport: rychlý transport do nemocnice  
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Uštknutí   

K tomuto poranění nedochází příliš často. V naší republice hrozí nebezpečí ušknutí 

jedovatým hadem pouze od zmije obecné. 

příznaky: v místě kousnutí vzniká 4mm tvrdý otok, pocení, třes, strach ze smrti 

ošetření: končetinu lehce stáhnout elastickým obinadlem, nepohybovat s pacientem, 

podávat tekutiny v nemocnici podání Antiviperinu (sérum na zmijí uštknutí) 

transport: rychle a šetrně do nejbližšího zdravotnického zařízení 
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4. Praktická část 

4.1. Organizační uspořádání  

 

Okrsek Pec pod Sněžkou spadá s spolu dalšími okrsky, (Harrachov, Rokytnice nad 

Jizerou, Špindlerův Mlýn, Strážné ty jsou v provozu celoročně a Benecko, Černý Důl, 

Janské Lázně, Pomezní Boudy, Žacléř, Velká Úpa ty jsou v provozu pouze v zimním 

období), do oblasti Krkonoše. Dalšími oblastmi jsou Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, 

Krušné hory, Orlické hory, Šumava. 

 

Hlavní sídlo oblasti Krkonoše se nachází v okrsku Špindlerův Mlýn č. p. 260 a 

náčelníkem je Adolf Klepš. 

 

Horská služba ČR rozeznává tyto formy členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS, 

čestný člen.  

 

Čekatelem HS se může stát osoba starší 18-ti let, maximálně však do věku 35-ti let. 

Každý zájemce by měl mít trvalé bydliště do 5-ti kilometrů od dané hranice okrsku, 

jinak je šance na přijetí velmi malá. Další podmínkou je dobrý zdravotní stav, ovládání 

základů horolezectví, lyžování a dobrá znalost místopisu. Každá žádost o přijetí musí 

být doložena doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS. 

Dobrovolným členem se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři 

roky čekatelem. Každý zájemce o dobrovolné členství musí absolvovat základní školu 

HS, která se skládá ze dvou částí a to zimní a letní. Na konec musí složit předepsaný 

slib do rukou předsedy rady HS ČR. Lékařem HS se může stát člověk s ukončeným 

medicínským vzděláním. Lékař provádí školení zdravovědy členů v daném okrsku. 

Musí též projít přezkoušením z lyžování u metodika dané oblasti. Čestným členem se 

může stát člen, který ukončil činnost v HS po mnoha letech činnosti v HS, nebo při 

výkonu služby utrpěl zranění, znemožňující mu pokračování v činnostech člena HS. 

Zaměstnancem HS se může stát dobrovolný člen, je-li v daném okrsku volné místo. 
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V dnešní době má HS Pec pod Sněžkou 5 zaměstnanců a 20 dobrovolných členů. 

Náčelníkem okrsku je Miloš Klečka. 

 

Rozložení služeb 

V letním období slouží přes den jeden člen na stanici a jeden člen má pohotovost na 

telefonu. V noci slouží na telefonu oba členové, kteří zajišťovali denní službu.V zimním 

období slouží celkem pět členů. Jeden člen má službu na stanici a to od 7:30 do 22:00 

hod. a poté drží pohotovost na telefonu. Další tři členové slouží na sjezdových tratích a 

to od 8:30 do 17:00 hodin. Jeden z nich dále ještě zajišťuje hlídku na večerním lyžování 

a to do 21:00 hodin. Pátý člen drží hlídku v terénu. Pohybuje se po nejfretkovanějších 

běžeckých a turistických tratích. Službu drží od 7:30 do 16:00 hod. Tyto hlídky jsou 

složeny z řad zaměstnanců HS a dobrovolných členů. Zaměstnanci HS slouží v zimě 

deset dní a dva dny mají volno a poté slouží znovu deset dní. Volné dny vycházejí na 

víkend. A v těchto dnech kdy mají zaměstnanci volno, zaplňují jejich místo dobrovolní 

členové. 

 

Písemné vymezení hranice oblasti Krkonoše 

Severní hranici oblasti tvoří státní hranice s Polskem a dále pokračuje - od  

Harrachovského nádraží přímo na sever na státní hranici s Polskem, na jih na státní 

silnici č. 14. - Vilémov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Hradsko, Maříkov 

- po modré turistické značce do Dolní dušnice a Zabalý - Jestřebí - po silnici přes 

křižovatku Rezek - Rokytnice nad Jizerou – Roudnice - křižovatka U Skálů a Víchovou 

Lhotu – Víchová nad Jizerou – státní silnice č. 14 – silnice přes Hrabačov na křižovatku 

do Valteřic – z Valteřic po modré turistické značce na Křížovky – žlutá turistická 

značka přes Kněžice do Vrchlabí – modrá turustická značka na Dolní Dvůr a Rejdiště – 

z Rejdiště po žluté turistické značce k Černému dolu – obchvat Černého dolu na 

Čistecký Bolkov – ostrá pravotočivá zatáčka silnice k Janským Lázním – Hoffmanovy 

Boudy – po žluté turistické značce k Janské boudě – Jánská hora – Svoboda nad Úpou – 

státní silnice č. 296 až na křižovatku do Horního Maršova – žlutá turistická značka na 

Rýchorskou boudu – zelená turistická značka Na Kutnou – červená turistická značka na 

Dvorský les – Kámen na silnici č. 300 – Babí – Žacléř – zelená turistická značka do 

Prkeného dolu – Žacléř (Národní dům) – jižní ostrý ohyb státní hranice s Polskem. 
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4.1.1. Výcvik členů 

 

Každý čekatel, který se chce stát členem HS musí projít takzvanou základní školou, 

která se dělí na letní a zimní část. Každá tato část trvá týden a na závěr skládá čekatel 

zkoušky. Letní škola se skládá z fyzické přípravy, kterou tvoří běh na 6 500 metrů 

s převýšením asi 300 metrů v časovém limitu 35 minut. Dále základy horolezectví, což 

tvoří ovládání uzlové techniky (dračí smyčka, osmičkový uzel, lodní a půllodní uzel, 

Prusíkův uzel). Dále sem patří obecné znalosti pro vybudování jistícího stanoviště a 

prvků postupového jištění (jako druholezec  musí absolvovat výstup III. stupně 

obtížnosti a slaňování se samočištěním). A jako další musí zájemce o členství projevit 

znalosti meteorologie, topografie, historie HS a organizačního uspořádání HS v Evropě, 

právních předpisů, ovládání transportních a improvizovaných prostředků a 

radioprovozu. V neposlední řadě musí každý zájemce ovládat první pomoc. Zimní škola 

se skládá ze základů lyžování (bruslení, jízda v pluhu, odšlapování, oblouk na vnější 

lyži, oblouk v přívratu, jízda v neupraveném terénu, jízda přes terénní vlnu, svozy za 

použití transportních prostředků). V této části cvičení se zájemce učí vše o lavinách a o 

záchranných činnostech a základy letecké záchrany. Dále se zde učí základy jištění na 

sněhu, brzdění cepínem, chůze se stoupacími železy a cepínem na svahu. Po dokončení 

obou škol a úspěšném splnění všech požadavků se čekatel stává dobrovolným členem 

HS. Každý člen se po absolvování dalších cvičení může stát cvičitelem, lektorem, 

leteckým záchranářem nebo lavinovým pracovníkem. Každý člen musí každoročně 

prokázat svou fyzickou zdatnost a zúčastnit se fyzických prověrek a splnit zadanou trať 

ve stanoveném čase. Člen má možnost vybrat si mezi během, jízdou na kole a nebo 

během na ski alpinistických lyžích. A každé dva roky musí splnit písemný test z první 

pomoci. 
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4.2. Kazuistika 1 

 

16. ledna 1975 se nejvyšší vrchol Krkonoš proměnil v ledovou horu. Stezka vedoucí od 

Obřího boudy na vrchol Sněžky připomínala spíš skluzavku než pěšinu. Turisty, kteří se 

přece jen chtěli dostat na vrchol, zastavovali polští pohraničníci a důrazně jim tento 

nápad rozmlouvali. Koho nezastavili a kdo tam naopak musel, byli členové HS Jan 

Messner a Štefan Spusta. Věděli totiž, že ne všichni výletníci jsou natolik zodpovědní, 

aby alespoň v tento den o výstup na vrchol upustili. Jejich úkolem bylo pokusit se 

zajistit nejnebezpečnější úsek kluzké stezky. Odstranit led namrzlý na bezpečnostních 

lanech, pronesená lana napnout a vysekat do ledové vrstvy schůdky. Jeden z turistů, ale 

na vrcholu už byl. Krátce před jedenáctou dopoledne se z vrcholu vydal lékař 

s manželkou. Kousek pod vrcholem mu uklouzla noha a následoval pád po strmém a 

kluzkém svahu Sněžky. Letěl zhruba 40 metrů, než se mu podařilo zachytit se na malém 

skalním výstupku. Jen o něco níže pracovali oba členové HS. Bylo jim jasné, že se muž 

na výstupku neudrží příliš dlouho. Bez přípravy, jen s cepíny v rukou a stoupacími 

železy na botách začali traverzovat k lékaři. Ze své cesty ho přes sněhový převis 

neviděli a neviděl ho ani nikdo jiný.To, co se pak stalo, se už nikdo nedoví. Všichni tři 

se velkou rychlostí zřítili po svahu do propasti. Záchranné akce se zúčastnili polští 

záchranáři, příslušníci polské pohraniční stáže a další členové HS z Pece pod Sněžkou. 

Turista a Jan Messner byli nalezeni bez známek života. Štefan Spusta byl transportován 

na Slezskou boudu, ale zemřel dříve, než pro něj přiletěl vrtulník. Poprvé v historii 

Horské služby zahynuli její členové při záchranné akci. Nezištně nasadili své životy pro 

záchranu člověka. 

 

4.3. Kazuistika 2 

 

Dne 22. ledna 2008 volá dispečinku HS v Peci pod Sněžkou dispečink zdravotnické 

záchranné služby Králové hradeckého kraje. Oznamuje, že přijal výzvu od ženy, která 

se nachází na sjezdovce Hnědý Vrch. Oznamuje, že její dcera upadla na zledovatělé 

sjezdovce a krvácí z hlavy. Dispečer okamžitě posílá na místo službu, která koná dozor 

na sjezdovce. Členové HS k dívce přijíždějí téměř okamžitě. Na místě zjišťují, že dívka 

má asi 5-7 cm tržnou ránu v týlní oblasti. Na dobu úrazu si nevzpomíná, je viditelně 
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unavená, potí se a má pocit na zvracení. Členové HS dívce provedli sterilní krytí rány, 

dívku uložili do vakuové matrace a pomocí skútru se saněmi transportovali na základnu 

HS, kde dívku převzala RZP. Matka na otázku, proč neměla dívka ochranou helmu, 

která by předešla úrazu, odpověděla, že jezdí na hory jen jednou za rok, a že se 

nevyplatí helmu pořizovat.t,  

 umět lyžovat, znát místopis dané oblasti 

4.4. Preventivní činnost 

4.4.1. Hlídky v terénu  

 

Horská služba v okrsku Pec pod Sněžkou zajišťuje preventivní hlídání svého území. 

Hlídání se zaměřuje do míst největšího výskytu turistů. V zimě to jsou lyžařské 

sjezdovky a běžecké tratě a v létě hlavně pěší a cyklistické trasy. Pohotovostní služby 

mají hlavní význam v rychlém dosažení člena horské služby, což vede k lepšímu 

zvládnutí záchranné akce. Pohotovostní služby se dodržují podle provozu turistických a 

lyžařských středisek, a to jak v letním, tak v zimním období. 

Význam hlídek spočívá:  

• v bezprostředním styku s návštěvníky hor 

• v možnosti poskytnutí rychlé první pomoci    

• v přivolání záchranného družstva 

• v poskytování informací návštěvníkům hor 

 

Členové HS se v rámci hlídek podílejí na značení turistických cest (jedná se o tyčové 

značení na hřebech Krkonoš), označování lavinových svahů a jiných pro turisty 

nebezpečných míst. 

 

4.4.2. Vůdcovská činnost 

 

Horská služba se v preventivních činnostech také zabývá doprovodem velkých skupin 

nebo, i v některých případech, jednotlivců při jejich návštěvě hor. Členové okrsku Pec 

pod Sněžkou například každoročně doprovázejí pana prezidenta Václava Klause při 

výstupu na Sněžku v rámci Svatovavřinecké poutě. 



 

33 

 

4.4.3. Spolupráce s jinými organizacemi 

 

Horská služba spolupracuje i s jinými organizacemi, které působí na našich horách a to 

ať přímo nebo nepřímo. Jako příklady lze uvést: spolupráci se školami, zdravotními 

pojišťovnami, prodejci sportovního vybavení a s organizátory nejrůznějších závodů 

konaných na horách. V neposlední řadě HS, jakožto člen integrované záchranné 

systému, spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Královehradeckého kraje, 

Policií České republiky a s jinými složkami integrovaného záchranného systému. 

V současné době má HS podepsanou smlouvu o spolupráci, při záchranných akcích, se 

soukromou firmou OK-ambulanc, která zajišťuje leteckou záchrannou službu.    

 

4.4.4. Poskytování informací veřejnosti 

 

Poskytování informací zajišťuje HS formou besed, přednášek, v televizi, v rozhlase, 

vydáváním nejrůznějších brožur atd. Tyto informace se poskytují v závislosti na počasí 

a aktuálních sněhových podmínkách tak, aby návštěvníkům hor hrozilo co možná 

nejmenší nebezpečí poranění. V minulosti byli členové HS žádáni školami, aby pro 

jejich studenty na lyžařském výcviku přednášeli o horách. Podle mého názoru to mohlo 

být, hlavně pro děti z nehorských oblastí, ale nejen pro ty, zábavné, ale i poučné. 

Bohužel v dnešní době nemají školy asi o tyto přednášky zájem, alespoň ne v takovém 

množství jak tomu bývalo dříve.   
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4.4.5. Lavinová prevence      

         

Lavinová prevence znamená veškerou činnost, pomocí které se snažíme předcházet 

lavinovým neštěstím. Tuto činnost můžeme rozdělit do několika skupin.   

                

a) Označování lavinových svahů : 

V případě kdy hrozí lavinové nebezpečí, označí HS nebezpečné svahy výstražnými 

cedulemi zakazující vstup do tohoto prostoru. Své nařízení a upozornění šíří v médiích. 

Svahy dělíme podle množství a častosti výskytu lavin:  

• s velmi častým výskytem, to znamená 1x i vícekrát ročně 

• s výskytem jednou za 2 až 5 let 

• s výskytem jednou za 6 a více let 

 

Dále můžeme svahy rozdělit podle jejich ohrožení majetku, osob a případně podle 

způsobených škod:  

• svahy, jež ohrožují lidské životy, domy, komunikace, případně turistické cesty 

• svahy, jež ohrožují kosodřeviny 

• svahy, jež ohrožují menší vegetaci, než jsou kosodřeviny  

 

 

 

 

b) Průzkumná činnost: 

Horská služba provádí průkop sněhovou vrstvou, určuje druhy sněhu, velikost krystalů, 

teplotu různých sněhových vrstev, vlhkost sněhu. Poté tyto údaje vyhodnocuje a na 

základě této studie určuje lavinové svahy a jejich riziko ohrožení. 

 

c) Uvolňování lavin: 

Za určitých podmínek (pátrací akce, záchranná akce, zpřístupnění turistům) se provádí 

umělé uvolnění laviny. Uvolnění se provádí pomocí odstřelu jednotlivých vrstev a vše 

musí probíhat za nejpřísnějších bezpečnostních opatření.  
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Každoročně v Krkonoších spadne mnoho lavin. Mnoho těchto lavin je strženo 

neukázněnými turisty, kteří se pohybují mimo stezky a ignorují výstražné cedule, 

upozorňující na nebezpečí lavin. Členové HS pořádají mnoho lavinových cvičení, aby 

v případě skutečné pátrací akce v lavině byli co nejlépe připraveni. Ale bohužel tyto 

pátrací akce jsou velmi obtížné a v případě zavalení člověka lavinou je šance na přežití 

malá.   

 

4.4.6. Pád laviny 

 

Dne 26. 12. 2008 spadla lavina v Pramenném dole. ( Obr. č. 1) 

 

Sněhové podmínky, tvar dráhy: 

V tomto místě se nacházela velmi tvrdá čerstvě nafoukaná tvrdá sněhová deska na 

ledovém podkladu. Těsně nad ledem se ale ještě nacházela navíc vrstvička méně 

stabilního suchého sněhu (patrný přechod mezi formami okrouhlozrnitého a 

hranatozrnitého sněhu). Uprostřed svahu tloušťka čerstvě nafoukané a silně ubité vrstvy 

dosahovala cca 1 – 1,6 m (výsledek předchozího výrazného působení větru). Délka 

odtrhu byla cca 180 – 200 m, délka laviny cca 650m. Sklon svahu se v samotném středu 

odtrhové zóny pohybuje mezi 40º – 45º, v místě odtrhu približně do 35º. Na samotných 

okrajích a v místě narušení stability svahu byla vrstva nafoukaných desek silná přibližně 

34 – 40 cm. Tento svah rozhodne nepatří mezi nejnebezpečnější Krkonošské lavinové 

svahy, ale laviny se tady sesouvají celkem často. Nezřídka se tyto jednotlivé lavinové 

dráhy dokáží spojit v jednu mohutnou lavinu a pak si takováto velká lavina proráží 

cestu i vzrostlým lesem v Dlouhém dolu po turistické cestě. Délka takovýchto 

úctyhodných lavin přesahuje i 1 km. Za zajímavost stojí i fakt, že mohylka postavená na 

cestě u ústí tohoto žlabu na památku smrti O. Červenky v lavině 8. 3. 1953, je těmito 

velkými lavinami kupodivu přeskakována. 

 

Průběh nehody a následné záchranné akce (obr.5): 

Směrem ke střední části tohoto mohutného svahu najížděli okolo 13.00 traverzem 3 

skialpinisté (dvě ženy a jeden muž). Dojeli až na hřebínek oddělující první dvě lavinové 

dráhy. Tady se jim začala zdát situace nebezpečná a proto nasadili stoupací pásy na 
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skluznici lyží a začali stoupat po hřebínku směrem nahoru k Luční hoře. Při jedné z 

otoček se bohužel dostali za okraj odtrhové zóny a uvolnili tak lavinu (obr.2,3,4). První 

v pořadí zůstala nad odtrhem a zavolala telefonem pomoc na 158 (Policii). Přes 155 

(LZS Liberec) se tato informace dostala na centrálu Horské služby ve Špindlerově 

mlýně (13.25). Skialpinistka oznámila, že nikdo z nich nemá u sebe lavinový přístroj. 

Bylo ji doporučeno, aby se pokusila alespoň v rámci svých možností prohledávat lavinu 

zrakem a sluchem. V první fázi byli povoláni psovodi, kteří měli ten den pohotovost. Ti 

se ve 14.00 dostali na místo neštěstí také jako první (přibližně po 35 minutách po 

zavolání!). Bezprostředně informovali centrálu o rozsahu neštěstí a doporučili 

nejbezpečnější přístupovou trasu pro ostatní záchranáře. Rozdělili si prozatím lavinu na 

dvě části a začali okamžitě s pátráním. V dolní části ještě navíc museli pomoct z 

vyhrabáním z části zasypaného ale živého skialpinisty. Ten byl původně zasypán celý, 

ale rukou si byl schopen ihned po zasypání udělat prostor před obličejem směrem k 

povrchu. Svoji nezasypanou kamarádku si tak mohl přivolat voláním o pomoc. Sjel v 

lavině po ledovém podkladu cca 600 m a přitom přeskočil dva prahy! Na noze měl ještě 

stále připnutou jednu lyži se stoupacíma pásy. Podle jeho slov se mu ale nic nestalo. V 

této fázi hrozilo navíc akutní nebezpečí sesuvu další laviny, místo tohoto sesuvu bylo 

přímo nad ním. Byl vyproštěn za pomoci psovoda a především díky své nezasypané 

kamarádce a oba pak byli umístěni na okraji laviny v bezpečí. Téměř okamžitě poté 

byla nalezena psem čepice pohřešované skialpinistky zhruba ve 20 – 30 cm pod sněhem 

poblíž místa nálezu z části zasypaného skialpinisty. Po několika minutách byl hlášen 

nález z horního prostoru laviny. Oba psi proto prověřovali toto místo. Na místo byli 

povoláni první záchranáři se sondami, kteří mezitím dorazili. O něco později (14.25) 

druhý nález těchto dvou psu. První pes označil místo cca 8 – 10 m od zasypané. Druhý 

o něco blíže k ní, cca 6 – 8 m. Povolaní záchranáři se sondami začali sondovat na pokyn 

psovodů v blízkosti nálezu psu. Jak se pak později ukázalo, zasypaná byla nalezena cca 

3 – 4 m před začátkem sondování (přibližně 15 m od hrany vodopádu). Několikrát se 

uskutečnil pokus zavolat na telefon zasypané a pomocí zvuku zvonění ji nalézt, toto se 

ale také nepodařilo. Na místo zatím dorazili další a další záchranáři. Byli povolání i 

psovodi z dalších přilehlých horských oblastí. Jeden byl na místo neštěstí dopraven z 

Jizerských hor Libereckým vrtulníkem, další se přepravoval sám autem z Orlických hor. 

Na místě neštěstí pracovalo přibližně 60 záchranářů a 7 lavinových psu. Transport 
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zajišťovali skútry, rolby ale také 3 vrtulníky. V dolní části pod vodopádem psi výrazně 

značili ve třech bodech. Hloubka sněhu v těchto místech ale mohla dosahovat možná i 8 

metru. Navíc tato spodní část byla neustále ohrožována další možnou a pravděpodobně 

mohutnou lavinou! Sondovací družstva po výrazném značení psu v této dolní části 

začala kopat( Obr. č. 5). Povolaný záchranář z Gopru (Polsko) s sebou přivezl Recco 

vyhledávač ( HS ČR nemá v současné době tyto vyhledavače ve své výbavě). V dolní 

části pod vodopádem označil nejprve jedno první místo, tento nález ale nebyl psy ani 

sondami potvrzen. V 16.20 oznámil druhý nález a po úspěšném na sondování (Obr.č.6) 

se začalo kopat i tady. Nejprve byl nalezen batoh zasypané a po několika minutách bylo 

nalezeno i tělo hledané skialpinistky. Přivolaní záchranáři z LZS Hradec Králové 

okamžitě zahájili resuscitaci, ale kvůli tmě je zvolen transport na kanadských saních 

směrem do Špindlerova mlýna (poslední možný let vrtulníku proběhl jen o dvacet minut 

dříve). Transport terénem ve ztížených nočních podmínkách probíhá za neustálé 

resuscitace. Poté byla skialpinistka dovezena pomocí skútru k silnici ve Svatém Petru a 

pak sanitkou do nemocnice ve Vrchlabí. Odtud vrtulníkem do FN Hradce Králové. 

Lékaři se snaží o záchranu díky mimotělnímu oběhu a postupného ohřívání. Ve 22.05 je 

ale bohužel konstatována smrt. Skialpinistka neutrpěla žádná další vážnější zranění. 

 

Já sám jsem se záchranných prací na místě nehody neúčastnil. Ten den jsem měl službu 

na sjezdových tratích. A jelikož byly vánoční prázdniny, byly sjezdovky plné turistů. 

Dne 26.12. 2009 jsme ošetřili na sjezdovkách celkem 8 úrazů ( 4x zlomeninu bérce, 2x 

luxaci ramene a 2x poranění kolene ).  
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Obr. 1: Mapa zobrazující průběh celé nehody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2,3,4: Místo odtrhu laviny ( foceno den po nehodě )  
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Obr.č. 5:Výkop místa označeného lavinovým psem 
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Obr. č. 6:Sondování záchranného družstva 
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4.5. Statistika úrazů 

 

V této kapitole uvádím některá čísla a statistiky, které popisují kolik lidí a jak se zraní 

v průběhu roku v okrsku Pec pod Sněžkou. Součástí této kapitoly jsou i grafy pro lepší 

přehlednost a představu toho, jak je HS potřebná a že si hory bez ní již nelze představit 

 

Rok 2004 – v tomto roce zasahovala HS u 470 úrazů. 

Zima - 440 úrazů, 15x zasahovalo vozidlo RZP, 5x byla volána LZS , uskutečnily se 3 

pátrací akce. Ve velké většině případů se jednalo o zlomeniny a luxace na dolních a 

horních končetinách, tři případy skončily úmrtím (2 x náraz do stromu, 1x srážka 

lyžařů).  

Léto - 30 úrazů, 8x volána RZP, 3x LZS 

 

Rok 2005 – v tomto roce zasahovala HS u 578 úrazů 

Zima – 556 úrazů, nejvíce v únoru, 30x volána RZP, 14 LZS (z toho 2 x při lavině, 

zemřeli 2 lidé), 1 x pátrací akce na Stříbrném hřbetu, 1x smrtelný úraz (náraz do 

betonové zdi), opět se jednalo spíše o zlomeniny a luxace končetin 

Léto – 22 úrazů, méně než minulý rok, 4x zasahovala RZP, 3x LZS, jednalo se spíše o 

těžší úrazy z důvodu horšího terénu a neukázněnosti turistů, 4 členové Horské služby se 

zúčastnili pátrání v Turecku. 

 

Rok 2006 – v tomto roce zasahovala HS u 559 úrazů (graf č. 1) 

Zima – 532 úrazů, 54x volána RZP, 16x LZS, 3x zimní pátrací akce, proběhlo lavinové 

cvičení 

Léto – 27 úrazů, 6 RZP, 3x LZS, 1x smrtelný úraz 

 

Rok 2007 – v tomto roce zasahovala HS u 370 úrazů ( graf č. 2) 

Zima – 329 úrazů, 21x RZP, 7x LZS, tento rok byl velký nedostatek sněhu a tudíž i 

krátká lyžařská sezona a tím pádem neměla HS tolik zásahů. 

Léto – 41 úrazů, 10x RZP, 6x LZS, dva smrtelné případy (akutní infarkt myokardu) 
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Shrnutí úrazů 

Každoročně ošetří HS mnoho zranění a ne vždy se jedná o poranění lehká. Výjimkou 

není, že musí asistovat i letecká záchranná služba. Většina zranění je způsobena 

neukázněností a přeceňováním svých možností, jak u lyžařů, tak i turistů. Myslím si, že 

zde uvedené statistiky jasně ukazují, jaké nebezpečí nám na horách hrozí.  

 

Hodně úrazů je též způsobeno moderním vybavením turistům. Lyže jsou v dnešní době 

rychlejší a mnoho lidí si myslí, že není problém vyšší rychlost zvládnout. Opak je ale 

pravdou. Další neméně podstatnou příčinou úrazů je technický sníh, který má úplně jiné 

vlastnosti, než sníh přírodní. Jízda na technickém sněhu je mnohem rychlejší a při 

vyšších teplotách tvoří na sjezdovkách led. 

 

Jednou z dalších častých příčin úrazů je alkohol. Mnoho lidí toto riziko podceňuje a při 

obědě nebo při túrách konzumují alkohol a tím se stávají nebezpečnými nejen sami 

sobě, ale i ostatním návštěvníkům hor a především malým dětem.  
 

Podle mého názoru je dobře, že lidé do hor přijíždějí a prožívají tu krásné chvíle 

s rodinami,   přáteli a věnují se nejrůznějším radovánkám. Mnoho lidí by se však mělo 

zamyslet nad tím, zda jsou do hor řádně vybaveni. Zda mají, hlavně děti, ochranou 

helmu a jestli jsou vhodně oblečeny. V tomto ohledu mají velký nedostatek převážně 

holandští turisté. Není u nich výjimkou, že děti lyžují bez čepic, bez rukavic a jen 

v lehkých bundách či svetrech. A právě při nedostatečném oblékání vznikají drobné 

odřeniny, omrzliny a jiná poranění. 
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Graf č. 1: Úrazy v zimě 2005/2006 
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Graf č. 2: Úrazy zima 2006/2007 
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5. Závěr 

Jako svou bakalářskou práci jsem si vybral téma týkající se činnosti HS. Pro toto téma 

jsem se rozhodl z toho důvodu, že sám bydlím na horách a často se setkává s činností 

HS. Ve své práci jsem se snažil popsat jaké má HS dopravní a transportní prostředky, 

které potřebuje ke své činnosti a bez nichž by byla záchrana turistů komplikovanější. 

 

 V další části této práce jsou rozebírány různé druhy poranění, se kterými se HS 

v okrsku Pec pod Sněžkou již setkala. Rozebírám příznaky poranění, jejich ošetření a 

následný transport. 

 

Praktická část se zabývá tím, jak je okrsek organizačně uspořádán. Uvedl jsem, jaké 

jsou podmínku, aby se člověk mohl stát členem HS a jaké druhy členství v současné 

době HS rozeznává. Popisuji rozložení služeb, kde a jak dlouho členové HS hlídkují. 

Podrobně jsem rozebral a vytyčil vymezení hranice oblasti, do které okrsek Pec pod 

Sněžkou patří. Popsal jsem dvě kazuistiky. Jednu ze současnosti a jednu historickou. 

Historickou kazuistiku uvádím z toho důvodu, že popisuje tragickou smrt dvou členů 

HS z Pece pod Sněžkou. Tyto dva odvážní záchranáři se snažili zachránit život 

nezodpovědnému turistovi, i když jistě museli tušit, že nasazují svůj život. A právě 

proto si myslím, že si tento příběh zaslouží rozebrat podrobně a uvést ho v samostatné 

kapitole.  

 

Po této nešťastné události popisuji preventivní činnost HS, jak a proč se zajišťují 

preventivní hlídky, jejich vůdcovskou činnost, spolupráci s jinými organizacemi, 

poskytování informací veřejnosti. Dále pak hlavně lavinou prevenci, která je v dnešní 

době hodně důležitá. Mnoho lidí rádo jezdí na lyžích mimo sjezdové tratě ve volném 

terénu a tím se vystavují nebezpečí, že uvolní lavinu, která je může zavalit a usmrtit. 

 

Na závěr své práce uvádím několik statistických údajů, ve kterých se snažím ukázat, jak 

je HS služba potřebná. V přílohách uvádím několik fotografií HS a grafy statistiky 

úrazů. 
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Byl bych rád, kdyby má bakalářská práce pomohla některým lidem uvědomit si, jak 

jsou hory krásné, ale i nebezpečné a  HS měla, co možná nejméně výjezdů k závažným 

úrazům.     
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6.  Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

HS  Horská služba 

LZS  Letecká záchranná služba 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc 
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 Obrázek  č. 7: Současná budova Horské služby v Peci pod Sněžkou  

Obrázek č. 8: Terénní vozidlo 

Obrázek č. 9: Vozidlo k transportu pacientů 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Sněžný skútr se saněmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Turista ve sněhové vánici při hřebenové túře. 

                      Na této fotografii je vidět význam tyčového značení  

 

Obrázek č. 10: Sněžný skútr 
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  Obrázek č. 14 Přistání vrtulníku na Sněžce 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Ukázka dítěte sjíždějící červenou sjezdovku bez ochranné helmy 
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Obrázek č. 16:Předání pacienta záchranné službě  

Obrázek č. 15: Terénní čtyřkolka 



  

53 

 

 

Příloha č. 3: Graf ročních statistik úrazů 
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