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Abstrakt

Název práce: Druhy a příčiny poranění při zimních pohybových aktivitách v Krkonoších

Title of diploma thesis: Types and causes injuries in winter movement activities in Krkonoše

Cíl práce

  Cílem práce je zjistit, jaké jsou nejčastější druhy poranění vzniklé při zimních pohybových 

aktivitách. Definovat základní příčiny vzniku zranění a jaké jsou podmínky pro provozování 

pohybových aktivit v horském prostředí. Provést analýzu poranění na základě záznamů 

Horské služby v Krkonoších. Vyhledat, zda-li jsou někde uvedena a používána základní 

pravidla chování na lyžařských tratích. 

Metoda

  Jedná se o analýzu zpracování dat, která byla vypracována na podkladě záznamů Horské 

služby v Krkonoších. Data byla zpracována ze záznamů za poslední čtyři zimní sezony.

Výsledky  

  Výsledky nám ukázaly postupně zvyšující se nárůst úrazů při zimních sportovních 

aktivitách. Mezi nejčastěji uvedenou činnost při které došlo k největšímu počtu úrazů, bylo 

sjezdové lyžování a následně snowboarding. K nejčastěji vyskytujícímu se poranění řadíme

poranění kloubů a zlomeniny.

Klíčová slova

Lyžování, Horská služba, poranění, úraz, Krkonoše
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1. ÚVOD

MOTTO: 

"O den který prožiješ na horách - nezestárneš", praví staré  finské přísloví. Něco pravdy na 

tom bude. Vždyť právě na severu Evropy a Asie, v oblastech známých dlouhověkostí, 

lyžování posledních pět tisíc let vznikalo. Na moderní sportovní formu,  přešlo až v průběhu 

posledních 150ti let.  Přesto je nyní jedním z největších zimních sportů. Není divu. Odbývá se 

v nejkrásnější tělocvičně - volné přírodě. Modrá obloha, jiskřící bílý sníh, slunce, majestátnost 

a ticho hor jsou balzámem na psychiku každého člověka. Na horách se formuje povaha 

a ukáží přátelé. Sjezdové lyžování je dnes krásný a snadný sport, víme-li jak na ty "kličky" 

vyzrát (Příbramský et al., 2002).

  Lyžování je v současnosti velice vyhledávaným a populárním sportem, ale jako každý sport, 

může být i lyžování příčinou řady úrazů. Každý lyžař alespoň jednou zažil během jízdy po 

sjezdovce pocit ohrožení, pád zapříčiněný vlastní chybou nebo jiným lyžařem či se stal

pouhým svědkem nehody.

Stejně jako se automobilová doprava řídí striktně formulovanými předpisy, jejichž znalost je 

po každém řidiči vyžadována, podobně jednoznačná, byť o mnoho jednodušší pravidla 

existují i pro rekreační sjezdové lyžování. Považuji za obrovský problém, že 

nezanedbatelné množství tuzemských návštěvníků hor je nezná, a tudíž se dle nich nechová. 

Upřímně řečeno, není divu, že je lidé neznají - jsou totiž lyžařské veřejnosti takřka dokonale 

utajena. Například ve Spojených státech jsou tato jednoduchá pravidla, známá jako 

„Responsibility Code“ (www.nsp.com), běžnou součástí každé veřejné informační tabule i 

panoramatické mapy v areálu, jsou k dostání v tištěné verzi v každé lyžařské škole, na drtivé 

většině web stránek ski resortů, asociací a klubů. Zkuste zapátrat tak jako já na internetových 

prezentacích českých areálů, lyžařských škol, národního lyžařského svazu, horské služby, 

nebo informačních portálů. Pátrejte na tabulích v lyžařských střediscích samotných. 

Prolistujte českou metodickou literaturu a přehrajte instruktážní videa. Výsledek, jak už 

zřejmě tušíte, bude tristní.

  Dobrou zprávou je, že budeme-li chtít, můžeme tento deficit v osvětě začít napravovat 

prakticky okamžitě. Neexistuje žádný racionální důvod, proč by se po celém českém 

lyžařském internetu, v lyžařských školách i areálech samotných nemohla tato pravidla začít 

objevovat hned zítra, ještě v nastávající zimní sezóně. Tento jednoduchý řád, se sumírovaný 
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do 10 bodů, totiž netřeba jakkoli měnit či přizpůsobovat našim podmínkám - celý se řídí 

pravidly zdravého rozumu a lze jej aplikovat kdekoli na světě.

2.  SPECIFIKA ÚRAZŮ PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH

Kolektiv autorů (1997) dělí sportovní úrazy na typické, všeobecného charakteru a netypické. 

Příčinou typických úrazů je převážně mechanika pohybu, charakter sportu, terén atd. Příčinou 

úrazů všeobecného charakteru jsou hlavně klimatické podmínky, psychické poruchy a fyzické 

poruchy. Příčinou netypických úrazů je hlavně nepozornost, nenadálý pohyb nebo zásah třetí 

osoby.

  Dylevský  et al.(1999) dělí úrazy při tělovýchovných aktivitách do čtyř základních skupin:

1) Úrazy vzniklé při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru. Sem patří úrazy 

vzniklé při turistických aktivitách nebo při spontánních tělovýchovných aktivitách 

vycházejících ze sportovních disciplín (např.cyklistika nebo cvičení).

2) Úrazy vzniklé při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu, a to

- při nezávodivých formách cvičení (např.aerobik nebo školní tělesné výchova)

- při sportovních hrách základní výkonnostní úrovně (např. sportovní kluby nebo 

kroužky)

- při správně řízeném systematickém tréninku (např. kondiční cvičení nebo zdravotní 

tělesná výchova).

3) Úrazy vzniklé při sportovních aktivitách vrcholové úrovně:

- při sportovních hrách s možným kontaktem soupeřů

- při úpolových sportech kde je kontakt podstatou sportovní aktivity

- při provádění dalších sportů (např. atletika, gymnastika či krasobruslení)

- při některých fyzicky i psychicky vysoce náročných činnostech i nezávodivého 

charakteru (např. horolezectví, vysokohorská turistika či jízdy na horských kolech)

4) Úrazy vzniklé při dalších pohybových aktivitách, jako je např. motorismus, letectví, 

parašutismus, střelba, atd
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  Pro praktické potřeby prevence dělíme klasifikaci sportovních úrazů na:

1) Úrazy obecného charakteru, jako jsou např. pády na nerovném, kluzském terénu, 

nezvládnutí pohybu, působení klimatických podmínek, atd. Charakter odráží tři základní 

faktory:

- vnitřní podmínky organismu;

- vnější podmínky organismu;

- specifika prováděné činnosti.

2) Úrazy typické pro jednotlivé sportovní aktivity obecného charakteru. Zde se promítají 

rizika základních pohybových projevů:

- lokomoce (chůze, běh);

- skoky;

- základní pohybové vazby horní končetiny.

3) Úrazy typické pro příslušný sport, které jsou vyvolány chybou nebo nedodržením 

metodiky a pravidel (Dylevský et al, 1999).

2.1.  RIZIKA  SPORTU

  Každá sportovní činnost s sebou přináší jak pozitivní účinky, tak nás ovlivňuje i negativně. 

Negativní působení sportovního pohybu se projevuje dle Dylevského et al. (1999) v akutní 

a subakutní formě. Je zajímavé a pro mnohé překvapující zjištění, že sportovní úrazy činí cca 

15-20 % všech mimopracovních úrazů (kol. autorů, 1997). Obor, který se zabývá hlavně 

prevencí se nazývá „sportovní medicína“. Tento obor se snaží upozornit na rizika 

prováděného sportovního výkonu, ale hlavně na dlouhodobé následky pro organismus 

sportovce. Dylevský et al. (1999) je třídí do tří základních skupin: úraz, mikrotrauma 

a chronická poškození.  

Úraz

  Je definován již od roku 1954 Knoblochem, jako zevní událost působící na organismus náhle 

a mající za následek poruchu zdraví. Jinak jej definujeme, jako náhlé narušení celistvosti 

tkání, které vznikne působením vnějšího násilí či vnitřními silami u jedince provádějícího 
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sportovní činnost (kol. autorů, 1997). Williams (1990) doporučuje k definici přidat i časovou 

charakteristiku úrazu. U sportovců vede úraz k vyřazení nebo omezení sportovní činnosti.

Mikrotrauma

  Je patologický stav, který nejčastěji vyvolává náhlé drobné poranění. Mikrotrauma je 

charakterizováno minimální bolestivostí a relativně malou změnou funkce. Existují dvě 

základní formy vzniku mikrotraumatu: drobný zevní či vnitřní impuls nebo opakované 

zatížení na úrovni maximální výkonnosti či submaximální zátěže.

Chronická poškození

  Vznikají v důsledku úrazu nebo mikrotraumat. Příčiny chronických poškození jsou: 

- v důsledku opotřebení přemírou fyziologické zátěže;

- nadměrnou zátěží opakovanou při vrcholových sportovních výkonech;

- opakovanými úrazy a jejich nedoléčením;

- opakovanými mikrotraumaty a jejich neléčením (Dylevský et al., 1999).

2.2. PŘÍČINY VZNIKU SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ

1) Osobnost postiženého:

- motivace prováděné činnosti a zejména pak psychický stav jednotlivých účastníků;

- momentální zdravotní stav;

- připravenost na podávaný výkon;

- poruchy denního režimu;

- poruchy výstroje a výzbroje.

Vždy je rozhodující příčina, mechanismus vzniku a adaptační proces probíhající uvnitř 

organismu.

2) Druhá osoba:

- soupeř nebo protihráč;

- spoluhráč;

- rozhodčí;

- divák;

- další osoba na akci nezúčastněná.
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3) Klimatické podmínky: kvalita terénu, teplota ovzduší, vlhkost vzduchu a z ní plynoucí 

změny výkonnosti a momentální reakční schopnosti cvičence.

4) Další vnější faktory:

- hluk;

- osvětlení;

- povrch cvičební plochy.

5) Nedostatečná nebo nesprávná příprava - projevuje se nevhodným vedením tréninkového 

procesu.

6) Vlastní neopatrnost a nekázeň cvičence- především nedodržování pravidel cvičení 

a metodického postupu.

7) Únava (Dylevský et al.,1999).

2.3.  MECHANISMUS  VZNIKU ÚRAZU

1) Nechtěný pád, způsobený:

- druhou osobou;

- terénem;

- nezvládnutím vlastního pohybu.

2) Úder (raněný-pasivní, zraňující-aktivní), způsobený:

- druhou osobou;

- pohybujícím se nářadím.

3) Náraz (raněný-aktivní, zraňující-pasivní):

- do překážky (stěny, nářadí, soupeře..).

4) Chtěný pád (závažný z hlediska prevence):

- doskok;

- „rybička“ při volejbale;

- -„robinsonáda“ brankáře (Dylevský et al., 1999).
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2.4.  PROCES VZNIKU ÚRAZU

  Všeobecných faktorů, které se podílejí na úrazovém ději dle Dylevského et al.(1999) je 

hned několik. Mezi nejčastěji udávané faktory se řadí obezita /čím těžší je osoba – tím je 

obtížnější adaptace/. Dalším faktorem se uvádí věk /čím starší je sportovec – tím obtížnější je 

jeho adaptace/ a v neposlední řadě záleží na pohlaví /funkcí hormonů/. Dále Dylevský et al. 

(1999) uvádí faktory místní, které se rovněž podílejí na úrazovém ději. Mezi tyto faktory patří

anatomická skladba příslušné tkáně a funkční připravenost příslušné tkáně. Podle typu 

zraňující síly pak dělí proces přetížení na:

- lineární /přetížení v jedné rovině/;

- rotační /zatížení při rotačně působících silách/;

- torzní.

  Tento proces potom charakterizuje typ poranění a z toho pak vycházejí zásady prevence, 

tj. hlavně volba výzbroje a výstroje.

Udávané typy poranění, dle četnosti ve sportu jsou:

1. oděrky;

2. drobná pohmoždění kůže a podkoží;

3. krevní výrony do měkkých tkání;

4. podvrtnutí kloubu s následným krevním výronem;

5. zhmoždění tkáně;

6. zlomeniny;

7. rány.

  Každý typ nějaké aktivity má nejčastější riziková místa i druhy poranění, proto je důležité 

dodržovat zásady prevence (Dylevský et al., 1999).
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2.5.  ÚRAZY  A  ZIMNÍ  SPORTY

  Lyžování má význam v kinezioterapii, zejména pro využití pobytu v přírodě a terénu. Jak 

uvádí Kolektiv autorů (1997), jízda na běžeckých a sjezdových lyží působí na vytrvalost, 

rychlostní sílu a obratnost. Střídání aerobní i anaerobní práce a možnost dávkování jsou 

uváděny jako další pozitiva a rizika úrazu či vyčerpání pak jako zápory.

Kontraindikace sjezdového lyžování:

- degenerativní změny kloubních chrupavek;

- oběhová nedostatečnost;

- hypertenze;

- diabetes mellitus II. typu;

- kloubní instabilita /hl. kolenního a hlezenního kloubu/;

- vertebrogenní poruchy a sklony k blokovému postavení v páteři;

- sakroiliakální subluxace;

- poruchy rovnováhy;

- snížení ostrosti zraku a zhoršení prostorové orientace (Kolektiv autorů, 1997).

  Lyžařské úrazy jsou způsobeny hlavně chybnou technikou, vnějšími vlivy (zejména

klimatickými podmínkami), sportovní výzbrojí a výstrojí. U tohoto sportu je zaznamenána 

stále vysoká úrazovost. Minimální je u běhu na lyžích, daleko větší je u skoků a nejvíce 

dochází k úrazům ve sjezdových disciplínách  (Schmid et al.,1979).

Pády a polohy vedoucí ke zranění

  Jak uvádí Schmid et al. (1979), rozeznáváme několik pádů a poloh, které vedou ke zranění 

při lyžování:

- přímý pád dopředu nebo stranou (postižení především horních končetin, hlavy, 

hrudníku);

- přímý pád nazad (zranění kostrče, křížové kosti, páteře);

- obranné postavení paže při pádu (zranění ramene nebo klíční kosti);

- otáčení dolních končetin (zlomeniny bérců, zranění kolen a hlezenních kloubů);

- nárazy na překážky v jízdě;

- zranění holemi, hranami, popřípadě jiným lyžařem.
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  Sjezdové disciplíny se vyznačují mnohdy značnou rychlostí, která skrývá veliké nebezpečí 

těžkých úrazů, např. zlomeniny lebečních kostí, zhmoždění mozku, pohmoždění hrudníku, 

zlomenin žeber, poranění břišní stěny, orgánů i páteře. Dlouhé stoupání ve sjezdové výstroji 

může ovlivnit i vznik zánětlivých procesů šlach a jejich okolí jak na bérci, tak i na předloktí. 

Omrzliny a podchlazení

  Omrzliny  patří mezi akutní příhody lyžařského sportu. Nebezpečí podchlazení hrozí již při 

teplotách kolem bodu mrazu. Nízké teploty nemusejí mít samy o sobě za následek 

podchlazení. Významnou roli zde hraje i řada dalších činitelů, vítr, vlhkost, vyčerpání apod. 

Je třeba mít na paměti, že jejich společným působením se nebezpečí zvyšuje (Kruse,1994).

Omrznutí postihuje akrální části těla, především uši, nos, ruce, nohy, tváře a bradu. Počáteční 

bledost kůže je vystřídána vazodilatací, zčervenáním a pocitem tepla, pálením až 

znecitlivěním (Štefan et al., 2005).

  Podchlazení (hypotermie) se nejčastěji vyskytuje při zvýšeném výdeji tepla vlhkým oděvem 

a při silném proudění vzduchu (Štefan et al., 2005).

Varovné příznaky podchlazení:

- pocit zimy;

- drkotání zubů, zimnice, třesavka;

- promodralé rty, obličej;

- ledově studená kůže;

- pocit smutku, špatná nálada, únava;

- voskový vzhled /nos, uši, prsty/;

- ztráta citu v prstech končetin;

- bolesti v podkolení;

- poruchy řeči, zraku a smyslu pro rovnováhu (Kruse, 1994).

  Dalším rizikem pobytu na horách je sněhová slepota vyvolána slunečním zářením a jeho 

UV složkou. Postihuje rohovku a může vést až ke ztrátě vidění, zvláště ve vysokohorských 

oblastech (Kolektiv autorů, 1997). 
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Lavinová nebezpečí

  Na horách  hrozí také lavinové nebezpečí a proto by měl každý znát následující body, které 

uvádí ve své knize Kemmler (1996).

Kdy počítat s lavinovým nebezpečím:

- při novém sněhu od 30 cm;

- při působení větru a navátí sněhu při návětrných svazích;

- při oteplení a provlhčení sněhové pokrývky;

- v nečleněném terénu v polohách vystavených působení větru.

Lavinové nebezpečí trvá vždy:

- v silném slunečním záření nebo teplém počasí ve svažitém terénu;

- při silném ochlazení na severních svazích;

- na závětrných stranách převislých sněhových hmot;

- na hladkých a strmých svazích;

- více ve sníženinách, úžlabinách, příkopech než na boulích, hřbetech a hřebenech;

- na svazích se zamrzlým firnem a novým sněhem;

- v údolích ve tvaru „V“;

- na zastíněné straně, protože se tvoří plovoucí sníh;

- na sluncem ozářených stranách, kde se tvoří zamrzlý sníh;

- na převislých sněhových hmotách.

  Ve všech alpských zemích existuje oficiální proti-lavinová služba, kde se můžeme 

informovat. V České republice vykonává tuto preventivní lavinovou službu, měření 

a pozorování Horská služba ČR, ta také podává aktuální informace o lavinové situaci v našich 

horách.

  Jednou ze základních podmínek úrazové zábrany, jak uvádí Schmid et al. (1979) a to platí 

i dnes, je dokonalá úprava sjezdových tratí. Terén je třeba upravovat již v létě, aby bylo 

možno tratě používat i při menších zasněžení. Do zábrany úrazů při sjezdu či slalomu je třeba 

zahrnout i obložení stromů, sloupů nebo napnutí sítí na zvláště nebezpečných úsecích.

  Základním pravidlem bezpečného lyžování je znalost pravidel chování na sjezdových tratích 

a jejich respektování. Tyto pravidla již byla mnohokrát publikována např. Kemmler (1996),

Maršík (2003) nebo Částka et al. (2005). Pravidla o chování na lyžařských tratích vychází 

z kodexu, který byl sestaven Mezinárodní lyžařskou federací FIS. Originální vydání těchto 

pravidel je uvedeno v příloze 2 a stručný překlad dle Částky et al. v příloze 3. Tato pravidla 
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jsou však uváděna převážně jen v odborných publikacích a není o pravidlech chování na 

sjezdových tratí velká povědomost u lyžařské veřejnosti. Bohužel je nenalezneme ani 

u mnohých provozovatelů lyžařských areálů.

Pravidla chování na sjezdových tratích dle Maršíka (2003):

1. Bereme ohled na jiné lyžaře. Na sjezdové trati se musíme chovat tak, abychom nikoho 

neohrozili.

2. Musíme jezdit bezpečně, přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým dovednostem, stavu 

terénu, sněhovým podmínkám a počasí stejně jako hustotě lyžařského provozu.

3. Volíme optimální a bezpečnou stopu jízdy. Přijíždíme-li k lyžaři před námi zezadu, 

musíme zvolit svoji stopu tak, abychom ho neohrozili.

4. Předjíždět můžeme shora, zdola, zleva, zprava, ale vždy jen v bezpečné vzdálenosti, která 

předjížděnému lyžaři nechá dostatek prostoru pro jeho jízdu.

5. Chceme-li se rozjet, musíme se pohledem nahoru i dolů ujistit, že svým rozjezdem 

neohrozíme jiné lyžaře.

6. Neměli bychom se zbytečně zdržovat na zúžených nebo nepřehledných místech sjezdové 

tratě. Pokud se nám stane, že na takovém místě upadneme, měli bychom místo co nejrychleji 

opustit.

7. Je-li to nezbytně nutné a musíme-li stoupat nebo scházet pěšky po trati, pohybujeme se 

vždy na samém okraji sjezdové trati.

8. Měli bychom respektovat veškerá značení na sjezdových tratích.

9. Při nehodách jsme povinni poskytnout pomoc.

10. Pokud se staneme svědkem nebo účastníkem nehody, musíme dát k dispozici svá osobní 

data.

  K bezpečnému lyžování patří dnes již neodmyslitelně používání  přilby. Úraz hlavy při 

pádech na lyžích jsou dosti časté a mohou mít vážné následky. Proto stále více lyžařů používá 

přilbu, rozhodně by v ní měly lyžovat děti.
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Zásady bezpečnosti pohybu na horách dle Horské služby ČR :

- Před odchodem na túru se zapište do „Knihy vycházek a túr“ s udáním trasy 

a předpokládanou dobou návratu. Zkontrolujte výstroj a výzbroj.

- Na túru choďte ve skupině nejméně tří osob. Při úrazu mohou vždy dva dopravit 

třetího do bezpečí, nebo jeden zůstane u postiženého a druhý vyhledá pomoc.

- Pohybujte se jen po vyznačených turistických cestách, v zimě na hřebenech podle 

tyčového značení. Vylučujete tak možnost zbloudění.

- Nerozdělujte se – nejzdatnější členové skupiny jsou v jejím čele a závěru. Tempo 

postupu se řídí podle nejslabšího účastníka skupiny (dětí).

- Po 15 – 20 minutách pochodu udělejte krátkou zastávku, zvolte vhodné oblečení 

a upravte si výzbroj.

- Nepodceňujte nebezpečí hor, nepřeceňujte své schopnosti a síly, ani síly a schopnosti 

svých společníků.

- Zásadně neměňte plánovaný záměr túry. V případě potřeby túru zkraťte, aby nebyl 

překročen stanovený čas návratu.

- V případě, že se rozhodnete nebo jste okolnostmi přinuceni nevrátit se do místa 

ubytování, oznamte to neprodleně ubytovateli, není-li to možné tak Horské službě 

nebo Policii ČR.

- Dostanete-li se do nesnází, nepodléhejte panice. Věřte, že z každé nouze lze nalézt 

východisko.

- Chraňte veškeré orientační, informační a výstražné značky a tyčové značení.

- Řiďte se radami a pokyny Horské služby.

- Nevstupujte do míst, která jsou označena jako lavinová pole.

- Při nehodě jiných jste povinni poskytnout první pomoc a úraz ohlásit na nejbližší 

chatu nebo stanici Horské služby.

- Ochraňujte horskou přírodu – neodhazujte odpadky (patří do koše nebo batohu), 

neplašte zvěř křikem, netrhejte horské květiny, nelámejte kleč, keře, stromky, 

nerozdělávejte oheň (mimo vyhrazená místa), nezkracujte si cestu, choďte jen po 

vyznačených chodnících.

- Dodržujte ustanovení návštěvního řádu dané oblasti a příslušných vyhlášek 

(www.horskasluzba.cz).
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Jak se chovat na sjezdových tratích 

- Na sjezdovou trať vstupujte a po ní sjíždějte jen na lyžích.

- Při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali své okolí.

- Sjíždějte jen podle svých schopností a daných terénních a povětrnostních podmínek. 

Přizpůsobte svou jízdu měnícím se podmínkám sjezdové tratě.

- Na sjezdovou trať nevjíždějte nebo ji nekřižujte, dokud se nepřesvědčíte, že je volná.

- Respektujte výstražné značky. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých. Na těchto 

místech nezastavujte, upadnete-li, vykliďte urychleně prostor.

- Předjíždět můžete z kterékoliv strany, ale vždy jen s dodržením patřičného odstupu. 

Za bezpečnost při předjíždění odpovídá předjíždějící.

- Výzbroj musíte mít bezpečnou i pro své okolí.

- Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených 

výstražnými značkami nebo zábranami.

- Vystupovat nebo sestupovat můžete jen mimo sjezdovou trať, výjimečně po jejím 

okraji.

- Setkáte-li se ze zraněnou osobou, jste povinni v rámci svých možností poskytnout 

první pomoc a úraz ohlásit Horské službě.

- Jste-li méně zdatným lyžařem, nevjíždějte na závodní tratě, jste-li dobrým lyžařem, 

uvědomte si, že vjíždíte-li na nezávodní tratě, musíte přizpůsobit rychlost svému okolí 

(www.horskasluzba.cz).

Jak se chovat v lyžařské stopě

- Chovejte se tak, abyste nikoho neohrozili nebo nezranili.

- V lyžařské stopě zásadně nechoďte pěšky. V případě nutnosti chůze bez lyží se 

pohybujte mimo stopu.

- Na značených okruzích a vyhrazených standardních tratích dbejte na značení 

a pohybujte se jen vyznačeným směrem. Řiďte se pokyny provozovatele.

- Na dvoustopých a vícestopých tratích můžete použít kterékoliv stopy.

- Předjíždět můžete vpravo nebo vlevo po volné stopě, nebo mimo stopy. Předjížděný 

lyžař by měl na zavolání uvolnit stopu. (V závodě je to řády nařízeno.)

- Předjíždíte-li, jste-li předjížděn nebo při potkávání držte hole těsně u těla.
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- Při sjezdech přizpůsobte jízdu terénním podmínkám, své lyžařské dovednosti, stavu 

stopy, viditelnosti a provozu na trati. Dodržujte bezpečnou vzdálenost za jezdcem před 

sebou.

- Při setkání v protisměru se vyhýbejte vpravo. Na tratích s jednou stopou má přednost 

sjíždějící lyžař. Stoupající lyžař je povinen stopu uvolnit.

- Zůstanete-li stát, vystupte ze stopy. Při pádu se snažte co nejrychleji opustit stopu 

(www.horskasluzba.cz).

Jak si počínat při zbloudění v horách v zimním období

- Pokud je povětrnostní situace taková, že za vámi vítr se sněhem stopy nezavál, vrátíte 

se po stopě na původní trasu a pak zpět.

- Jestliže jsou za vámi ihned vaše stopy zaváty a nemůžete-li se bezpečně orientovat na 

cestě zpět, zásadně nepokračujte v cestě. Je nutné si bez otálení vyhledat závětří nebo 

je vybudovat z lyží, které zapíchneme do sněhu a přihrneme k nim sníh.

- Pokud očekáváte, že budete muset setrvat na tomto místě do noci, vylepšujte tento 

úkryt, anebo začněte s budováním záhrabu. Lyží můžete použít jako výztuže stropu. 

Záhrab pokud možno hloubit až na zem, dále ho vyložit chvojím. Sedněte si na batoh. 

Záhrab budujte přiměřeně veliký, abyste seděli těsně vedle sebe.

- Mokrý oděv nebo alespoň některé součástky (rukavice, ponožky, čepici) si vyměňte za 

suché rezervní, které by neměly chybět ve vašem batohu.

- Pokud nemůžete zajistit, aby někdo signalizoval o pomoc, musíte své místo nápadně 

označit, např. lyžařskými holemi, na které uvážete součástku oděvu z barevného 

materiálu (šátek).

- Navzájem se kontrolujte, aby nikdo neusnul. Občas si třete ruce, nohy a tělo, abyste 

neprochladli. Nejvhodnější je neustálý pohyb.

- Přivolávejte pomoc světelně nebo akusticky (www.horskasluzba.cz).

  Přesto, že se zabýváme v práci problematikou úrazovosti při zimních sportovních aktivitách, 

považujeme za vhodné pro ucelenost informací zmínit se i o chování v mimo zimní období.
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Jak si počínat při zbloudění v horách v létě

- Snažte se sestupovat do údolí, až dojdete k orientačnímu bodu, podle kterého určíte 

směr cesty.

- V každém případě postupujte opatrně. Může se vám přihodit, že dojdete k okraji skal 

nebo příkrého travnatého srázu. V tomto případě musíte postupovat po jeho okraji až 

tam, kde je terén schůdný.

- Pozor na příkré svahy porostlé horskou trávou a sněhová pole, kde hrozí uklouznutí.

- Za snížené viditelnosti, anebo když jste zastiženi noční tmou, pokud nemáte s sebou 

kapesní svítilnu, zůstaňte na místě.

- Najděte si v blízkém okolí závětří, anebo si je vybudujte z pláštěnek.

- Oblékněte si rezervní oděv.

- Pomoc přivolávejte akusticky nebo opticky. Signalizujte 6x za minutu (např. 

píšťalkou, v noci baterkou a podobně).

- Přicházející pomoc se hlásí obdobnými signály 3x za minutu.

- Občas si zacvičte nebo si navzájem třete celé tělo, abyste neprochladli 

(www.horskasluzba.cz).

Jak se chovat při bouřce

- Sejděte rychle s vrcholu, hřebene nebo plochého nechráněného místa dříve, než vás 

dostihne bouřka.

- Neskrývejte se pod osamělé stromy, vysoké kameny, skalní převisy a pod malé 

přístřešky, nesdružujte se v blízkosti horských potoků a bystřin.

- V holém plochém terénu se skrčte, případně se ukryjte v prohlubině o hloubce alespoň 

1 m.

- V lese se ukryjte v nižším a hustém porostu.

- Ve skalním terénu usedněte alespoň 2 m od stěny, jejíž výška nad vámi musí být 

alespoň 15 m.

- V jeskyni se ukryjte pouze tehdy, je-li dostatečně velká, a to tak, aby bylo možno 

sedět alespoň 1 m od stěny, přičemž nad hlavou musí zůstat ještě alespoň 3 m volného 

prostoru.

- Pokud je to možné, vyhledejte suché místo bez travného porostu, hromadu kamení 

nebo velký plochý kámen.
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- Spodní část svého těla izolujte od skály nebo země vhodným suchým materiálem, 

např. batohem, spacím pytlem, gumovým pláštěm, oděvem apod.

- Kovové předměty odložte 1 – 2 m od svého stanoviště.

- Nejvýhodnější poloha pro přečkání bouřky je skrčená nebo sedací, obě nohy vedle 

sebe s koleny přitaženými k tělu.

- Za bouřky seďte v klidu, nechoďte (www.horskasluzba.cz).

2.6.  TYPICKÉ ÚRAZY  ZPŮSOBENÉ  LYŽOVÁNÍM

POHMOŽDĚNÍ (contusio, kontuze)

  Vzniká tupým násilím (úder, pád). Při tomto poranění zůstane kůže neporušena, ale může 

dojít k rozvolnění kůže od podkoží nebo k poranění hlubších orgánů a ke krvácení.

Příznaky:

  Bolestivost, krevní výron, otok.

Ošetření:

  Tišení bolesti přiložením studeného obkladu, fixace elastickým obinadlem a zajištění klidu 

pro poraněnu končetinu (Bydžovský, 2004).

VYKLOUBENÍ (luxatio, luxace)

  Při větším násilí v místě kloubu může dojít k vykloubení. Při vykloubení hlavice opustí 

jamku a nevrací se zpět. Končetina zůstává ve vynucené poloze a při pokusu o změnu polohy 

klade „pružinový odpor“ (Bydžovský, 2004). Vazy a kloubní pouzdro se trhají, dochází ke 

krevnímu výronu do kloubu a okolí. Vykloubení může být zavřené nebo otevřené.

Příznaky:

  Bolest, tvar kloubu oproti straně zdravé je deformován, pohyb je pro bolestivost nemožný 

nebo minimální, s charakteristickým „pérovým“ odporem, otok, krevní výron.

Ošetření:

  Fixujeme – znehybníme v poloze,v jaké je po úraze. Otevřené vykloubení kryjeme dle zásad 

ošetření rány a poté fixujeme v poloze, v jaké je po úraze (Bíca et al., 1996).
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ZLOMENINA (fraktura)

  Kost je nejtvrdší tkání těla. Zlomenina je porušení celistvosti kosti. K porušení zdravé kosti 

je nutné velké násilí, které může působit přímo nebo nepřímo. Podle směru násilí

rozeznáváme zlomeniny příčné, šikmé, spirálovité, kompresivní (Pokorný, 2004). Podle 

stupně násilí a kvality kosti potom jednoduché a tříštivé, podle stupně posunu dislokované 

a nedislokované. Ve vztahu ke kloubu potom nitrokloubní a mimokloubní. Všechny mohou 

být buď zavřené (kdy  kůže nad zlomenou kostí není porušena) a nebo otevřené (kdy zlomená 

kost porušila kůži nebo násilí porušilo nejprve kůži a potom i kost).

Příznaky:

  Bolestivost stupňující se pohybem, deformace v místě zlomeniny, otok a krevní výron, 

krepitace (zvuk tření úlomků o sebe), patologický pohyb, krvácení u otevřených zlomenin.

Ošetření:

  U otevřené zlomeniny krytí rány, zpevnění (dlahou) zlomené kosti a kloubů nad a pod 

místem zlomeniny, tišení bolesti, eventuálně chlazení. Zde je třeba dbát na sterilitu čili 

přiložení sterilního krytí a měkkého obložení. U zlomení velkých kostí dbát na protišoková 

opatření (Bydžovský, 2004).

  Podvrtnutí, vykloubení a zlomeninu nelze vždy poznat bezpečně bez RTG vyšetření. Vždy 

postupujeme tak, aby zraněný necítil bolest a co nejrychleji jej dopravíme k lékaři (Bíca et al., 

1996).

PORANĚNÍ KRKU, PÁTEŘE A MÍCHY

  K poranění páteře dochází při různých příležitostech. Nejsnadněji je postižitelná úrazem 

krční páteř, pak bederní a hrudní. V některých případech se poranění páteře vyskytuje 

společně s poraněním míchy. Mezi příznaky izolovaného poranění páteře bez poranění míchy 

patří především bolestivost v postižené oblasti. Jakákoliv bolest v zádech, na hrudi, nebo na 

krku může signalizovat toto poranění. Poranění míchy se projeví různým stupněm ochrnutí, 

nebo ztráty citlivosti v některé části těla. Tyto příznaky však nejsou patrné u poraněných 

v bezvědomí, u kterých toto zranění nelze nikdy vyloučit. Je třeba proto se zraněným 

v bezvědomí manipulovat tak, jako by tento typ poranění měl.

Zranění s poraněnou krční páteří jsou vždy bezprostředně ohroženi na životě. Zejména 

první dva krční obratle mají úzký vztah k životně důležitým centrům v prodloužené míše, 

které řídí základní životní funkce - dýchání a krevní oběh. Zlomeniny těchto obratlů 
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s poškozením těchto center označujeme laickým výrazem "zlomený vaz". Tato situace je 

neslučitelná se životem.

Poranění v oblasti hrudní nebo bederní páteře ohrožuje vždy zraněného trvalou 

invaliditou. Poranění míchy může způsobit až zachránce při nešetrném vyprošťování, nebo 

nesprávném transportu. Manipulovat se zraněným by mělo v těchto případech více lidí tak, 

aby nedocházelo k ohýbání trupu v jeho podélné ose, nebo k rotacím trupu okolo této osy.

  U nemocných v bezvědomí je nutno vždy zajistit průchodnost dýchacích cest, dýchání 

a krevní oběh tak, jak to bude popsáno v článku o oživování. Zajistit A+B+C (viz. oživování).

Při zajišťování dýchání, průchodnosti dýchacích cest a nepřímé masáži srdeční může 

zachránce s nemocným manipulovat nepříznivě vzhledem k potenciálnímu poranění páteře, 

avšak oživování má v těchto případech přednost, neboť bez těchto manipulací by nemocný 

nemusel přežít.

Zásady první pomoci:

- Uložíme poraněného na záda na rovnou podložku a poučíme jej, že se nesmí hýbat 

(hlavně hlavou - otáčet hlavu, zvedat hlavu a podobně) a obracet se na bok. 

- Při každé manipulaci se zraněným je nutné, aby s ním manipulovalo více lidí výše 

popsaným způsobem. Nejvýhodnější je zraněného uložit na tvrdou, rovnou podložku, 

na které jej můžeme transportovat (deska, dveře, široké prkno, vakuová matrace atd.). 

- Při podezření na poranění krční páteře je vhodné páteř znehybnit. K tomuto účelu 

poslouží nejlépe krční límec, tzv. stif-neck límec, nebo improvizovaný Schanzův 

límec z novin a šátku (Bydžovský, 2004). Hlavu můžeme navíc přilepit k podložce 

přes čelo širokým pruhem náplasti. 

- Transport postiženého k odborné pomoci s trvalým sledováním stavu. 

  Při poranění měkkých tkání krku může dojít k poranění struktur, jejichž poškození má za 

následek bezprostřední ohrožení života.

  Průtok krve mozkem člověka činní asi 14 % celkového oběhu krve v celém organismu -

tzn. že do mozku přiteče za minutu asi 750 ml krve. Při poranění jedné krkavice dospělý 

člověk vykrvácí za několik minut. Při poranění obou krkavic je samozřejmě čas poloviční. 

K bezvědomí a ohrožení života však dochází daleko dříve.
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Jak postupovat při takovém poranění?

  Poranění průdušnice a hrtanu se projeví únikem vzduchu z rány na krku. V případě 

dostatečného dýchání a nepřítomnosti dušení není třeba jakýchkoliv zákroků. Je však nutný 

okamžitý transport k odborné pomoci. Při dušení se pokusíme o obnovení průchodnosti 

dýchacích cest. Pokus o koniopunkci je však až tím posledním možným pokusem, pokud 

selhávají ostatní pokusy o obnovení průchodnosti dýchacích cest. Konoipunkce se provádí 

zakloněním hlavy, podložením zad, vyhmatáním štěrbiny mezi štítnou a prstencovou 

chrupavkou. Štítnou chrupavku jednou rukou fixujeme a ve štěrbině provedeme vpíchnutí 

několika kanyl o průměru 1,5 – 2 mm (Bydžovský, 2004). Okamžitý transport je 

předpokladem úspěchu.

  Při poranění tepny na krku máme pouze jedinou možnost. Stlačit krvácející cévu přímo 

v ráně na krku a držet krvácející cévu tímto způsobem v průběhu celého transportu až do 

převzetí ve zdravotnickém zařízení. Dostupnost a kvalita odborné pomoci je v obou případech 

limitující. Odsun je nutno provést v obou případech co nejrychleji všemi dostupnými 

prostředky (www.ordinace.cz).

PORANĚNÍ HRUDNÍKU

  Při poranění hrudníku může být poraněna nejen hrudní stěna, ale i orgány, které jsou uloženy 

v hrudním koši. K poranění hrudní stěny dochází především přímým násilím (pád na hrudník, 

stlačení hrudníku, úder do hrudníku, střelné nebo bodné poranění). K poranění vnitřních 

orgánů dochází buď přímo popsanými mechanismy, nebo nepřímo při tzv. deceleraci tzn. 

ztrátě rychlosti. Při tomto mechanismu se tělo zastaví, ale vnitřní orgány se setrvačností 

pohybují dále a mohou tím narušit svůj závěsný aparát nebo sebe sama. Mezi vnitřní orgány, 

které jsou tímto ohroženy počítáme především srdce a plíce, ale také velké cévy, které se 

v hrudníku nalézají. Při úrazu může dojít k jejich zhmoždění, roztržení a k velkému krvácení.

Poranění hrudníku lze rozdělit do dvou skupin na poranění otevřená a zavřená.

Otevřená poranění 

Ve většině případů projeví stavem, který nazýváme pneumotorax. To je situace, při níž dojde 

k porušení stěny hrudní a vzduch vniká do hrudníku mezi plíci a stěnu hrudní do prostoru, 

který se nazývá pohrudniční dutina. Plíce se svou vlastní elasticitou smrští a přestane se 
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podílet na dýchání. I pneumotorax rozdělujeme do několika skupin na otevřený, záklopkový 

a zavřený.

Otevřený pneumotorax 

  Vzniká při bodných, střelných a tupých poraněních hrudní stěny. Vzduch vnikne do 

pohrudniční dutiny a vyřadí příslušnou plíci z její činnosti. Nemocný dýchá pouze jednou 

plící. Situace je ve většině případů spojena s krvácením do dutiny hrudní, nebo i zevně. 

Zraněný bývá v šoku, obtížně dýchá, má namodralé rty, může být vzduch v podkoží.

První pomoc při otevřeném pnemotoraxu:

1. Poraněného zklidníme a vyzveme k pravidelnému a klidnému dýchání. 

2. Postiženého uložíme do polohy v polosedě, nebo s podloženým hrudníkem (nemáme-

li podezření na jiná poranění - břicho, páteř). 

3. Ránu na hrudníku překryjeme sterilním krytím (mul, polštářek obvazu) a přelepíme 

čtvercem igelitu, či jiného neprodyšného materiálu. Čtverec přilepíme třemi pruhy 

náplasti po třech stranách čtverce a jednu stranu necháme volnou. To zajistí, že vzduch 

může unikat z pohrudniční dutiny, ale zabráníme jeho nasávání zvenčí. 

4. Musí-li být zraněný uložen do polohy vleže (nemá další přidružená zranění), ukládáme 

jej do polohy na záda. Při ukládání do stabilizované polohy vleže na boku zraněného 

ukládáme tak, aby ležel na polovině hrudníku, která je poraněná. Uložíme-li 

zraněného na neporaněnou polovinu hrudníku, zhoršíme tím dýchání neporaněnou 

plící! 

5. Při selhávání životních funkcí (nemocný nedýchá, nebo dýchá nedostatečně, nebo 

nehmatáme puls na velkých cévách) musíme v rámci oživování tyto funkce podpořit. 

6. Zajištění odborné pomoci v nejkratším možném termínu. 

Záklopkový (ventilový) pneumotorax 

  Je stav, kdy při vdechu je vzduch nasáván do pohrudniční dutiny, avšak při výdechu se otvor 

v hrudní stěně uzavírá a vzduch neuniká. Tím se hromadí v dutině pohrudniční vzduch, který 

stlačuje nejen poraněnou plíci, ale i všechny struktury v hrudníku, včetně druhé plíce, srdce 

a velkých cév. Jedná se o rychle se rozvíjející hrozivý stav spojený s dušením.
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První pomocí je okamžité uzavření otvoru v hrudní stěně popsaným způsobem a co 

nejrychlejší transport k odborné pomoci.

Zavřená poranění hrudníku

  Vznikají výše popsaným způsobem. Většinou dochází k izolovanému, nebo mnohočetnému 

zlomení žeber, které omezí mechaniku dýchání. Zlomené žebro také může poranit plíci uvnitř 

hrudníku bez patrného zevního poranění a způsobit zavřený pneumotorax nebo velký výron 

krve do pohrudniční dutiny. Obojí znemožní dýchání na postižené straně stlačením plíce. 

Poraněná plíce, ze které uniká vzduch, může být příčinou i pneumotoraxu záklopkového 

(ventilového). Při vdechu zde uniká vzduch z poraněné plíce do pohrudniční dutiny a při 

výdechu se otvor v plíci uzavírá a vzduch se tím hromadí v pohrudniční dutině. V tomto 

případě však nelze otvor uzavřít, abychom zabránili vnikání vzduchu do pohrudniční dutiny.

První pomocí je především podpora životních funkcí a rychlý transport k odborné pomoci.

  Příčinou nedostatečného dýchání při zavřených poraněních hrudníku je ve velkém počtu 

případů bolestivost hrudní stěny, která omezuje dýchací pohyby. Poraněný se nemůže v těchto 

případech dostatečně nadechnout, neboť mu nádech způsobuje velkou bolest. K dušení zde 

může docházet i bez zlomeniny žebra. Velká bolestivost při dýchání může být i při "pouhém" 

zhmoždění hrudní stěny. Zraněným však na místě nepodáváme žádné léky tlumící bolest. To 

ponecháme na odborné pomoci (www.ordinace.cz).

PORANĚNÍ MOZKU

Otřes mozku (komoce, commotio cerebri)

Definice: Náhlá porucha mozkových funkcí vyvolaná úrazem (Vokurka, 1994).

Příznaky: Přechodná ztráta vědomí, ztráta paměti na úrazový děj, nevolnost až zvracení, 

bolesti hlavy, závratě.

Zhmoždění mozku (kontuze, contusio cerebri)

Definice: Jde o tupé, nepronikající poranění mozku (Vokurka, 1994).

Příznaky: Porucha vědomí větší než u otřesu, ztráta paměti, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, 

závratě, mohou se vyskytnout poruchy dýchání a srdeční činnosti, tepelné regulace, poruchy 

hybnosti končetin.
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Stlačení mozku (konprese, compressio cerebri)

Definice: Jde o stlačení, stisknutí mozku (Vokurka, 1994).

Příznaky: Stále se prohlubující porucha vědomí až do hlubokého bezvědomí s vymizením 

reakce na bolest. Někdy nastává chvilkový – přechodný návrat vědomí před jeho dalším 

zhoršením. Nestejná šíře zornic, které nereagují na osvit. Ochabnutí nebo křeče svalů, 

poruchy dýchání a srdeční činnost končí zástavou.

Ošetření:  V bezvědomí a při poruše základních funkcí postupujeme podle zásad resuscitace. 

Stavíme krvácení. Je-li dýchání dostatečné, uložíme zraněného do polohy podle typu zranění 

a neustále sledujeme dýchání, srdeční činnost, stav vědomí, reakce zorniček (Bíca et al., 

1996).

OŽIVOVÁNÍ

Dostaneme-li se do situace například při dopravní nehodě (což je nejčastější situace) je třeba 

zachovat určité schéma postupu při poskytování první pomoci. Prvotní je obnova základních 

životních funkcí, potom další první pomoc. Postupujeme podle určité abecedy. Existuje 

opravdu krok A, B, C. Pomůckou jsou anglická slova:

- A: (airway) - znamená dýchací cesty, nebo obnovení průchodnosti dýchacích cest;

- B: (breathing) - znamená dýchání neboli obnovení dýchání;

- C: (circulation) - znamená krevní oběh nebo obnovení krevního oběhu.

  Další postup se řídí tím, zda jsme na místě nehody sami, nebo zda jedinců schopných 

poskytnout zdravotnickou pomoc je více. Pokud je na místě někdo školený v první pomoci 

nebo dokonce lékař máme vyhráno, ale šance je asi 1 : 1000. Proto se připravme na laickou 

pomoc.

Schéma poskytnutí první pomoci viz. Příloha 1.

Několik poznámek na závěr.

1. Během oživování se občas přesvědčíme zda postižený již nedýchá sám. 

2. Je také nutné se občas přesvědčit, zda již není hmatný puls. 

3. Oživování nepřerušujeme na dobu delší než 5 vteřin. 

4. Důležitou známkou zda je oživování prováděno správně a dostatečně je šířka zornic. 

Pokud v průběhu oživování dochází k rozšiřování zornic je třeba přesvědčit se 

o správnosti provádění oživovacích pokusů. Široké zornice na začátku oživování 
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mohou být nepříznivým znamením, ale mohou být přítomny u některých otrav

(www.ordinace.cz).

3.  HORSKÁ  SLUŽBA ČR, o.p.s.

3.1.  Historie Horské služby

  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 začíná hor využívat ke svému 

prospěchu. Dostává se čím dál výše a po celých horách si staví příbytky. Život v horách je 

tvrdý i v souvislosti s klimatickými podmínkami. Nečekané zvraty počasí znepříjemňují život 

na horách. Postupně začínají chodit do hor i návštěvníci, které láká krásná příroda. Hosté 

přicházejí v létě i v zimě a obracejí se na domácí obyvatele a znalce hor, aby je zavedli do 

neznámých koutů pohoří. Proto vzniká v roce 1850 koncesovaná služba průvodců a nosičů, 

podmíněná znalostí první pomoci. V zimním období roku 1900 byla první organizovaná 

záchranná akce v Krkonoších. 24. března 1913 zahynuli v Krkonoších při závodě v běhu na 

50 km Bohumil Hanč a jeho kamarád Václav Vrbata. Ve sněhové bouři Vrbata poskytl 

Hančovi část svého oděvu, ačkoli věděl, že nasazuje vlastní život, což bylo posuzováno jako 

základní čin v pomoci člověka člověku v horách, a proto je 24. březen slaven jako Den 

Horské služby (dále jen HS) v ČR.

  Po první světové válce dochází k velkému rozvoji lyžařství v českých zemích a díky tomu 

stoupá počet zimních návštěvníků hor. Tím se i zvyšuje počet úrazů a tragických nehod. Již 

řadu let školili lékaři místní hasiče v poskytování první pomoci v horách. K hasičům se 

přidružili členové místních spolků zimních sportů a místní obyvatelé. Všichni tito lidé byli 

velmi dobrými znalci hor. Jedinou nevýhodou bylo nejednotné vedení. Před zimou v roce 

1934 se vytvořil v Krkonoších samostatný záchranný sbor o šesti oddílech. Zima je dokonale 

prověřila, a tak 12. května 1935 byla založena jednotná organizace HS v Krkonoších. 

Předsedou byl okresní hejtman ve Vrchlabí a bylo ustaveno pět stanic. Hlavním nedostatkem 

bylo materiální vybavení členů. Tento nedostatek byl vyrovnán nezměrnou obětavostí, 

skromností a vynikajícím kamarádstvím členů HS.

  Politické události a druhá světová válka přerušily existenci HS, ale jen co do jména. Podstata 

práce a myšlenka přežívaly i za okupace. V září 1945 dochází k obnovení činnosti Horské 
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záchranné služby (HZS) v Krkonoších. Postupně vznikají záchranářské spolky i v jiných 

oblastech. V roce 1948 - Jeseníky, Šumava, 1949 - Orlické hory, 1951 - Beskydy, 1954 -

Jizerské hory, 1955 - Krušné hory. V roce 1950 se usnesl aktiv dobrovolných pracovníků 

HZS a požádal o zařazení do tehdejšího Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport 

v Praze. Byly schváleny stanovy HZS.

  Ke sjednocení dvou největších záchranných organizací v republice- Horské záchranné 

služby a Tatranské horské služby - dochází 1. 12. 1954, kdy byla ustavena Horská služba s 

celostátním působením. Byl změněn členský odznak a vytvořeny oblastní komise HS. 

Nastává velký rozvoj Horské služby. V roce 1957 došlo ke zrušení Státního výboru pro 

tělesnou výchovu a sport a k vytvoření Československého svazu tělesné výchovy, pod jehož 

vedení spadá i Horská služba v celé republice. 

Obrázek 1: Nynější znak horské služby ČR, o.p.s.

  Se zvýšenou úrovní Horské služby rostlo i materiální vybavení záchranných stanic i členů 

HS. Kromě základních pomůcek, jako svozné saně, lyžařská a horolezecká výzbroj, oblečení 

členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení HS další pomůcky pro záchrannou 

i preventivní činnost. 

  Zvláštní vliv má zvýšený mezinárodní styk se zahraničními partnery z alpských zemí. Bylo 

zavedeno mezinárodní značení sjezdových tratí a lyžařských cest. Začínají se používat SOS 

telefony a radiostanice. Od roku 1967 se pro svoz zraněných používají sněžné skůtry. 

Postupně se vybudovávají a modernizují objekty záchranných stanic a domů HS.
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  Horská služba se stala postupně jednou z nejlépe vybavených horských služeb ve východní 

Evropě. Pravidelná účast na zasedáních a kongresech IKAR- Mezinárodní federace 

záchranných služeb při UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme) a úspěšné 

zvládnutí mezinárodního symposia ve Vysokých Tatrách v prosinci 1967, které řešilo 

problém právního postavení záchranných služeb a bezpečnosti v horách vedlo k přijetí HS 

ČSSR za člena IKAR, po boku dalších záchranných služeb v Evropě.

  Dalším mezníkem v upevnění organizační struktury HS bylo schválení nového statutu 

s platností od 1. 1. 1975, který byl v roce 1986 nahrazen novým statutem. Od roku 1990 

existovalo Sdružení horských služeb ČR, kdy jednotlivé oblasti (Šumava, Krušné hory, 

Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) měly svoji právní subjektivitu. 

V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt - občanské sdružení Horská služba České republiky. 

Občanské sdružení je financováno převážně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. V průběhu 

roku 2004 došlo k dohodě jednotlivých ministerstev, pro které HS vykonává činnost, že 

nadále bude HS zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního 

ruchu. Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti -

Horská služba ČR, o.p.s., která od 1.1.2005 přebírá odpovědnost za činnost HS v České 

republice (www.horskasluzba.cz).

3.2.  Poslání a úkoly Horské služby ČR

  Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací 

akce v horském terénu :

- poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných;

- vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor;

- zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS;

- provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení;

- spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů;

- informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních 

HS k zajištění bezpečnosti na horách;

- spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými 

orgány a organizacemi;

- sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje 

opatření k jejímu snížení;
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- provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na 

stanicích a domech HS;

- provádí lavinová pozorování;

- připravuje a školí své členy a čekatele;

- spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí 

(www.horskasluzba.cz).

3.3.  Horská služba - Občanské sdružení

  Horská služba České republiky jako samostatný právní subjekt je občanským sdružením 

založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Výkon činnosti Horské služby 

se organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou: Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. Základním organizačním článkem HS ČR je 

okrsek. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové činní v daném okrsku.  

Oblast je vyšší organizační článek, který je složen z jednotlivých okrsků. Oblast plně 

a samostatně zabezpečuje výkon působnosti HS ČR na svém území na základě požadavků 

Horské služby ČR, o.p.s., a to v souladu se Stanovami, Statutem, ostatními vnitřními 

předpisy, jakož i obecně platnými normami. Oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří 

vedoucí jednotlivých okrsků a dva zaměstnanci HS ČR, o.p.s. - náčelník oblasti a oblastní 

metodik. V čele oblasti stojí volený předseda Rady oblasti. Nejvyšším orgánem HS ČR je 

Valná hromada. Nejvyšším řídícím orgánem HS ČR je Rada HS ČR. Rada HS ČR se skládá 

z předsedů rad jednotlivých oblastí, kteří si mezi sebou volí předsedu. Statutárním zástupcem 

HS ČR je předseda Rady HS ČR. 

  Členem Horské služby se může stát osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na činnosti 

a splní podmínky stanovené Stanovami a Statutem. Rozeznáváme tyto formy členství: 

čekatel, dobrovolný člen, lékař HS a čestný člen. Existuje ještě forma: zaměstnanec, která 

však spadá pod HS ČR, o.p.s. Podmínky přijetí za člena – čekatele jsou: fyzická zdatnost, 

morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost 

terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, 

maximální stáří 35 let v den podání přihlášky, dosažitelnost pro záchrannou činnost 

v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranicím (www.horskasluzba.cz).
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4. LEGISLATIVA

4.1. Úraz a legislativa

  Obecný pojem úrazu není v našich právních normách definován (zákon č. 30/64 Sb., vyhl. 

Č. 32/65 Sb., vyhl. Č. 110/75 Sb. a násl.). Byl však vymezen judikaturou a soudní praxí, která 

má ovšem na mysli především pracovní úrazy (profesionální sport).

  V tom smyslu se úrazem rozumí nejen zranění, ale každé porušení zdraví, které nastalo 

v příčinné souvislosti s pracovním úkonem (profesionální sportovní činností,trenérskou, 

pedagogickou činností) nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů. Mezi tyto vlivy se počítá i tělesné úsilí, jemuž poškozený subjekt 

není zvyklý a které je nepřiměřené jeho tělesným možnostem a které vyžadovalo okamžité, 

usilovné přepětí tělesných sil k překonání vnějšího odporu, a to náhle, neočekávaně, 

neobvykle a neúměrně. Toto působení vlastní tělesné síly musí být v souboru působících vlivů 

příčinou „podstatnou, důležitou a značnou“, tedy nikoliv jen podružným výbavným 

momentem – „spouštěcím“ momentem, a musí být také příčinou těch změn, které jsou 

v daném případě za úrazové považovány.

  Úraz z pohledu jako pojistné události řeší vyhláška č. 49/64 Sb., která definuje, za jakých 

okolností se úraz pojištěného stává pojistnou událostí, z níž je pojišťovna povinna plnit. 

Úrazem se tedy rozumí tělesné poškození nebo smrt pojištěného, k nimž došlo během trvání 

pojištění následkem neočekávaného a náhlého působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly, 

anebo neočekávaným a nepřerušeným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, 

plynů, par, záření nebo jedů mikrobiálních a látek imunotoxických (Moster, 1997).

4.2. Lyžování a legislativa

  S hustotou provozu na sjezdovkách si nevědí rady v Rakousku stejně jako na Šumavě nebo

v Krkonoších. Důvody jsou známé pro větší kapacitu lanovek, „rychlejší“ lyže a k tomu 

víceméně nezměněné lyžařské plochy. Mnozí žádají, aby byl lyžařský provoz regulován

speciální „sněžnou“ policií. V Rakousku si to alespoň podle průzkumu z loňského roku přeje 

více než polovina (59 %) obyvatel. Práce „sněžné“ policie by měla spočívat hlavně v dohledu 

nad chováním lyžařů a snowboardistů, kterým by za přestupky udělovala pokutu nebo 

odebírala skipas. Dnes to bohužel běžné není, a úplný „divoký Západ“ na svazích přesto 

nepanuje. Zdánlivá svoboda končí ve chvíli, kdy se něco stane, v tu chvíli přicházejí ke slovu 

(byť nelyžařské) zákony. Například v rakouském Voralbergu platí tzv. sportovní zákon, který 
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výslovně zakazuje omezovat či ohrožovat jiné osoby při sportu. Pod touto právní úpravou si 

lze sice představit leccos, nicméně očividné případy to postihuje. Při porušení tohoto pravidla

na sjezdovce či ve volném terénu stanovuje blokovou pokutu 30 euro, k čemuž může přibýt 

ještě mnohonásobně vyšší suma při správním řízení a jako náhrada škody. Obdobně by neměl 

být problém aplikovat na srážku lyžařů mnohem obecnější zákony a pravidla, např. ublížení 

na zdraví.

  Mnohem ošemetnější je to s preventivní represí. Trestání lyžařských střetnutí by bylo jistě 

chvályhodné, ale podle jakých pravidel se jejich jednání posoudí? Nabízí se obecně známé 

desatero FIS, které za přímo platný „zákon sjezdovky“ označil voralberský soud při

vyšetřování nehod na „svých“ sjezdovkách. Podobně se jím řídí italští karabiniéři.  Ve chvíli, 

kdy se přihodí úraz, vycházejí z těchto pravidel a postupují podle nich. Bohužel je tato 

jednoduchá norma pro třetinu rakouských lyžařů neznámá. Podle výzkumu z podzimu roku 

2003 netušilo 11 % z dotázaných, že se nezastavuje nad skupinou stojících lyžařů (neboť 

hrozí domino - efekt) a 15 % se domnívalo, že na trati platí přednost zprava jako na silnici (!). 

Švýcarský lanovkářský svaz chystá masivní osvětu a chce do tří let nainstalovat tabule 

s „desaterem“ ke každé lanovce. Aby toto desatero upoutalo pozornost návštěvníků, chce je 

vyhotovit v podobě komiksu (Holub, 2006).

4.3. Současný legislativní stav v ČR

  V současné době je právní stav věcí týkající se této problematiky ve fázi, kdy český právní 

řád nezná ani pojem sjezdová trať. Jediné co lze (možná poněkud vzdáleně) aplikovat na tuto 

problematiku, je § 415 občanského zákoníku, kde je uvedena věta: „Každý je povinen počínat 

si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. 

  Skutečností je, že Horská služba ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 

MMR) a dalšími zúčastněnými stranami pracuje na „zákonu o horách“. Tento zákon by se

měl týkat primárně HS. Bude zřejmě velice stručný a obsahově by měl konstatovat existenci 

HS. Dále bude podle informací MMR obsahovat zmocňovací ustanovení k vydávání 

prováděcích vyhlášek, které pak následně budou konkrétněji upravovat úkoly, oprávnění HS, 

popřípadě i omezení třetích osob. HS v současné době deklaruje, že odmítá dělat „policisty“ 

na horách a s ohledem na její právní postavení jí to ani nelze nařídit. V případě takovéhoto 

zákonného opatření by musel nastoupit jako výkonný orgán Policie ČR. 

  Pro příští zimní sezonu připravuje HS ve spolupráci s některými provozovateli lyžařských 

areálů manuál – doporučení pro bezpečnost v lyžařských střediscích. Ten by měl obsahovat 
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základní pravidla pro provozovatele lyžařských areálů z hlediska značení, zajištění 

bezpečnosti atd.  (www.mmr.cz).

5.  Krkonoše

  Naše nejnavštěvovanější pohoří se rozkládá na severovýchodě Čech podél státní hranice 

s Polskem, která jej dělí na českou a polskou část. Hraniční čára vede po hlavním hřebeni, 

který je tak přístupný pro návštěvníky obou zemí. České Krkonoše zaujímají asi dvě třetiny 

celkové plochy pohoří a mají mírnější charakter než polské Krkonoše, které mnohem strměji 

spadají do Zelenohorské kotliny. Krkonoše jsou jediným českým pohořím, které má 

v několika oblastech vysokohorský charakter. Tyčí se zde také naše nejvyšší hora Sněžka, 

která dosahuje výšky 1602 m. 

  Krkonoše jsou svou rozlohou poměrně malé a vytvářejí souvislé pásmo asi 40 km dlouhé 

a 20 km široké. Oblé tvary většiny vrcholů naznačují, že se jedná o vývojově staré pohoří. 

Významné bylo období třetihor, kdy byly Krkonoše horotvornými pohyby vyzdviženy 

přibližně do dnešní výše. Na tvar údolí ve vyšších polohách měl vliv pohyb čtvrtohorních 

ledovců, na charakter vrcholů pak mrazové procesy. Činností ledovců zde vznikly ledovcové 

kary, morénové valy a horská jezírka. Centrální masiv Krkonoš je žulový a obklopuje jej 

plášť svorů, fylitů a rul, které jsou prostoupeny pruhy dalších hornin, např. vápenců 

a křemenců.

  Ve třetihorách a čtvrtohorách také vznikala říční síť Krkonoš. Většina toků má velký spád, 

charakteristické jsou značné výkyvy stavu vodní hladiny a úzká, sevřená údolí s balvanitými 

řečišti, peřejemi a vodopády. Na některých místech vznikla na výronech podzemních vod

rašeliniště, která jsou většinou prameništi vodních toků. Mezi hlavní toky Krkonoš patří Labe, 

Jizerka, Mumlava a Úpa, přičemž všechny pramení na území Krkonošského národního parku.

  Klimaticky náleží Krkonoše do mírného pásu s typickým střídáním ročních období. Jejich 

hřebeny tvoří nejvyšší překážku proudění vlhkého a chladného vzduchu od Atlantského 

oceánu, což má za následek velké množství srážek a nízké teploty. Průměrná roční teplota se 

pohybuje mezi 6 a 0°C. V oblasti Krkonoš převládají jihozápadní až severozápadní větry, 

které někdy přesahují rychlost 150 km/h. Na úpatí Krkonoš dosahuje roční úhrn srážek 

přibližně 800 mm, na hřebenech až 1400 mm. Sníh zůstává trvale ležet průměrně sedm 

měsíců v roce, přibližně od poloviny října do poloviny května, průměrná výška sněhové 

pokrývky je 150-200 cm. V Krkonoších se nachází asi 50 frekventovaných lavinových drah

(Podhorský, 2000).
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5.1. Nejznámější lyžařská střediska Krkonoš

Centrální Krkonoše 

  Skiareál Špindlerův Mlýn

  Skiareál Špindlerův Mlýn je nejvýznamnějším zimním střediskem v České republice.

Skiareál Špindlerův Mlýn je každým rokem spolupořadatelem několika významných 

světových sportovních akcí. Skiareál Špindlerův Mlýn se skládá z několika středisek Svatý 

Petr - Hromovka, Medvědín, Horní Mísečky, Labská, LV Davidovka, vleky Horal 

a Krakonoš. Skiareál Špindlerův Mlýn provozuje 5 lanových drah a 11 lyžařských vleků ve 

Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách, celkem 26 km sjezdových tratí, z kterých je 85% 

možno v případě nepříznivých sněhových podmínek technicky vysněžit. Ski pas zakoupený 

na kterékoliv pokladně je možno využít na všech lanových drahách a lyžařských vlecích (na 

LV na Horních Mísečkách, na LV Davidovka a Horal je možno využít nižší regionální 

jízdné). Přímo v areálu jsou v zimní sezóně v provozu 3 lanové dráhy a pět vleků. Sjezdové 

tratě jsou co do délky převýšení i úpravy nejkvalitnější v rámci celé ČR. Bohatě navštěvovaný 

je i snowpark včetně U rampy. V rámci celého Špindlerova Mlýna (5 lanových drah a 11 

vleků) platí jednotné jízdné. S areálem Medvědín je Svatý Petr propojen pravidelnou linkou 

Ski busu. Návštěvníci Špindlerova Mlýna zde najdou dostatek restaurací, lyžařských 
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a snowboardových škol, večerního využití volného času - bazény, bowlingové dráhy, 

bobovou a sáňkařskou dráhu, diskotéky a v neposlední řadě i každodenní možnost večerního 

lyžování na v roce 2003 vybudované a kvalitně osvětlené sjezdové trati Hromovka, kde byla 

letos postavena nová, rychlejší čtyřsedačková lanová dráha. Skiareál Medvědín, který je 

lanovou drahou spojen s areálem Horní Mísečky je stále více vyhledávaným místem lyžařů, 

kteří mají rádi pohodové lyžování na slunci. Je zde velmi dobrá černá a červená sjezdová trať, 

která je určená především pro sportovní lyžařskou jízdu. Pro začátečníky a rodinné dovolené 

s dětmi je velmi vhodný areál Horní Mísečky, který nabízí čtyři lyžařské vleky, vždy kvalitně 

upravené sjezdovky a snowpark určený snowboardistům. Nachází se zde sjezdové tratě všech 

obtížností pro náročné i začátečníky. Všechny sjezdovky na Medvědíně a Horních Mísečkách 

jsou technicky zasněžovány. Zasněžovací systém je rozveden až na běžecký stadion. Provoz 

střediska na Horních Mísečkách je doplněn dalšími službami jako je večerní lyžování, 

snowboard park, dětská lyžařská škola, snowboardová škola a atraktivitu doplňuje 

snowtubingová dráha určená pro děti i dospělé. Parkování na městských parkovištích zdarma 

(www.skiarealspindl.cz).
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Východní Krkonoše

  Skiareál Pec pod Sněžkou

  Skiareál Pec pod Sněžkou leží v nadmořské výšce 800 - 1 602 m.n.m. Lyžařský areál, který 

provozuje čtyřsedačkovou lanovku a 10 vleků s přepravní kapacitou 9 630 osob/hodinu 

a upravuje cca 9 km sjezdových tratí různých obtížností, je největším v celé lokalitě. Lyžařské 

terény jsou oblíbeny zvlášť rodinami s dětmi. Ve večerních hodinách jsou v provozu 3 vleky 

s umělým osvětlením, z toho sjezdovka Javor je nejdelší a nejlepší osvětlený svah v České 

republice. V celém areálu se pohybujete s jedinou magnetickou kartou. Pro vyznavače 

snowboardingu je po celou sezónu v provozu velký funpark. Pro běžkaře je stále upravována 

Krkonošská magistrála (www.skipec.com). 
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  Skiareál Černá hora – Janské Lázně

  Janské Lázně jsou významné lázeňské město a centrum sportovně - rekreačních aktivit, jsou 

vstupní branou východních Krkonoš. Skiareál Černá hora - Janské Lázně prochází v současné 

době dynamickým rozvojem. V rámci kategorizace lyžařských středisek České republiky se 

zařadil společně se Špindlerovým Mlýnem, Pecí pod Sněžkou a Rokytnicí nad Jizerou mezi  

5-ti hvězdičková střediska. Terény pro sjezdové lyžování se nachází na jižních až 

jihovýchodních svazích Černé a sousední Světlé hory. Lyžaři mají k dispozici 2 lanové dráhy 

a 12 lyžařských vleků různých typů a délek. Skiareál Janské Lázně disponuje sjezdovými 

tratěmi, které patří k nejdelším v Čechách, dosahujícími délky až 3 km. Hlavní sjezdové tratě 

Skiareálu Janské Lázně jsou vybaveny zařízením na výrobu technického sněhu. Lyžařské 

terény Skiareálu Janské Lázně jsou vhodné rovněž pro rodiny s dětmi. Pro běžkaře je 

pravidelně strojově upravováno 50 km tratí, sáňkaři mohou vyzkoušet 3,5 km dlouhou 

„Černohorskou sáňkařskou cestu" (www.cerna-hora.cz). 
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Západní Krkonoše

  Skiarál Harrachov

  Skiareál Harrachov jedno z nejkrásnějších středisek zimních sportů v České Republice. 

Zaměření tohoto střediska je všestranné a kromě kvalitních sjezdových tratí nabízí Harrachov 

ideální podmínky i pro lyžaře - běžce a lyžařskou turistiku všech stupňů náročnosti. 

Harrachov je známým místem pořádání skokanských soutěží.  Harrachov je známý především 

skokanskými můstky: K8, K15, K40, K70, K90, K120, K185 (www.skiareal.com).
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  Skiareál Rokytnice nad Jizerou

  Skiareál Rokytnice nad Jizerou je známé zimní středisko s ideálními podmínkami pro 

provozování zimních sportů. Skiareál Rokytnice nad Jizerou nabízí společné jízdné na 27 

lyžařských vlecích. Jedná se o provozovatele TJ Spartak, vleky Udatný, skiareál Pařez, 

skiareál Modrá Hvězda a skiareál Bahýnka. Největším provozovatelem lyžařských vleků 

v Rokytnici nad Jizerou je TJ Spartak, která vlastní areály Horní Domky a Studenov. 

V Horních Domkách naleznete snowpark, sedm lyžařských vleků a čtyřsedačkovou lanovou 

dráhu, která vede na vrchol Lysé hory (1 315 m n.m.), denně upravované sjezdové tratě všech 

náročností (modrá, červená, černá). Studenov je známý především dlouhými mírnými svahy, 

které jsou vhodné pro začínající lyžaře, rodiny s dětmi a středně zdatné lyžaře. TJ Spartak na 

Studenově vlastní čtyři lyžařské vleky. Dalšími provozovateli na Studenově jsou vleky 

Udatný a ski areál Pařez. V obou areálech je k dispozici lyžařská škola, skiservis, půjčovna 

a úschovna lyžařského vybavení, občerstvení. Skibus po celé Rokytnici nad Jizerou zdarma. 

Novinky letošní sezóny: parkovné na centrálních parkovištích zdarma, nový vlek ve 

snowparku u lanové dráhy, rozšířené technické zasněžování a nové orientační značení 

v Horních Domkách, společné jízdné na 27 vlecích v rámci Skiregionu Rokytnice nad 

Jizerou. Největší novinkou letošní sezóny je zrušení zákazu snowboardu na lanovce na Lysou 

horu. Jedná se zatím o zkušební provoz a bude záležet pouze na chování snowboardistů, jestli 

zákaz padne úplně. Proto prosíme všechny milovníky snowboardu, aby se podle toho chovali 

a nevyjížděli mimo značené tratě (www.rokytnice.com). 

file:///javascript:window.close();
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6.  CIĹE  A  ÚKOLY  PRÁCE

Cíle práce:

- Zjistit, jaké jsou nejčastější druhy poranění vzniklé při zimních pohybových aktivitách 

a navrhnout řešení stávající situace. 

Úkoly práce:

- Zjistit úroveň informovanosti o základních pravidlech chování na lyžařských tratích.

- Definovat základní příčiny vzniku zranění a jaké jsou podmínky pro provozování 

pohybových aktivit v horském prostředí. 

- Provést analýzu poranění na základě záznamů Horské služby v Krkonoších. 

-    Vyhledat pravidla o chování na lyžařských tratích a kde jsou uváděna.

7.  METODOLOGIE

  Jedná se o analýzu dokumentů  ze záznamů Horské služby v oblasti Krkonoše. Sídlo Horské 

služby je ve Špindlerově Mlýnu, kde jsou veškerá data shromažďována a vyhodnocována. 

Potřebné podklady pro práci byly získány zde. 

  Vzhledem k charakteru získaných dat použijeme pro porovnání analýzu četností. Získaná 

data (absolutní četnosti) převedeme na relativní četnosti, vyjádřené v procentech (Hendl, 

2004), které jsou již vhodné k porovnání výsledků. Data budou zpracována pomocí software

Microsoft Excel.

Zpracovány a vyhodnoceny byly informace za poslední čtyři zimní sezóny. Pro účely 

diplomové práce je zimní období stanoveno od data 1.12.- 30.4. následujícího roku.
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8.  VÝSLEDKY

8.1. Statistika  zimních úrazů

  Základní údaje v tabulce 1 ukazují množství úrazovosti za poslední čtyři roky. Ze záznamů 

je patrný postupný nárůst úrazovosti. Výjimku tvoří zimní sezóna 2003/2004, kdy počet úrazů 

poklesl.

Tabulka 1

Zimní sezóna: Počet úrazů: Vyjádření v % Rozdíl:

2002/2003 2.444 +   7,50 + 183

2003/2004 2.367 -    3,25 -   77

2004/2005 2.813 + 15,85 + 446

2005/2006 2.931 +   4,05 + 118

  Následující grafy 1 – 12, znázorňují podrobné číselné a procentuální záznamy jednotlivých 

zimních sezón. Zde jsou uvedena data týkající se přehledu počtu úrazů dle státní příslušnosti, 

dle činnosti při nehodě a dle druhu poranění.
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Zimní sezóna 2002/2003

Graf 1: Přehled počtu úrazů dle státní příslušnosti
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Graf  2: Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě
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Graf. 3: Přehled počtu úrazů dle druhu poranění
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Zimní sezóna 2003/2004

Graf  6: Přehled počtu úrazů dle druhu poranění
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Graf  5: Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě
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Graf  4: Přehled počtu úrazů dle státní příslušnosti
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Zimní sezóna 2004/2005

Graf  7: Přehled počtu úrazů dle státní příslušnosti
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Graf  9: Přehled počtu úrazů dle druhu poranění

26%

13%

36%

12%

3% 10% 0% zlomenina 777

pohmožděnina 377

poranění kloubu 1082

rána 361

bezvědomí 77

jiná poranění 293

mrtví 7

Graf  8: Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě
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Zimní sezóna 2005/2006

Graf  10: Přehled počtu úrazů dle státní příslušnosti
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Graf  12: Přehled počtu úrazů dle druhu poranění
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Graf  11: Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě
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8.2.  Porovnání mezi jednotlivými zimními sezónami

  Tabulka 2 a graf 13 znázorňují číselný a grafický rozdíl úrazovosti mezi domácími a 

zahraničními návštěvníky v období posledních čtyř let. Údaje vypovídají o postupném nárůstu  

počtu úrazů a převaze domácích návštěvníků co do úrazovosti.

Tabulka 2

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

domácí 1453 1373 1692 1752

cizinci 911 898 1014 1179
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Tabulka 3 a graf 14 číselně a graficky znázorňují přehled počtu úrazů dle činnosti prováděné 

při nehodě za poslední čtyři roky. Z údajů je patrno, že nejvíce nehod se stane při sjezdovém 

lyžování a následně snowboardingu. Naopak pokles úrazů je při pěší turistice a na saních a 

bobech.

Tabulka 3

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

pěší turistika 87 51 66 66

sjezdové lyžování 1503 1558 1760 1841

běžecké lyžování 117 89 103 99

snowboarding 428 424 542 685

saně,boby 41 14 41 32

jiné 175 123 161 191

Graf 14

0
200
400
600
800

1000

1200
1400
1600

1800
2000

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

pěší turistika

sjezdové lyžování

běžecké lyžování

snowboarding

saně,boby

jiné



49

  Tabulka  4 a graf 15 číselně a graficky znázorňují přehled počtu úrazů dle druhu poranění za 

období posledních čtyř let. Z údajů vyplývá, že mezi nejčastější úraz patří poranění kloubu a 

následně zlomeniny.

Tabulka 4

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

zlomenina 691 637 777 879

pohmožděnina 354 303 377 394

poranění kloubu 872 960 1082 1114

rána 299 292 361 355

bezvědomí 93 62 77 81

jiné poranění 219 176 293 407

mrtvý 3 2 7 0

Graf  15
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9.  DISKUZE

  Magisterská práce se svým zaměřením vztahuje k problematice úrazovosti způsobené při 

zimních aktivitách. Dále se snaží upozornit na prevenci a nedostatečnou informovanost, 

vztahující se k tomuto problému.

  Co se týká hodnot vypovídajících o úrazovosti za poslední čtyři zimní sezóny, statistiky 

ukazují na postupně se zvyšující nárůst celkového počtu úrazů. Tento trend můžeme přičítat 

větší návštěvnosti v zimních sportovních střediscích, která se snaží rok od roku přilákat vetší 

počet návštěvníků. Střediska zlepšují podmínky pro zimní aktivity například tím, že 

zkvalitňují péči o sjezdové a běžecké tratě. Snaží se vyjít vstříc vyznavačům novějších sportů, 

jako například free-style, snowboard, ski-cross tím, že pro ně budují upravené snow parky. 

Běžecké tratě jsou daleko lépe upravovány, než tomu bylo v předchozích letech. Střediska 

investují do technického vybavení, jako jsou například systémy umělého zasněžování či 

modernější prostředky pro úpravu lyžařských tratí. Dochází také k investicím do nových 

přepravních zařízení, jako jsou lyžařské vleky, sedačkové a kabinové lanovky. Tato zařízení 

umožňují střediskům dosáhnout navýšení přepravních kapacit. Neopomeneme zmínit 

i provozování ski busů v mnohých střediscích, které umožňují přepravu k střediskům zdarma. 

Většina informací o sportovních střediscích jsou dostupná a průběžně aktualizována na 

internetových stránkách. 

  Dalším faktorem ovlivňujícím úrazovost, je bezesporu změna lyžařského vybavení.  Nástup 

carvingu přinesl lyžařům jiný prožitek ze sportu, ale zároveň nová nebezpečí. Sebemenší 

podnět narušující stabilitu jízdy může způsobit pád či nehodu, a tím ohrozit nás i ostatní 

lyžaře. Šeflová et al. (2005) upozorňují na určitá bezpečnostní pravidla carvingu, jako je 

například rychlost, ostré změny směru a z toho vyplívající vyšší riziko střetu s jinými lyžaři. 

Ve svém příspěvku proto zdůrazňují, jak je nezbytné dodržování pravidel pohybu na 

sjezdovce. O pravidlech chování na sjezdových tratích, příčinách nebezpečných situacích 

a dalších možnostech zvýšení nebezpečí se rovněž zmiňují ve své publikaci Částka et al. 

(2005). Kladné a záporné stránky carvingu vyčteme rovněž na internetových stránkách 

(www.cestovani.idnes.cz), kde je vypsané „Lyžařské bezpečnostní desatero doby

carvingové“. Kromě carvingového lyžování je třeba se zmínit i o snowboardingu. 

Snowboarding je v současné době velmi populární, a to zejména mezi mladší generací. I tento 

sport sebou přináší spoustu rizik. Nejen, že je potřeba dodržovat bezpečnostní pravidla na 
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sjezdových tratích, ale jak se zmiňují ve svém příspěvku Šeflová et al. (2005), zabývat se 

i správným vybavením. Carving, snowboarding a rychlejší lyžování vůbec je v podstatě 

extrémní sport, je proto více než doporučeníhodné se při jízdě preventivně chránit. Jedním 

z prostředků ochrany je například  používání bezpečnostních přileb určených pro tyto aktivity. 

Zatímco se používání ochranné přilby při některých sportovních aktivitách stává 

samozřejmostí (např. cyklistika), sjezdové lyžování za tímto pozitivním trendem stále ještě 

pokulhává. Používání těchto pomůcek není dosud nijak restriktivně požadováno. I když jsme 

výborní lyžaři, k nehodě kolikrát stačí malá chvilková nepozornost, únava, nebo přehlédnutá 

nerovnost na trati. Další nebezpečí nám hrozí od lyžařů, kteří často přeceňují své síly, proto 

by používání lyžařské přilby mělo být samozřejmostí, a to zvláště u dětí. Například  v Itálii 

byla ustanovena první zákonná povinnost používání přileb pro děti do 14 let. Kromě přileb se 

rozšiřuje například i používání chráničů páteře. Páteřní chránič je v poslední době při lyžování 

a především při snowboardingu stále více používaný. Vyrábí se v různém provedení, kdy je 

lehká, anatomicky tvarovaná konstrukce k tělu uchycena pomocí ramenních a bederního pásu. 

Další ochranou jsou například chrániče zápěstí, které používají zejména snowboardisté nebo 

vyznavači funcarvingu. 

  Ve výsledcích poukazujeme na rozdíl v počtu úrazovosti mezi domácími a zahraničními 

návštěvníky. Je patrno, že větší výskyt úrazů je u domácích návštěvníků. Proč tomu tak je? Na 

tuto otázku lze zodpovědět jistě několika variantami, ale jelikož nemáme k dispozici  bližší 

informace o struktuře návštěvníků ve střediscích, nelze zjistit, proč je stav právě takovýto. 

Toto by jistě bylo zajímavé téma pro další studii. 

  Další parametr patrný z výsledků, je porovnání počtu úrazů vzhledem k provozované 

činnosti. Nejvíce úrazy ohroženou skupinou jsou snad i podle očekávání osoby, věnující se 

sjezdovému lyžování. Je tedy patrno, že stále velká část návštěvníků středisek se věnuje právě 

tomuto sportu. Faktory ovlivňující tuto skutečnost přičítáme opět stoupajícímu počtu 

návštěvníků na horách, malou propustností lyžařských tratí a určitě i novými trendy ve 

sjezdovém lyžování. Sjezdové lyžování se nepochybně hodně zrychlilo ať už díky carvingu, 

ale paradoxně i díky velmi kvalitní úpravě sjezdových tratí. Po sjezdovém lyžování, co do 

počtu úrazů následuje snowboarding. Tento sport je v současnosti, jak jsme již zmiňovali 

velice populární a oblíbený hlavně u mladší generace. Každý sport sebou přináší určitá rizika, 

a proto i snowboarding není výjimkou. Sport, který si udržuje v počtu úrazů průměr je 

běžecké lyžování. Čemu tento stav přičíst? Jistě zde hraje pozitivní roly velmi kvalitní úprava 
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běžeckých tratí a jejich kvalitní značení. Při provozování této sportovní aktivity nejsou lyžaři 

ohroženi úrazem tak, jako je tomu u  již zmiňovaných sportů. Lyžaři zde nejsou v takové míře 

vystaveni  srážce s jiným lyžařem či nedosahují takové rychlosti, jako při sjezdovém 

lyžování.

  Co se týče počtu úrazů dle druhu poranění, výsledky jednoznačně potvrzují nejvyšší výskyt 

poranění kloubů. Pod pojmem poranění kloubů si lze představit cokoli. Jelikož se tento úraz 

v záznamech Horské služby uvádí pouze takto a není více specifikován, budeme vycházet 

z praxe. Na základě zkušeností z praxe v Horské službě lze říci, že nejčastěji se jednoznačně 

vyskytuje poranění kolenních kloubů. Nejvíce bývají porušeny hlavně měkké tkáně a vazy 

kolenních kloubů. Tento typ úrazů je charakteristický pro vyznavače sjezdového lyžování a je 

zde tendence vzrůstu tohoto typu poranění. 

  Druhý uváděný nejčastěji vyskytující se úraz byla zlomenina. Na podkladě praktických 

zkušeností můžeme říci, že častější jsou zlomeniny dolních končetin.  Tento typ zlomenin je 

opět typický spíše pro sjezdové lyžaře. Naopak pro vyznavače snowboardingu jsou častější 

zlomeniny horních končetin a to konkrétně zlomeniny zápěstí. Je to způsobeno hlavně pády 

na zápěstí. V současné době jsou na trhu k dispozici chrániče zápěstí. Tyto chrániče dle 

zkušeností při pádu sice chrání zápěstí, ale zase bývá zlomenina předloktí. Co z toho vyplívá? 

Určitě bychom měli jezdit tak, abychom zabránili těmto problémům.

  Na toto téma bychom právě chtěli poukázat a upozornit, protože to vidíme jako zásadní 

problém vysoké úrazovosti při zimních sportovních aktivitách. Počet vyznavačů zimních 

sportů stále vzrůstá, ale málo který z nich zná  základní bezpečnostní pravidla chování na 

sjezdových tratích. Tyto pravidla vychází z „Bílého kodexu“, který vydala v roce 2002 

Mezinárodní lyžařská federace „FIS“ (Federation internationale de ski) a jsou určena všem 

vyznavačům zimních sportů. Jsou považována za ideální (jistě ne vše postihující) návod 

chování na sjezdových tratích a jejich záměrem je zabránit nehodám na sjezdovkách. U nás 

byla tato pravidla stručně přeložena a upravena do Lyžařského desatera pravidel chování na 

sjezdových tratí. Bohužel není nikde nařízeno, aby byla tato pravidla veřejně vystavena. Je 

pravda, budeme-li se hodně snažit, můžeme je nalézt v současných publikacích o zimních 

sportech například Částka et al. (2005), Maršík (2003). Kromě publikací je lze vyčíst 

i v lyžařských časopisech, jako je například „Snow“ nebo „Ski“ magazín a samozřejmě 

nesmíme opomenout různé webové stránky. Kdo ale z lyžařských návštěvníků tato pravidla 

zná? Jak jsme již uváděli, dopátrat se uváděných pravidel pro zvýšení bezpečnosti 
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v samotných střediscích není možné. Právě tak nelze nic najít v lyžařských školách, 

info centrech či u lyžařských vleků. Lyžařské školy, které vychovávají nové lyžaře, by jistě 

měli působit nejen v oblasti výuky, ale i vedení k bezpečnému pohybu při sportovní činnosti. 

Určitě by nebylo na škodu, aby lyžařské školy tato pravidla zveřejňovala. Rovněž lyžařské 

vleky a lanovky by mohli jeden z reklamních billboardů vyměnit za doporučená pravidla 

chování na sjezdových tratích. Myslím, že dobrým příkladem by v tomto směru mohlo být již 

zmiňované Švýcarsko, kde je plánována masivní osvěta právě ve formě informačních tabulí 

u všech lanových drah. Aby upoutali pozornost lyžařů, snaží se to zpracovávat ve vtipné, tedy 

snad i přístupnější podobě. 
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10.  ZÁVĚR

  Práce se zabývala otázkou úrazovosti při zimních sportovních aktivitách v Krkonoších. 

Veškerá data týkající se informací o úrazech vycházela ze záznamů Horské služby, oblast  

Krkonoše se sídlem ve Špindlerově Mlýně. Zpracovávali se dostupné informace za zimní 

období 2002-2006. Data byla zpracována ve formě tabulek a grafů. Vyhodnocením těchto dat 

jsme dospěli k určitým výsledkům. 

  Na podkladě výsledků můžeme říci, že počet úrazů při zimních sportovních aktivitách 

vzrůstá. Sportem, kde se přihodí nejvíce úrazů je sjezdové lyžování a následně snowboarding. 

Mezi nejčastější úrazy patří poranění kloubů, a to hlavně vazů a měkkých tkání kolen. Na 

otázku proč je tomu tak může být spousta odpovědí.

  Jako jednu z příčin vidíme nedostatečnou prevenci, a to ve formě informací. Tyto informace 

by se měli týkat hlavně pravidel chování na sjezdových tratích. Je s podivem, že se lyžařská 

střediska, lyžařské školy či info centra o to nezajímají. Většina těchto středisek má své portály 

na internetových stránkách, vydává propagační letáky, tak proč by tam nemohla zmínit 

stručná pravidla, jak se chovat na sjezdových ale i běžeckých tratích. 
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Příloha 1

Jak postupovat je-li zachránce jeden?

Jak postupujeme u dvou a více zachránců?

Schéma postupu je totožné, mění se pouze poměr vdechu a kompresí. U dvou zachránců jsou-

li rozdělené úkoly je poměr vdechu a kompresí 1 : 5 tzn., že na 1 vdech připadne 5 kompresí 

hrudníku. Dechové objemy a frekvence dýchání a kompresí hrudníku jsou u dospělých 

totožné (www.ordinace.cz).
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Příloha  2

10 FIS RULES FOR CONDUCT

RULES FOR SAFETY IN WINTER SPORT CENTRES

FIS ENVIRONMENTAL RULES

Edition 2002/2003

INTERNATIONAL SKI FEDERATION

Blochstrasse 2; CH- 3653 Oberhofen / Thunersee; Switzerland

Telephone: +41 (33) 244 61 61

Fax: +41 (33) 244 61 71

Website: www.fis-ski.com

Oberhofen, July 2002
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I. Rules for the Conduct of Skiers and Snowboarders 

(Wording 2002)

1. Respect for others

A skier or snowboarder must behave in such a way that he does not endanger or prejudice 

others.

2. Control of speed and skiing or snowboarding

A skier or snowboarder must move in control. He must adapt his speed and manner of skiing 

or snowboarding to his personal ability and to the prevailing conditions of terrain, snow and 

weather as well as to the density of traffic.

3. Choice of route

A skier or snowboarder coming from behind must choose his route in such a way that he does 

not endanger skiers or snowboarders ahead.

4. Overtaking

A skier or snowboarder may overtake another skier or snowboarder above or below and to the 

right or to the left provided that he leaves enough space for the overtaken skier or 

snowboarder to make any voluntary or involuntary movement.

5. Entering, starting and moving upwards

A skier or snowboarder entering a marked run, starting again after stopping or moving 

upwards on the slopes must look up and down the slopes that he can do so without 

endangering himself or others.
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6. Stopping on the piste

Unless absolutely necessary, a skier or snowboarder must avoid stopping on the piste in 

narrow places or where visibility is restricted. After a fall in such a place, a skier or 

snowboarder must move clear of the piste as soon as possible.

7. Climbing and descending on foot

A skier or snowboarder either climbing or descending on foot must keep to the side of the 

piste.

8. Respect for signs and markings

A skier or snowboarder must respect all signs and markings.

9. Assistance

At accidents, every skier or snowboarder is duty bound to assist.

10. Identification

Every skier or snowboarder and witness, whether a responsible party or not, must exchange 

names and addresses following an accident.

General Comments on the FIS Rules

(Wording 2002)

Skiing and Snowboarding like all sports entail risks.

The FIS Rules must be considered an ideal pattern of conduct for a responsible and careful 

skier or snowboarder and their purpose is to avoid accidents on the piste.

The FIS Rules apply to all skiers and snowboarders. The skier or snowboarder is obligem to 

be familiar with and to respect them.

If he fails to do so, his behaviour could expose him to civil and criminal liability in the ebeny 

of an accident.
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Rule 1

Skiers and snowboarders are responsible not only for their own behaviour but also for thein 

defective equipment. This also applies to those using newly developed equipment.

Rule 2

Collisions usually happen because skiers or snowboarders are moving too fast, out of control 

or have failed to see others. A skier or snowboarder must be able to stop, turn and move 

within the ambit of his own vision.

In crowded areas or in places where visibility is reduced, skiers and snowboarders must move 

slowly especially at the edge of a steep slope, at the bottom of a piste and within areas 

surrounding skilifts.

Rule 3

Skiing and snowboarding are free activity sports, where everyone may move where and as 

they please, provided that they abide by these rules and adapt their skiing and snowboarding 

to their personal ability and to the prevailing conditions on the mountain.

The skier or snowboarder in front has priority. The skier or snowboarder moving behind 

another in the same direction must keep sufficient distance between himself and the other 

skier or snowboarder so as to leave the preceding skier or snowboarder enough space to make 

all his movements freely.

Rule 4

A skier or snowboarder who overtakes another is wholly responsible for completing that 

manoeuvre in such a way to cause no difficulty to the skier or snowboarder beány overtaken. 

This responsibility rests with him until the overtaking manoeuvre has been completed. This 

rule applies even when overtaking a stationary skier or snowboarder.

Rule 5

Experience proves that joining a piste or starting again after stopping are the sources of 

accidents. It is absolutely essential that a skier or snowboarder finding himself in this situation 

enters the piste safely and without causing an obstruction or danger to himself or others.

When he has started skiing or snowboarding properly again – even slowly – he has the benefit 

of rule 3 as against faster skiers and snowboarders coming from above or behind.

The development of carving skis and snowboards allows their users to carve and turn upwards 

on the slopes. Hence they move opposite to the general downhill traffic. They must, therefore, 

make sure in time that they can do so without endangering themselves and others.
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Rule 6

Except on wide pistes stops must be made at the side of the piste. One must not stop in narrow 

places or where it is difficult to be seen from above.

Rule 7

Moving against the general direction poses unexpected obstacles for the skiers and 

snowboarders. Footprints damage the piste and can cause danger to skiers and snowboarders.

Rule 8

The degree of difficulty of a piste is indicated in black, red, blue or green. A skier or 

snowboarder is free to choose whichever piste he wants.

The pistes are also marked with other signs showing direction or giving warnings of Langer 

or closure. A sign closing a piste, like one denoting danger, must be strictly observed.

Skiers and snowboarders should be aware that warning signs are posted in their own interests.

Rule 9

It is a cardinal principle for all sportsmen that they should render assistance following an 

accident independent of any legal obligation to do so. Immediate First Aid should be given, 

the appropriate authorities alerted and the place of the accident marked to warn other skiers 

and snowboarders.

FIS hopes that a hit and run offence in skiing and snowboarding will incur a criminal 

conviction similar to hit and run offence on the road and that equivalent penalties will be 

imposed by all countries where such legislation is not already in force.

Rule 10

Witnesses are of great importance in establishing a full and proper report of an akcident and 

therefore everybody must consider that it is the duty as a responsible person to provide 

information as a witness.

Reports of the rescue service and of the police as well as photographs are of considerable 

assistance in determing civil and criminal liability.
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II. Rules of Conduct for Cross-Country Skiers

1. Respect for others

A cross-country skier must ski in such a manner that he does not endanger or prejudice others.

2. Respect for signs, direction and running style

Trail marking signs must be respected on any trail marked with an indicated direction. A skier 

shall proceed only in that indicated direction and ski in the indicated running style.

3. Choice of trails and tracks

On cross-country trails with more than one packed track, a skier should chose the right-hand 

track. Skiers in groups must keep in the right track behind each other. With free running style, 

skiers shall keep to their right-hand-side of the trail.

4. Overtaking

A skier is permitted to overtake and pass another skier to the left or right. A skier ahead is not 

obliged to give way to an overtaking skier, but should allow a faster skier to pass whenever 

this is possible.

5. Encounter

Cross-country skiers meeting while skiing opposite directions shall keep to thein right. A 

descending skier has priority.

6. Poles

A cross-country skier shall make the utmost effort to keep his poles close to his body 

whenever near another skier.

7. Control of speed

A cross-country skier, and especially going downhill, shall always adapt his speed to his 

personal ability and to the prevailing terrain and visibility and to the traffic on the course. 

Every skier should keep a safe distance from the skiers ahead. As a last resort, an intentional 

fall should be used to avoid collision.

8. Keeping trails and tracks clear

A skier who stops must leave the trail. In case of a fall, he shall clear the trail without delay. 

9. Accident

In case of an accident, everyone should render assistance.

10. Identification

Everybody at an accident, whether witnesses, responsible parties or not, must establish their 

identity.
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III. Rules for Safety in Winter Sports Centres

A. General principle

The safety in Winter sports centres can only be satisfactorily guaranteed by the collaboration 

of the following:

- the local governing body or authority

- all organisations responsible for means of uphill transports

- the ski schools, instructors and guides

- the skiers

B. General organisation of the centres

This means that these organisations are responsible for

1. laying out, maintaining, signing and protecting the marked runs like pistes and itineraries 

(unpatrolled runs);

2. organising a permanent rescue service for the marked ski runs and for the care of the 

injured;

3. providing information for skiers regarding the layout and the degree of difficulty of pistes 

and itineraries. They must also provide weather forecasts and in particular warnings of 

potential avalanche danger.

C. Skiing areas: pistes, itineraries (unpatrolled runs), off piste

The concept of skiing areas in Europe has developed around the marked runs/pistes.

1. The marked piste

a) The pistes are classed according to their mounting degree of difficulty by green, 

blue, red and black signs.

b) On the piste, skiers are entitled to standards of safety as recognised by the national 

jurisdiction of that state.

c) A piste must not be laid out over terrain exposed to avalanches.

d) Pistes must be "opened" and "closed" every day.

e) Both the entire length and immediate boundaries of pistes must be free from 

exceptional and abnormal danger points.
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f) There must be an organised permanent rescue service in operation from the opening 

to the closing of the piste.

g) A skier is entitled to the same standard of safety even where for whatever reason an 

area operator has opened or laid out a piste which has not been marked.

2. The itinerary (unpatrolled run)

a) Itineraries should not be laid out in areas where the skier might encounter unusual 

and unexpected dangers.

b) The marking must be continued until the end of the itinerary.

c) Any avalanche danger should be signed in the resort and at the lower lift station 

leading to the start of the itinerary which itself should be closed off.

d) Itineraries are not graded according to their degree of difficulty. Any difficulties 

however, which are beyond the capability of the skier of medium ability must be 

indicated on the information boards in the resort.

e) Itineraries are skied at the skiers own risk or at the risk of his instructor.

3. Off piste skiing

Except for the obligation of the ski centre to provide information regarding the weather 

and especially avalanche dangers, any skiing off piste is undertaken at the skier's own risk 

or at the risk of his instructor or guide.

4. Information for the skier provided by the ski centres, e.g. information boards, 

piste maps, pamphlets etc.

a) The pistes will be shown by continuous lines of the colour corresponding to thein 

degree of difficulty.

b) The itineraries will be shown by dotted lines or by continuous lines in yellow or 

orange.

5. The concept of pistes

In countries where the organisation of skiing does not stem from the concept of pistes, but  

from that of a skiing area within a defined boundary, the ski area operator must within this 

area protect skiers from foreseeable dangers which are not obvious or which cannot be 

foreseen by a careful skier.
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D. Operators of means of uphill transport

1. Cable cars and mountain railways

As the user takes no active part in this transportation, the operator has the following 

obligation to the user: that of transporting him safely from the point of departure to the 

point of arrival at the operators risk.

2. Drag lifts, chair lifts and other machines in continuous movement

Subject to national, legal and administrative measures, the operator must ensure

a) that the machines are maintained in good working order by sufficient number of 

competent staff;

b) adequate management and maintenance of the areas for picking up and departure 

from the lift together with warning signs pointing out difficulties in the terrain;

c) the management, and, as necessary, protection of the queues of waiting people;

d) maintenance of the uphill transport track;

e) protection of the dangerous parts of the track, and provide a user in difficulty with 

the means of arresting his fall and descending safely;

f) to ensure that by overseeing the track immediate action can be taken to warn, avoid 

or limit any danger;

g) the staff of the operator has a general duty to assist users, especially children, and in 

the case of obvious difficulty, or at the request of the user;

h) to provide notice boards describing how users should behave on the lift.

i) A user must have sufficient physical and technical skill to use machines in 

continuous movement so that he can be pulled up the track normally.

j) In addition to the elementary rules of care the user should pay attention to the 

directions, written or oral, of the operator.

E. The ski schools, instructors and guides

1. The ski schools, instructors and guides must teach pupils how to ski safely, which means 

teaching the technique of skiing and the rules of conduct for skiers.

2. The ski schools are responsible for placing their pupils into different classes according to 

their standard of skiing.

3. The ski schools, instructors and guides must never allow their pupils to take any risk 

beyond their capability especially taking into account the snow and weather conditions.

4. The instructors must remind their pupils that during instruction they have no particular 

priority on the piste and that they should at all times respect the rules of conduct for skiers.
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F. The skiers 

Except for the negligence of others all skiers ski at their own risk. Skiers must at all times 

respect the rules of conduct for skiers.

G. Cancellation

This document replaces all other safety instructions concerning in the Winter sports centres 

previously adopted by the FIS."

IV. Security on Ski - and Chair lifts

The FIS acting as the representative of skiers requests:

a) Supervision of the operation of moving machinery by an adequate and personnel.

b) Satisfactory design and maintenance of the loading and unloading areas to prevent 

possible difficulties.

c) The design and protection of skiers' waiting lines.

d) The proper maintenance of ski trails and slopes.

e) The protection of the dangerous area of a trail so as to give the skiers in difficulty for 

whatever cause the ability to descend without danger.

f) Supervision of the area to permit immediate action in order to anticipate, ovoid or 

prevent danger.

g) The operating personnel has a definite responsibility to help in case of obvious trouble 

or at the request of a skier.

h) The use of sign boards to give notice to the skier of the care required to ovoid danger.

In addition the FIS reminds that:

1. The skier must be in possession of sufficient physical and technical ability to use the 

mechanical equipment and to ski normally on the ski track.

2. Beside the rules of normal care the skier must respect the particular regulations drawn up 

by the owner of the ski area.
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V. FIS Environmental Rules for Skiers and Snowboarders

All over the world skiers and snowboarders enjoy the open country. Nature gives home to 

animals and plants growing in vulnerable soil. Nature protects human life, too. Everybody is 

responsible for the preservation of the landscape in order to enable us to ski and snowboard in 

an intact environment far in the future. Sustainable skiing and snowboard must be guaranteed. 

Therefore the FIS asks all skiers and snowboarders to respect the following rules:

1. Gather information about the area you choose. Prefer those resorts which také care of the 

environment.

2. When travelling to your area be environmentally conscious by using means of 

transportation with a minimum of pollution - bus, train.

3. When using a private car, try to travel in company avoiding empty seats.

4. At your resort don’t use your own car anymore, take the ski bus.

5. Go skiing and snowboarding only when there is a sufficient cover of snow on the slopes.

6. Keep to signed ski runs and trails.

7. Pay attention to any special marks on courses and keep off closed tracks.

8. Never ski and snowboard off allowed piste, especially not in wooded areas.

9. Do not deviate into protected areas. Take care of any animals and plants.

10. Do not leave your waste, take it with (www.fis-ski.com).
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Příloha  3

Soubor pravidel o chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích vychází z „Bílého 

kodexu“, jenž byl sestaven Mezinárodní lyžařskou federací FIS.

1. Ohled na jiné. Každý by se měl chovat takovým způsobem a používat takovou výzbroj, 

aby neohrožoval jiné osoby a nezpůsobil jim škodu. Pro všechny lyžaře platí povinnost 

používat vázání s bezpečnostní brzdou, pro lyžaře na supershorties a snowboardistů 

bezpečnostní řemínky. 

2. Zvládnutí rychlosti a techniky jízdy. Rychlost a technika jízdy lyžaře musí být taková, 

aby bylo možné v případě potřeby vždy bezpečně zastavit. Jízda by měla být přizpůsobena 

našim schopnostem a lyžařským dovednostem, počtu lyžařů na sjezdovce a terénním 

a povětrnostním podmínkám. Pokud se při zavřenějších obloucích setkáme s lyžařem edoucím 

stejným způsobem proti nám, snažíme se vždy vyhnout vpravo.

3. Volba stopy. Na sjezdovce platí při jízdě základní  pravidlo – lyžař jedoucí výše je 

zodpovědný ze nehody se všemi lyžaři jedoucími pod ním. Proto musí volit vždy takovou 

stopu a vzdálenost od ostatních lyžařů, aby v žádném případě nikoho neohrozil.

4. Předjíždění. Lyžař může předjíždět po obou stranách (zleva i zprava), ale vždy s takovým 

bezpečným odstupem, který poskytuje jemu i předjížděnému lyžaři dostatečný prosto pro 

jízdu. Rychlejší lyžař musí velmi dobře předvídat chování ostatních a počítat 

s neočekávanými reakcemi lyžařů jedoucích pod ním. Za předjíždění zodpovídá předjíždějící 

(lyžař jedoucí shora).

5. Povinnosti spodního a křižujícího lyžaře. Lyžař, který vjíždí na sjezdovku, vyjíždí 

z okraje sjezdovky po zastavení nebo křižuje sjezdovku, je povinen zkontrolovat, zda 

neohrozí nikoho nad sebou ani pod sebou. Je potřeba se nejprve rozhlédnout a dát přednost 

lyžařům sjíždějícím. Neočekávaný rozjezd z okraje sjezdovky nemohou ostatní lyžaři 

předvídat.
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6. Zastavení. Lyžař nesmí zastavovat na úzkých nebo nepřehledných  místech sjezdovky 

(např. za terénní nerovnosti), ohrožuje tím sebe i ostatní lyžaře, kteří do tohoto prostoru 

vjíždějí. Pokud si lyžař potřebuje v průběhu jízdy odpočinout či se rozhlédnout po krásách 

přírody, zastavuje a stojí pouze na přehledném místě na okraji sjezdovky.

7. Výstup a sestup. Vystupující lyžař smí použít pouze okraje sjezdovky. Totéž platí i pro 

lyžaře sestupujícího z důvodu poškození výzbroje, přecenění vlastních schopností 

a lyžařských dovedností nebo z jiných důvodů.

8. Respektování signalizace. Všichni musí respektovat veškerá značení (značky, ukazatele, 

tyčové značení, aktuální informace) na sjezdovkách a pokyny členů Horské služby.

9. Postup při nehodách. Při úrazu na sjezdovce je nutné označit místo nehody (zkřížením 

lyží), přivolat Horskou službu a poskytnout zraněnému první pomoc. 

10. Povinnost prokázat totožnost. Každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout 

své osobní údaje (Částka et al., 2005).
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