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1. HISTO RIA HORSKEJ SLUŽ BY 

 

1.1. Vznik prvých záchranárskych spolkov 

Mnoho miliónov rokov uplynulo od počiatku vývoja zemského povrchu a ţivota na našej 

zemeguli. Pre nás zaujímavým medzníkom je obdobie horotvorné, medzi druhohorami a 

treťohorami. Dnešný reliéf Karpát, teda i Vysokých Tatier, sa prevaţne formoval v 

najmladšom geologickom období, v štvrtohorách, ktoré sa začalo asi pred miliónom rokov. 

Tvary reliéfu Vysokých tatier ovplyvnili ľadovce. Od ústupu ľadovcov z dolín uplynulo 8-10 

tisíc rokov. 

Osídľovanie našej vlasti začalo dávno pred začiatkom nášho letopočtu. Zmeny, ktoré nastali v 

prírodnom prostredí, značne ovplyvnili pohyb obyvateľstva. 

Na Slovensku prvopočiatky horskej záchrannej činnosti siahajú do dôb, kedy obyvatelia 

sídliaci pod exponovanými horskými oblasťami z túţby po bohatstve, pri love zveriny a 

zbieraní bylín postupne získavali poznatky o teréne, ktorý ostatní obyvatelia povaţovali za 

úplne neprístupný. Uţ pred našim letopočtom zváţali ľudia horniny z Velickej doliny a tavili 

ţelezo pri Slavkovskom potoku. V 16., ale pravdepodobne uţ v 15. storočí dolovali baníci 

zlato, striebro a antimon na krivánskych svahoch. Ornak rozvŕtali ľudia kráľa Alexandra a aj 

inde pracovali tatranskí haviari. Po horách chodili pastieri, pytliaci, korienkári a aj hľadači 

pokladov. Z obdobia týchto odváţnych návštev exponovaných oblastí sa dosiahnuteľných 

záznamov dozvedáme, ţe prvou známou obeťou Tatier bol Adam Kalstein, richtár zo Spišskej 

Belej, ináč usilovný hľadač pokladov v Tatrách. Kalstein chodil za pokladmi do Tatier, zväčša 

do Belianskych. Keď sa uňho ohlásili roky a ostarel, chcel ešte do vecí zasvätiť syna Adama a 

ukázať mu tajomnú skrýšu pokladov. Bolo to v polovici 17. storočia, okolo roku 1650. Vybral 

sa s ním na Bujačí vrch v Belianskych Tatrách. Keď sa blíţili k otvoru úkrytu pod vrcholom, 

otec sa vraj z ničoho nič zrútil do hĺbky a jeho mŕtvolu našli aţ po niekoľkodňovom hľadaní. 

Záhadnosť Kalsteinovej smrti budí dojem, ktorý sa dlho zachoval aj v ľudovom tradovaní - 

vraj nešlo o horskú tragédiu, ale ţe sa stal obeťou svojich sokov - hľadačov pokladov. 

Od začiatku 18.storočia Tatry navštevujú cestovatelia, výskumníci a vedci z Francúzska, 

Anglicka, Nemecka, Švédska a Rakúsko-Uhorska, medzi nimi vedci európskeho, ba aj 

svetového mena. V tomto období vzrastá počet návštevníkov Vysokých Tatier, ktorí v prírode 

nachádzajú studnicu nevyspytateľných krás, ale na svojich potulkách sa aj častejšie vystavujú 

nebezpečenstvu úrazu, dakedy i smrti. Z prvých odváţnych dobyvateľov veľhôr sa regrutovali 

prví horský vodcovia, ktorí vodili zámoţných ľudí do horských oblastí a súčasne sa starali o 

bezpečnosť svojich zverencov, za čo dostávali podľa dohovoru odmenu. 

Prvou známou obeťou, ktorú história horskej záchrany uvádza, si vyţiadali Tatry v roku 1971. 

Bol to istý Papirus, pôvodne skromný stolársky pomocník z Matejoviec, neskôr, keď ho 

obalamutili chýry o pokladoch v horstve, stal sa zlatokopom a "pokladokutačom". Jeho 

hlavným rajónom bolo okolie Zeleného plesa, kde aj zahynul; podľa jedných záznamov 

pádom z Čierneho štítu, podľa iných zamrznutím vo Veľkej Zmrzlej doline. V nemeckej 

topickej nomenklatúre dostala Malá a Veľká zmrzlá dolina meno Papyrusova, čo neskôr 

prevzalo i maďarské názvoslovie. Tak sa zvečnilo meno prvého známeho nešťastníka aj v 

miestnych názvoch horstva. V Papyrusovom prípade, ako vravia staré pramene, nás môţe 

zaujímať, ţe jeho mŕtvolu po čase našli a zniesli ju do dediny, kde ju pochovali. Je 

pravdepodobné, ţe títo prví "záchrancovia" boli taktieţ zlatokopi, moţno keţmarskí 

Fábryovci, ktorí mali v tom čase hlavné pracovisko na Medených lávkach. Predsa však 



môţeme smelo povedať, ţe rok 1771 je rokom, ktorým treba začať písať dejiny tatranských 

horských záchrancov. Záchranná sluţba vo Vysokých Tatrách, a tým aj na Slovensku, má uţ 

vyše dvestoročnú tradíciu. Prvý známy výstup na bliţšie neurčený vrchol, 

najpravdepodobnejšie na Keţmarský štít, uskutočnili vo Vysokých Tatrách roku 1615, čiţe 35 

rokov pred Kalsteinovou smrťou. Je nepravdepodobné, ţe by spomedzi tých, ktorí chodili po 

Vysokých Tatrách pred prvou známou obeťou veľhôr, nebol nikto utrpel úraz a nikoho by 

nebolo treba zachraňovať či mŕtveho znášať z horstva do doliny. O tomto období však 

nemôţeme povedať nič konkrétneho. Keby sme chceli podrobnejšie opísať vývojové etapy 

tatranskej záchrany, museli by sme prvú kapitolu venovať iba nezaručeným ústnym podaniam 

a povestiam. V literatúre sa o mnohých dávnejších tatranských obetiach prvý zmieňuje 

anonymný Simplicissimus v cestopise z roku 1683. Prvé tatranské nešťastia by sme dnes 

označili za nehody z povolania. Prví ľudia chodili do Tatier z celkom prozaických, 

existenčných dôvodov. Nie je mysliteľné, ţe by mohli zváţať rudu z Kriváňa cez Škaredý 

ţľab bez nehôd. Baníci vystupovali obvykle strmšou, "východnianskou" (t. j. západnou) 

polovicou ţľabu a zostupovali miernejším Vaţeckým (východným) svahom, kde sa ľuďom i 

zvieratám (muliciam) trochu lepšie kráčalo. Tento dvojaký smer môţeme vlastne povaţovať 

za najstaršie bezpečnostné opatrenia v horách, ktoré bolo pritom prispôsobené praktickým 

potrebám v tom čase najvyššie poloţeného pracoviska kontinentu. 

Kriváň pokladali Slováci oddávna za národný maják. Stal sa baštou národných vychádzok a 

pútí. Prvá národná púť na Kriváň s horským vodcom sa uskutočnila 24 septembra 1835. Divá 

krása Vysokých Tatier s bohatou kvetenou a vzácnou zverou stáva sa predmetom obdivu uţ 

širších spoločenských vrstiev. Nebude azda nezaujímavé, ţe bodkou za tatranským baníčením 

bola opäť tragédia haviarov. 28. februára 1856 zasypala obrovská snehová lavína ktorá sa 

pohla z miest medzi Deviatou baňou a Ornakom, piatich haviarov, vracajúcich sa zo štôlne 

ţľabom do údolia. Bolo to v čase, keď na území Tatier nebolo ešte turistickej organizácie 

nebola organizovaná nijaká záchranná sluţba. Keď sa počasie ustálilo, začali po 

nešťastníkoch pátrať haviari z Koscielskej doliny. Postupne ich nachádzali, pravda, všetkých 

mŕtvych. Smutná udalosť odstrašila všetkých, čo ešte verili v zlaté a strieborné bohatstvá v 

útrobách ţulového obra. Banícke kladivá tu zmĺkli navţdy. 

Aj podhorských obyvateľov ostatných exponovaných oblastí na Slovensku opantala túţba 

nájsť poklady. A tá ich často viedla do najťaţšie prístupných miest. Neskôr to bola tvrdá 

práca vrchárska, drevorubačská, ktorá mnohých ţivoriacich drevorubačov neraz priviedla do 

nebezpečných situácií. Zásahy do tela hôr sa však pomstia - generáciami vyklčované strmé 

hole privolávajú bielu smrť. Doteraz je zapísaná v pamäti vrchárskeho ľudu v Malej Fatre 

lavína zo Stien v polovici 19 storočia, kedy včasný sneh strhol v Smrkovici salaš so 600 

ovcami a piatimi valachmi. I ťaţba dreva v strmých zrázoch pod Bielymi skalami uvoľnila 

lavínu, v ktorej zahynulo 7 chlapov. Nie sú zriedkavé ani povodňové prívaly, akumulované z 

odlesnených strání. Dodnes budí hrôzu povodeň z roku 1848 vo Vrátnej, ktorá odplavila 

Štefanovú, povodne postavenú na jej terajšom hornom konci. Vyţiadala si 14 ţivotov, čo 

pripomína aj do skaly v Tiesňavách vtesaná spomienka na túto tragickú udalosť. 

V roku 1871 boli Vysoké Tatary sprístupnené košicko-bohumínskou ţeleznicou a vzápätí jej 

odbočkami z Popradu a zo Štrby. Tým sa vytvorili podmienky pre začiatok cestovného ruchu 

a turistiky v pravom slova zmysle i pre výstavbu tatranských klimatických osád, turistických 

stredísk a vysokohorských chát. Dovtedy bolo vo Vysokých Tatrách jediné turistické 

stredisko v Starom Smokovci a jediná chata - Reinerova útulňa - v ústí Veľkej a Malej 

Studenej doliny.Iniciátorom cestovného a turistického ruchu i prvých cieľavedomích prírodno 

- ochranárskych činov boli v štyroch desaťročiach pred prvou svetovou vojnou turistické 

spolky, najmä najstarší z nich Uhorský karpatský spolok (MKE), ktorý vznikol v roku 

1873, mal celokrajinnú pôsobnosť. Jeho pracovnou oblasťou a sídlom boli Vysoké Tatry. V 



období činnosti MKE hlavne v rokoch 1873-1984 sa vybudovalo veľa chát a komunikácií. Uţ 

v prvom roku svojej činnosti urobil súpis všetkých ľudí, ktorí sa zamestnávali vodením 

návštevníkov hôr. Získal takto káder organizovaných vodcov, ktorých chcel uţ v roku 1873 

zapojiť do záchranných akcií. Vydal vodcovské kniţky I. a II. triedy s oprávnením vodiť 

návštevníkov po celých Tatrách alebo po ich určitej časti. Vodcovia dostali rovnošatu, 

označenie a okrem toho vedenie spolku pridelilo i základnú výstroj - buzoly, lekárničky, 

čutory a laná. Vodcovské kniţky sa nám zachovali dodnes a moţno do nich nahliadnuť v 

Múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Uţ v roku 1872 bol na území 

Tatier prvý odborný kurz pre horských vodcov. Vedúcim kurzu boli lekári, ktorí veľký dôraz 

kládli na prvú pomoc a na záchrannú prácu vo vysokohorskom teréne. Od toho času sa celých 

sedem desaťročí podobné kurzy - pravda, čoraz v dôkladnejšej forme - pravidelne opakovali 

skoro kaţdý rok, hoci dejiskom nie vţdy boli Tatry. Skúsenosti z prvých kurzov umoţnili 

zostaviť roku 1875 prvý vodcovský štatút.  

Ďalšie preventívne a bezpečnostné opatrenie sa týkalo povinnosti písomne hlásiť uskutočnenú 

túru. V zmysle § 12 bol vodca povinný turistovi, ktorého na túre postihla choroba alebo 

nehoda, poskytnúť všemoţnú pomoc. Tento paragraf po prvý raz ukladal vodcom povinnosť 

zúčastniť sa na záchranných akciách. V tom čase sa uţ rozšírila sieť značkovaných ciest a 

vysokohorské prechody sa zabezpečovali kramľami a reťazami. Objavili sa aj perokresbové 

pohľadnice, mapy a broţúrky, ktoré informovali návštevníkov o moţnostiach túr a o 

zabezpečovaní sprievodcov. Vodcovia boli poistení proti úrazom. 

Za ďalší medzník v dejinách horskej záchrany treba povaţovať november 1913 kedy vznikol 

ako najvyšší orgán všetkých uhorských spolkov Uhorský turistický spolok a pri ňom sa 

utvoril 28.12.1913 Dobrovoľný záchranný komitét (Tátrai önkéntesek Mentö-Bizottsága), a 

to ako samostatná, od spolkovej agendy odlúčená zloţka. Ich členmi sa stali organizátori a 

spolupracovníci záchrannej sluţby všetkých turistických spolkov, tatranský horský vodcovia a 

chatári. Pri akciách úzko spolupracovali s horskou a vodcovskou sluţbou na poľskej strane 

Tatier, ktorá vznikla pri turistickej organizácii Towarystvo Tatraňskie v roku 1909 pod 

názvom Tatraňskie Ochotnictvo Pogotovie Ratunkowe (TOPR) zo sídlom v Zakopanom. Z 

prvej správy nás bude zaujímať, ţe spolok získaval a nakupoval sanitný a iný záchranný 

materiál, informoval verejnosť o svojej ţivnosti, o nebezpečenstvách hôr, publikoval spôsob 

ako volať o pomoc, organizoval záchrancov, usporadúval záchranné kurzy, vystrojil 

záchrancov a nadviazal spoluprácu s inými príbuznými organizáciami doma i za hranicami. 

Medzi ďalšie exponované horské oblasti na Slovensku patria Západné Tatry, ktoré ako 

pohraničné horstvo inklinujúce k Vysokým Tatrám tvoria neoddeliteľnú súčasť Tatier. V 

ostatných exponovaných a frekventovaných horstvách - v Nízkych Tatrách, v Malej Fatre, vo 

Veľkej Fatre, Slovenskom Rudohorí a Slovenskom raji - človek po stáročia vystupoval do hôr 

a na vrcholy len za prácou - ako pastier, drevorubač, pytliak a poľovník, a na skalné temená 

iba občas pri hľadaní nerastov alebo ako olejkár za liečivými rastlinami a či pastier za 

zatúlanou ovcou. V 19. storočí sa uţ aj v týchto horských oblastiach začínajú vytvárať a 

uplatňovať svoju činnosť odbočky Uhorského karpatského spolku. Napríklad trenčianska 

odbočka Uhorského karpatského spolku organizovala od roku 1890 pravidelné výlety na 

Rozsutec. V mestách pod horami vznikajú odbočky tohto spolku, v roku 1890 ţilinská a 

ilavská, v roku 1893 martinská. Ţilinská odbočka v roku 1895 vyznačkovala hlavný hrebeň 

Malej Fatry a ilavská v tom istom roku postavila na severnom svahu nad Vrátnou útulňu 

(zanikla po niekoľkých rokoch). Rozsutec sa stal cieľom výletov turistov zo Sliezka. 

Budapeštiansky ski klub vybudoval v roku 1909 lyţiarsku útulňu v Snilovskom sedle. 

Brány Slovenského raja otvára Dobšinská ľadová jaskyňa, o ktorú sa po jeje sprístupnení 

začal starať Uhorský karpatský spolok uţ roku 1837. V roku 1876 mala jaskyňa uţ elektrické 



osvetlenie. Ústredie Uhorského karpatského spolku premiestnili v roku 1891 do Spišskej 

Novej Vsi, kde uţ od roku 1877 tlačili ročenky Uhorského karpatského spolku. Ústredie 

zameralo svoju činnosť okrem oblasti Vysokých Tatier aj na najbliţšie okolie svojho sídla. 

Stojí za zmienku, ţe občasný prameň pod Havraňou skalou, ktorý sa v literatúre spomína od 

roku 1860, upútal veľkú pozornosť návštevníkov. Aj Prielom Hornádu na severnom okraji 

Slovenského raja bol známy uţ v prvých rokoch organizovanej turistiky. 

Exponované horstvá na Slovensku sa turisticky plne vyuţívajú aţ po prvej svetovej vojne, a 

súčasne s týmto rozvojom vzrastá aj počet úrazov a obetí v horách. 

Tento systém sa v podstate zachoval aţ do roku 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Preventí vna c innosť Horskej služ by 

 
Úlohou prevencie Horskej sluţby je predchádzať úrazom v horách. Okrem toho, ţe je táto 

povinnosť zakotvená v štatúte HS, je to tieţ humánna povinnosť kaţdého člena je to práca, 

ktorú môţeme v podstate rozdeliť do štyroch základných skupín: 

    1. Preventívna činnosť HS 

    2. Všeobecná preventívna činnosť 

    3. Zabezpečovacie zariadenia v teréne 

    4. Značenie v horách 

 

1.2. Preventívna činnosť Horskej sluţby. 

 

S príchodom prvých návštevníkov do hôr sa začali častejšie zjavovať rôzne nešťastia. S 

pribúdaním návštevníkov pribúda i rôznych nehôd. V súčasnosti môţeme smelo povedať, ţe 

naše hory sú prístupné všetkým vrstvám našich obyvateľov. Výrazne sa zvýšil význam 

cestovného ruchu v hospodárskom ţivote, vzrastá i počet zahraničných návštevníkov. 

V záujme zabezpečenia najvzácnejšej sluţby v horách, pomoci človeku, ktorý sa dostal do 

tiesne - je zriadená Horská sluţba. Uţ pomenovanie tejto organizácie hovorí, ţe prvoradým 

poslaním HS je nielen poskytovať "prvú pomoc postihnutým v horách", ale predovšetkým 

oboznamovať návštevníkov so správnym spôsobom pobytu a pohybom v horskom teréne. Je 

to vlastne pôsobiť všetkými dosiahnuteľnými spôsobmi prevencie tak, aby sme docielili 

maximálne obmedzenie núdzových situácií a úrazov. To však neznamená, ţe otázka záchrany 

sa stáva v práci člena Horskej sluţby druhoradou. Rovnako významná je aj včas správne a 

odborne poskytnutá prvá pomoc zraneným horolezcom, turistom, lyţiarom a ostatným 

návštevníkom hôr. 

Aby sme mohli záchranné akcie postupne obmedzovať na minimum, je dôleţité klásť dôraz, v 

úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektami pôsobiacimi v horách a horských 

strediskách, na najrôznejšie preventívne opatrenia. Účinnosť opatrení závisí od dobrej vôle, 

porozumenia a rešpektovania sa navzájom. 

Pobyt človeka v prírodnom prostredí hôr sa pri dnešnom stupni civilizačných vplyvov a ich 

negatívnych účinkov stáva nielen nutnosťou, ale postupne súčasťou ţivotného štýlu. Táto 

skutočnosť sa nestretáva vţdy v plnom rozsahu u početných návštevníkov hôr s potrebnými 

znalosťami o zvláštnostiach vysokohorského prostredia s primeranou fyzickou zdatnosťou, 

disciplínou a dostatočným vybavením. To spôsobuje neúmerne vysokú mimopracovnú 

úrazovosť nielen u nás, ale i v zahraničí. Z národohospodárskeho hľadiska predstavuje 

mimopracovná úrazovosť, súvisiaca s pobytom v horách za účelom športovým a rekreačným, 

veľké straty. Slovenský úrad bezpečnosti práce, motivovaný touto skutočnosťou, vykonal v 

roku 1980 kontrolu jednotlivých horských oblastí z hľadiska bezpečnosti a poukázal na 

niektoré váţne nedostatky. Konštatoval naliehavú potrebu riešenia bezpečnosti na horách, 

pričom osobitne zdôraznil nutnosť dôslednejšej prevencie. 

Pri vykonávaní svojho poslania plní Horská sluţba úlohy, medzi ktorými preventívna činnosť 

zastáva dôleţité miesto. Vysoká úrazovosť má v horách stúpajúcu tendenciu. Táto skutočnosť 

upozorňuje na naliehavú potrebu výchovy človeka všetkými moţnými prostriedkami pre jeho 

bezpečný pobyt v horskom prostredí. Kaţdý člen, ktorý je vyškoleným záchrancom, si musí 

plne uvedomiť dôleţitosť správneho postupu a dodrţiavanie hlavných zásad pohybu v 

horskom teréne. Prvoradým cieľom a snahou HS je predchádzať nešťastiu a úrazom formou 



najjednoduchších rád, prednášok aţ po verejné upozornenia v rozhlase, televízii a tlači. Hory 

to je skutočnosť náhleho a rôznorodého diania prírody, ktorá nepozná zradnosť ani ľútosť. 

Preto HS musí zvyšovať účinnosť bezpečnostne - preventívnych opatrení. Podstatou opatrení 

je rešpektovanie a chápanie dobre mienených priateľských rád v záujme zdravia a bezpečnosti 

návštevníka hôr. Nebolo by správne, keby sa táto činnosť vykonávala náhodne. V oblastiach 

je potrebné mať premyslený plán preventívnej činnosti. Pri jeho zostavovaní musíme brať do 

úvahy, ţe prevencia nesmie odstrašovať, ale má upozorňovať. 

 

 Hlavné body prevencie pri zostavovaní plánu sú: 

-  spôsob prevencie 

-  systematičnosť prevencie 

-  aktuálnosť prevencie 

-  pruţnosť pri práci 

 

Preventívnu činnosť môţeme deliť na 

 

 a/ priamu - to sú všetky opatrenia ktorými na konkrétnom mieste chceme bezprostredne 

zabrániť ohrozeniu alebo nešťastiu. Napr. osobný styk s návštevníkmi priamo v teréne, 

kontrola výstraţných tabúľ, upozornení a ich aktuálnu výmenu. 

 

 b/ nepriamu - to sú všetky moţnosti, ktoré osvetou, propagáciou a jej jednotlivými formami 

informujú návštevníkov s cieľom vyhnutia sa ohrozeniu. Napr. prednášky, informácie, 

inštruktáţe, školenia, výcviky, turistické značenie a orientácia, lyţiarske značenie, kontakt s 

cvičiteľmi horolezectva, turistiky, lyţovania, so zariadeniami CR, kontrola TZT a lyţiarskych 

trás, kontrola zabezpečovacích zariadení(reťaze, zábradlia, tyčové značenie) a pod. 

 Podľa zamerania delíme preventívnu činnosť na 

  

Letnú, ktorej obsahom je: 

- správna orientácia a značenie TZT, miestne názvy, aby návštevník vedel presne označiť 

miesto úrazu alebo nehody. Stála údrţba orientácie a TZT či ju robí HS alebo OZK. 

- upozorňovať na zmeny a nepriechodnosť TZT 

- kontrolovať knihy vychádzok a túr, ktoré sú v chatách 

- vhodnou formou upozorňovať na nebezpečenstvo vyplývajúce z pohybu v horskom teréne 

príslušnej oblasti. V oblastiach vytypovať trasy pre školské akcie, stanoviť smer a zásady 

pohybu 

- priami styk s návštevníkmi, či v teréne alebo v ubytovacích zariadeniach 

- v oblastiach pri vydávaní plagátov, letákov a broţúr uviesť typy nebezpečenstva, ktoré sa 

najčastejšie vyskytujú v príslušnom horstve. 

 

Zimnú, ktorej obsahom je: 

- dbať o správne označenie lyţiarskych tratí a svahov podľa STN a kontrolovať organizácie, 

ktorí sú za túto prácu zodpovedný 

- umiestniť do terénu a pravidelne kontrolovať trvalé zákazy a výstrahy , pokiaľ ide o 

nebezpečenstvo. Miesta umiestnenia zákazov a výstrah nechať schváliť príslušným orgánom 

HS a zakresliť ich do máp v oblasti pre vlastnú potrebu, ale i pre verejnosť 

- denne dbať o vyvesenie výstraţných tabúľ podľa poveternostných, snehových a iných 

podmienok. Tieto vyvesovať na určené miesta podľa situácie v tej ktorej oblasti. Za vyvesenie 

zodpovedá sluţbukonajúci člen v príslušný deň 

- stanoviť prípustnosť mínusových teplôt pre jednotlivé zariadenia a lokality, pokiaľ ide o 

pohyb v teréne. 



 

 - Za lyţiarske preteky v plnom rozsahu, z hľadiska bezpečnosti, zodpovedá usporiadateľ 

pretekov, aj keď je na preteky pozvaná hliadka HS, ktorá v tomto prípade zodpovedá za 

rýchle ošetrenie a šetrný zvoz k vozidlu zdravotníckeho zariadenia. 

 - Určovanie hliadok na jednotlivé lyţiarske zariadenia a lyţiarske svahy je v právomoci 

náčelníka oblasti. Toto ustanovenie je treba zverejniť na príslušnom OHDZ, alebo na 

východisku zjazdovej trate. 

1.3.  Všeobecná preventívna činnosť 

 

 

Pohotovosť HS 

Hliadkovanie v teréne, dosaţiteľnosť HS pri úrazoch a zásahoch 

Do rozsiahlej preventívnej práce Horskej sluţby v teréne patrí pravidelné hliadkovanie, najmä 

v zimnom období na zjazdových tratiach. Tieto hliadky neslúţia len na urýchlenie zásahu v 

prípade nehody, ale majú v prvom rade preventívne poslanie. Pri zistení moţných zdrojov 

úrazu tieto včas odstránia, ak je to v ich moţnostiach, alebo upozornia príslušného 

prevádzkovateľa OHDZ na nedostatok i s návrhom na odstránenie. O upozornení sa urobí 

zápis v knihe sluţieb. Horská sluţba pôsobí na prevádzkovateľov, aby vykonávali úpravy 

zjazdových tratí a robili opatrenia k ich bezpečnému uţívaniu lyţiarskou verejnosťou. Pri 

hliadkach na zjazdových tratiach si kaţdý člen HS musí uvedomovať, ţe svoju úlohu 

najlepšie splní, keď pri jazde po zjazdovkách si pozorne všimne kaţdú maličkosť, ktorá môţe 

byť zdrojom úrazu, a nie keď sa snaţí na seba upozorniť okolie rýchlou a riskantnou jazdou. 

Pri vzrastajúcom mnoţstve lanoviek a vlekov nie je uţ moţné pravidelnými hliadkami HS 

obsiahnúť všetky zjazdové trate a lyţiarske svahy. To ale neznamená, ţe postihnutý lyţiar 

ostane ponechaný na náhodu, alebo kamarátsku pomoc. V strediskách zimných športov 

Horská sluţba zavádza a inštaluje do prevádzky SOS rádiostanice. Sú umiestňované v 

údolných staniciach a vrcholových staniciach OHDZ. Ich umiestnenie je signalizované 

informačnou tabuľou (viď značenie zjazdových tratí). Pomocou nich obsluha OHDZ okamţite 

upovedomí Horskú sluţbu o úraze. V poslednej dobe je veľa civilných rádiostaníc, ktoré majú 

medzinárodný kanál na ktorom sa privoláva pomoc. Hliadky HS ktoré majú pohotovosť sú na 

určenom mieste, odkiaľ môţu jazdou na lyţiach okamţite zasiahnúť vo zverenom úseku. 

 

 

 Pohotovosť HS, podávanie informácií o teréne. 

 Na vytypovaných najfrekventovanejších turistických trasách v letnom období, hlavne v čase 

prázdnin, organizuje a vykonáva hliadkovaciu činnosť. Pohotovostné sluţby sú nepretrţite po 

celý rok v domoch HS v súlade s vydanými "Zásadami o vykonávaní sluţieb v staniciach HS 

a hliadok v teréne", ktoré majú jednotlivé oblasti HS spracované pre svoje podmienky. 

Význam hliadkovacej činnosti: 

 - bezprostredný styk s lyţiarmi a turistami, 

 - udrţiavanie prehľadu o stave zjazdových, beţeckých tratí a turistických ciest, 

 - poskytovanie informácií návštevníkom hôr, 

 - poskytovanie rýchlych informácií staniciam HS v prípade úrazu, zablúdenia alebo náhlej 

zmene povetrnostnej situácie, 

 - moţnosť poskytnúť okamţitú prvú pomoc a transport v prípade úrazu na zjazdovkách, 

lyţiarskych a turistických cestách, 

 - privolanie pomoci záchranného druţstva. 

 Súčasťou preventívnej činnosti HS sú pohotovostné sluţby členov v domoch HS a 

záchranných staniciach. Sú zavádzané na staniciach ktorých spádová oblasť zahrňuje miesta 



väčšieho sústredenia návštevníkov hôr v lyţiarskych a turistických strediskách. 

 Úlohou pohotovostných sluţieb je: 

 - podávať informácie návštevníkom hôr, 

 - udrţiavať spojenie s hliadkami v teréne i s ďalšími dosaţiteľnými záchrannými stanicami 

HS, 

 - v prípade hláseného úrazu privolať hliadku HS a oznámiť miesto úrazu, 

 - v prípade záchrannej akcie upovedomiť oblastného náčelníka HS, zaistiť do príchodu 

záchrancov potrebné informácie a záchranný materiál, 

 - organizovať záchrannú akciu. 

 Časový rozvrh pohotovostných sluţieb HS je určovaný podľa letného a zimného obdobia v 

jednotlivých oblastiach HS.   

Prednášková činnosť 

       

Prostredníctvom prednášok, besied, ukáţok, preventívne výchovného materiálu ako sú 

plagáty, skladačky, broţúry zoznamuje Horská sluţba návštevníkov a obyvateľov hôr, najmä 

mládeţ, so zásadami bezpečného pohybu a pobytu v horách. 

Najúčinnejšia forma preventívnej práce je priamy osobný styk člena HS s návštevníkmi. 

Podmienky pre túto činnosť sa stále zlepšujú. Pribúda nových zariadení CR v horských 

oblastiach a s nimi rastú aj počty nových návštevníkov. V ich radoch sú i takí, ktorí sa do hôr 

dostali prvýkrát (zahraničných návštevníkov nevynímajúc). Najmä týmto a účastníkom 

školských výprav, škúl v prírode a detským táborom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 

Naši poslucháči sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o prácu a činnosť Horskej sluţby pre jej 

jedinečnosť a atraktívnosť. Máloktorí majú skúsenosti a znalosti o horolezectve, lyţovaní, 

turistike a preto musí byť člen HS na prednášku dôkladne pripravený, lebo vie, ţe poslucháči 

sú ľudia rôzneho myslenia, školského vzdelania, povolania a podobne. 

Besedy a prednášky členov HS majú byť vţdy vopred pripravené po obsahovej i technickej 

stránke. Ak máme dosiahnuť úspech u poslucháčov a podchytiť ich záujem, musíme správne 

odhadnúť vekové zloţenie, citlivo reagovať na prípadné otázky a zrozumiteľnou formou bez 

zbytočného dramatizovania poukázať na chyby, ktoré môţu nastať pri porušení zásad 

bezpečného pobytu v horách s následkom ohrozenia zdravia. V priebehu prednášok a besied 

je moţnosť zoznámiť poslucháčov s organizáciou a zmyslom činnosti HS, spôsobom a 

významom prác z hľadiska bezpečnosti návštevníkov hôr, ochrany horského prostredia a 

prírody. 

  

Výsledok besedy alebo prednášky členov HS je závislý na: 

 - včasnej a zodpovednej príprave, 

 - podrobných znalostiach prednášanej témy, 

 - vhodne volenej osnovy, 

 - prednesu podľa zloţenia poslucháčov, 

 - nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. 

 V súčasnosti je kaţdá prednáška, beseda, doplňovaná premietaním diapozitívov alebo 

videofilmom. 

       

Bohaté skúsenosti a poznatky, získané dlhoročnou prácou v teréne členmi HS vhodnou 

formou zverejnené (tlač, film, televízia, rozhlas, prospekty, plagáty), sú veľmi účinným a 

vyhľadávaným preventívnym prostriedkom. Pri pouţívaní písaného slova platí tá istá zásada 

ako pri slove hovorenom bezprostredným poslucháčom: stručne, pravdivo, úprimne a 

nezveličovane vy- kresliť skutočnosť. Pritom nebáť sa povedať, ţe hory sú nebezpečné, avšak 

zdôrazniť pre koho!, len pre tých, ktorí ich podceňujú a nie sú na ne pripravení. Zomrieť v 

horách nie je hrdinstvo. 



Knihy vychádzok a túr. 

Pri všetkom snaţení sprístupniť a zaistiť terén tak, aby absolvovanie všetkých túr bolo aj pre 

priemerného návštevníka bezpečné, nemôţeme sa vyhnúť pátraniam po nezvestných 

turistoch, lyţiaroch, ktorí zablúdili. Pre vlastnú bezpečnosť návštevníkov počas ich pobytu, 

pohybu v horách, ako aj pre uľahčenie prípadnej záchrannej akcie je potrebné, aby kaţdý 

turista, lyţiar dodrţal zásadu: "Na túru nikdy nechoď sám a o plánovanej (zamýšľanej) túre 

urob záznam do knihy vychádzok a túr". Táto kniha, ktorú Horská sluţba má umiestnenú v 

chatách, vysokohorských hoteloch a rekreačných zariadeniach slúţi evidencii pohybu hostí 

ubytovaných v tej ktorej chate. Záznam obsahuje dátum, meno a dáta turistu - hosťa, počet 

osôb, hodinu odchodu na túru, popis plánovanej trasy a predpokladaný čas návratu. Pri 

dôslednom vedení záznamov, nemuselo by dôjsť k zbytočným nervóznym scénam v radoch 

hostí a zároveň by sa predišlo nejakej nepotrebnej pátracej akcii. Pri vysokohorských túrach, 

najmä však pri horolezeckých výstupoch spoločným pomocníkom pre turistov, horolezcov a v 

prípade záchranných akcií aj pre členov HS sú vrcholové knihy, umiestnené na jednotlivých 

štítoch a vrcholoch exponovaných horstiev. Sú uschované v plechových vrcholových 

krabiciach. Vrcholové knihy, ktoré v prvom rade informujú o moţnostiach zostupových ciest 

z vrcholu, slúţia zároveň na evidovanie turistov, horolezcov, ktorí sa pri výstupe na vrchol 

zapisujú do nich. Tieto záznamy slúţia pre prípad pátrania po nezvestných horolezcoch, 

turistoch pre Horskú sluţbu ako informácia, akým smerom viesť ďalšie pátranie. 

 

Spolupráca HS s orgánmi a organizáciami 

Horská sluţba spolupracuje s jednotlivými zväzmi SZTK (turistickým, lyţiarskym, 

horolezeckým ap.), orgánmi štátnej správy a organizáciami pre zabezpečenie bezpečnosti pri 

vykonávaní športovej, turistickej a rekreačnej činnosti v horách. Členovia HS zaisťujú 

predovšetkým bezpečnosť účastníkov podujatí. Pred otvorením lyţiarskeho alebo iných 

podujatí je odborný posudok (vyjadrenie) Horskej sluţby záväzný. Preto k jednotlivým 

vyjadreniam treba pristupovať s vedomím najvyššej zodpovednosti. Zároveň však treba 

dôsledne trvať na tom, aby organizátor splnil všetky bezpečnostné opatrenia. Pri zaisťovaní 

bezpečnosti športových, turistických, horolezeckých akcií masového, výkonnostného a 

vrcholového charakteru v horách a na poţiadanie príslušná oblasť HS poskytuje asistenciu na 

náklady organizátora. 

Jednou z činností HS je ochrana prírody a spolupráca s Národnými parkami a správami 

CHKO. Táto spolupráca v prevencii je v uzatváraní dohôd o úpravách turistických trás, 

lyţiarskych tratí z hľadiska bezpečnej prevádzky, pravidelnej údrţby a v aktívnej spolupráci 

pracovníkov oboch zloţiek pri hliadkovacej činnosti v teréne a pri ochrane prírody. 

 Dôleţitým článkom spolupráce HS v preventívnej činnosti sú orgány štátnej správy. V ich 

spolupráci môţeme výrazným spôsobom regulovať pohyb v horách alebo ovplyvniť 

nepriaznivé dôsledky narastajúcej návštevnosti hôr formou vydávania vyhlášok, pri úpravách 

prevádzky na horských komunikáciách, pri výstavbe zariadení CR. 

Horská sluţba v rámci svojej preventívnej činnosti spolupracuje s poisťovňami pri 

zabezpečovaní propagačného, inštruktáţneho a záchranného materiálu. 

Na poţiadanie dáva podklady a pripomienky k vydávaniu turistických máp a sprievodcov v 

horských oblastiach. 

 

Horská sluţba sleduje príčiny športom a turistikou zavinených úrazov v horských oblastiach a 

na základe rozborov navrhuje v spolupráci so zainteresovanými zloţkami opatrenia k ich 

zníţeniu. Od roku 1988 je sledovanie úrazov a ich vyhodnocovanie vykonávaní pomocou 

počítača v kaţdej oblasti HS.  Zabezpečovanie odborných školení je prostredníctvom 

vlastného školiaceho strediska. 

 



1.4. Zabezpečovacie zariadenia v teréne 

 

Klub slovenských turistov a Horská sluţba majú záujem poskytnúť i priemerne zdatným 

turistom moţnosť bezpečne absolvovať náročné vysokohorské výstupy, prechody, umoţniť 

turistom navštíviť tajuplné skalné rokliny, sprístupniť výhliadkové miesta. Za tým účelom 

Horská sluţba buduje v roklinách fixné rebríky, lavičky. Pevne zabudovanými skobami a 

reťazami zaisťuje výstup, zostup alebo prechod vrcholov, vysokohorských sediel 

(priechodov). Udrţuje nenáročné telovýchovné zariadenia ako sú lyţiarske beţecké okruhy, 

trate buď fit, prístrešky proti nepriaznivému počasiu (útulne). 

      O Horskej sluţbe je všeobecne známe, ţe sa zaoberá záchrannou činnosťou, 

poskytovaním prvej pomoci a to prevaţne pri lyţiarskych alebo horolezeckých úrazoch. 

Menej je známe, ţe pravaţná časť činnosti je venovaná prevencii. Preto sa prikočilo k 

plánovitému rozširovaniu záchranných staníc HS ako jeden z prostriedkov preventívnej 

činnosti a to podľa pravdepodobnosti rozvoja lyţiarskych a turistických stredísk, nových 

komunikačných moţností, hlavne lanoviek a lyţiarskych vlekov. 

Stanice HS podľa významu sú rozdelené na: 

 1/ Ohlasovacie 

 2/ Záchranné 

 3/ Základné 

 Z preventívneho hľadiska predstavujú stanice HS široké pole pôsobnosti. Je to včasná 

príprava a zrýchlenie záchranných akcií, zaistenie spojenia, výkon pohotovostnej sluţby na 

frekventovaných miestach, moţnosť sústredenia záchranných skupín, uskladnenia 

záchranného materiálu a moţnosť bezprostredného styku s návštevníkmi hôr. 

Ohlasovacie stanice HS sú zriaďované v horských chatách, rekreačných zariadeniach, 

horárňach v staniciach OHDZ. Základnou podmienkou pre zriadenie ohlasovacej stanice je 

telefonické spojenie s oblasťou HS alebo okrskom. V týchto staniciach je poučenie pre prípad 

vyţiadania pomoci HS. Odľahlé ohlasovacie stanice HS bývajú podľa potreby a podmienok 

vybavené základným sanitným materiálom, kanadskými saňami a nosítkami. Vhodným 

doplnením ohlasovacích staníc sú propagačné a informačné plagáty, ktoré zoznamujú 

návštevníkov hôr s činnosťou HS, zásadami bezpečného pobytu v horách a pravidlami 

pohybu na lyţiarskych tratiach a OHDZ. 

Záchranné stanice HS zriaďujeme vo vlastných objektoch, horských chatách alebo iných 

zodpovedajúcich zariadeniach. Z hľadiska prevencie je umiestnenie týchto staníc dané 

exponovanosťou okolitého terénu, frekventovanosťou turistických trás, plánom výstavby 

športových, hlavne lyţiarskych stredísk. Základným predpokladom funkčného zaistenia 

prevádzky záchranných staníc HS je spojenie s oblasťou HS a ďalšími záchrannými 

stanicami. V záujme zvýšenia účinku prevencie bolo prikročené k výstavbe záchranných 

staníc, ktoré svojím rozsahom umoţňujú výkon nepretrţitej pohotovostnej sluţby, 

ubytovania(prenocovania) členov záchranného druţstva a uskladneniu potrebných 

záchranných a transportných prostriedkov. Z hľadiska priestorového riešenia je 

bezpodmienečne nutné, aby kaţdá záchranná stanica mala miestnosť prvej pomoci so 

sanitným materiálom a hygienickým zariadením. Miestnosť pre výkon sluţby a priestor pre 

uskladnenie potrebného vybavenia. Miestnosť pre ubytovanie (prenocovanie) členov HS v 

sluţbe, alebo prenocovanie členov záchranného druţstva prípadne dlhšie trvajúcej záchrannej 

akcie. Vybavenie záchranných staníc z hľadiska sanitných, záchranných a transportných 

prostriedkov musí v podstate zodpovedať rýchlemu a bezpečnému poskytnutiu prvej pomoci a 

rýchlej záchrane zablúdených. 

 Vybavenie záchranných staníc v lyţiarskych strediskách: 

 - obväzový materiál a fixačné prostriedky, 



 - lieky, ktoré môţu podávať členovia HS, 

 - lieky len pre potrebu lekára, alebo zdravotného záchrancu, 

 - oţivovací prístroj, 

 - kanadské sane (akija) so zvoznou dekou, 

 - potrebný počet pohotovostných batohov, 

 v ostatných terénoch doplnené o : 

 - signalizačním a osvetľovacím zariadením, 

 - špecialnym vybavením zodpovedajúcim záchranným akciám v okolitom teréne 

   a/ súpravou pre záchranu v neprístupnom teréne, 

   b/ horolezeckým výstrojom a výzbrojou, 

   c/ vybavením pre záchranné práce v teréne, 

   d/ iným pomocným materiálom (lopaty, sekery, píly ap.). 

 V rámci preventívnej činnosti sú vybrané záchranné stanice HS vybavené základnými 

meteorologickými prístrojmi a prostriedkami na meranie snehovej pokrývky a jej zloţenia. 

Sledovanie povetrnostnej situácie a meranie snehovej pokrývky sa vykonáva pravidelne a na 

základe získaných údajov nasledujú miestne bezpečnostné opatrenia. Verejnosti podávajú 

informácie prostredníctvom oblasti HS a SLP. 

 Základné stanice HS sú v podstate domy HS, ktoré tvoria základ celého vybavenia Horskej 

sluţby. Spravidla sú umiestňované v najvýznamnejšom stredisku oblasti HS, kde zároveň 

plnia funkciu záchrannej stanice a sú riadiacim a spojovacím centrom oblasti HS. 

 

1.5. Značenie v horách 

 

Značenie turistických chodníkov 

V súlade s prijatými zásadami o spolupráci s Klubom slovenských turistov, komisiou 

značenia a na základe prijatých dohôd sa podiela Horská sluţba so svojimi členmi na údrţbe 

pásového turistického značenia, stojanov na orientačné mapy a rozcestníky. Značenie 

turistických trás slúţi nielen organizovaným turistom, ale predovšetkým širšej turistickej 

verejnosti. Účinne prispieva k usmerňovaniu jej záujmov pri rekreačnej činnosti, a tým i 

nepriamo výchovne pôsobí. Turistom umoţňujú spoľahlivý pohyb vo voľnej prírode, 

zoznamujú ich s rôznymi prírodnými i kultúrnymi a historickými pamiatkami. Turistické 

značené trasy musia turistu spoľahlivo a bezpečne viesť terénom tak, aby nebol nútený cestu 

hľadať, ale aby sa mohol plne venovať svojim turistickým záujmom. 

 Značenie turistických trás je činnosť, pri ktorej sa vybrané hodnotné cesty v teréne označujú 

normalizovanými symbolmi (značkami) a vybavujú informačnými pomôckami (orientáciou 

t.j. smerovkami a tabuľkami miestneho názvu, mapami), ktoré umoţňujú i širokej turistickej 

verejnosti spoľahlivé sledovanie trasy. 

Druhy značenia 

Turistické cesty a chodníky sa označujú letným turistickým značením a informáciou o 

vytýčenom smere postupu po stanovenej trase, ako aj na upozornenie na turisticky, 

vlastivedne a kultúrno-historicky významné objekty. 

Letné turistické značenie splňuje svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej 

pokrývky. Turistické trasy len s letným turistickým značením v teréne nad hranicou lesa sa 

nesmú pouţívať v období so súvislou snehovou pokrývkou. 

Turistická značená trasa zabezpečuje v teréne spojenie medzi danými geografickými bodmi aj 

bez pouţitia mapy so znázorneným priebehom trasy. 

  

 

 



V podmienkach dosť hustej siete sa nemoţno vyhnúť kriţovaniu značených trás. To by v 

prípade pouţitia jednej farby veľmi sťaţovalo ďalšie sledovanie určitej značenej trasy. Z 

tohoto dôvodu sa v Slovenskej republike pouţívajú štyri vedúce farby a to: červená, modrá, 

zelená, ţltá. 

 

Značenie lyţiarskych zjazdových tratí a trás 

 Osobitné sú informačné značenia na zjazdových tratiach a lyţiarskych cestách. Kým 

lyţiarske zjazdoví trate sú značené, upravované a kontrolované Horskou sluţbou, lyţiarske 

cesty sú značené odlišne, bez ohľadu na stupeň obtiaţnosti a značené proti lavínovému 

nebezpečenstvu. 

Lyţiarske zjazdové trate sú značené podľa stupňa obtiaţnosti : ľahké - modrá, stredne ťaţké - 

červená, veľmi ťaţké - čierna 

Za ľahké lyţiarske trate pokladáme trate, kde pozdĺţny a priečny sklon, s výnimkou veľmi 

krátkych úsekov neprekročí 25 % okrem miestnych nerovností a krátkych úsekov (iba 

v otvorenom teréne) označuje sa červenou farbou, za stredne ťaţké pokladáme zjazdovky, kde 

pozdĺţny, alebo priečny sklon, s výnimkou veľmi krátkych úsekov neprekročí 40 %, za veľmi 

ťaţké pokladáme zjazdovky, kde sú prekročené hraničné hodnoty pre zjazdovky stredne 

ťaţké. 

 Začiatok zjazdovky býva na viditeľnom mieste označený smerom, ktorým zjazdovka 

pokračuje, s označením stupňa jej obtiaţnosti a cieľového miesta. V pokračovaní zjazdovej 

lyţiarskej trate je jej priebeh označený kruhovými terčami s číslom trate, farebne 

zvýrazňujúcim jej obtiaţnosť. Úlohou tohoto značenia je v dohľadných odstupoch označiť 

priebeh zjazdovky. Súbeţne s terčovým značením ide značenie smerovými ukazovateľmi. 

Osobitným značením je značenie okraja zjazdových tratí vo vysokohorskom teréne. 

 Značenie lyţiarskych ciest je rozdielne od značenia lyţiarskych zjazdových tratí. Pre tento 

účel sa pouţívajú štvorcové terče s označením čísla lyţiarskej cesty a bez označenia stupňa 

obtiaţnosti. Terč má oranţový podklad s čiernym označením čísla cesty. 

 

Veľký preventívny význam majú oznamy o úprave povrchu zjazdových tratí a o sluţbách o 

nich, s prípadnými časovými údajmi o ich trvaní. Do tejto kategórie radíme i rôzne spôsoby 

uzatvárania terénu a lyţiarskych tratí v prípade výskytu rôznych foriem ohrozenia. 

 

 Značenie beţeckých tratí 

 Z hľadiska názvoslovia norma rozoznáva lyţiarsku beţeckú trať, lyţiarsku beţeckú trasu a 

voľný lyţiarsky terén. 

Lyţiarska beţecká trať je vyhradená sezóna komunikácia s obmedzeným prístupom, určená 

len pre beh na lyţiach a podľa moţnosti k tomu upravovaná. Je vybavená značením, chránená 

pred horským nebezpečenstvom a kontrolovaná.  

 Lyţiarska beţecká trasa je vyhradená sezóna komunikácia, alebo časť voľného terénu s 

neobmedzeným prístupom, prispôsobená pre beh na lyţiach. Je vybavená značením, bez 

označenia obtiaţnosti a chránená iba pred lavínovým ohrozením. Nie je upravovaná ani 

kontrolovaná. Značia sa štvorcovými terčami o dĺţke strany 250 mm plošným členením podľa 

obrázku. Podkladová farba terča je oranţová, symbol a nápisy sú čierne. 

 

 Voľný lyţiarsky terén je časť krajiny s neobmedzeným prístupom, ktorej povrch umoţňuje 

pohyb na beţeckých lyţiach. Nie je chránený pred horským nebezpečenstvom, nie je značený, 

ani kontrolovaný. 

 Zavedený systém preventívno-výstraţného značenia je vylepšením doterajšieho značenia. Je 

záväzným podkladom pri posudzovaní jednotlivých prípadov, ato ako v smere návštevníkov 

hôr, ktorí toto značenie majú dodrţovať, tak i voči tým, ktorí toto značenie zabezpečujú. 



Lavínová prevencia 

Lavínová prevencia Horskej sluţby na Slovensku je činnosť, ktorej úlohou je ochrana 

návštevníkov hôr pred lavínovým nebezpečenstvom a záchranné akcie pri lavínových 

nešťastiach. Horská sluţba uplatňuje pri tom známe, zauţívané praktické metódy, ktoré sa v 

súčasnosti pokladajú za najúčinnejšie. 

 Význam a dôraz sa kladie na lavínovú prevenciu, čo viedlo k zriadeniu špeciálneho 

pracoviska Horskej sluţby so zameraním na lavínovú problematiku. Týmto pracoviskom je 

Stredisko lavínovej prevencie so sídlom v Jasnej v Nízkych Tatrách. Hlavné objekty pre 

prieskum snehových a meteorologických podmienok sú rozloţené na severnej a juţnej strane 

Chopka a nadväzujú na údaje z meteorologickej stanice HMÚ na Chopku. Tým sa získava 

prehľad o vývoji situácie v závislosti od nadmorskej výšky, expozície, ktorý sa dopĺňa údajmi 

z ostatných horstiev. Hlavnou náplňou Strediska je metodické vedenie a usmerňovanie 

všetkých praktických zásahov a preventívnych opatrení v horských oblastiach Slovenska. 

Činnosť Strediska sa riadi podľa dlhodobých a ročných plánov. V sezónnom programe sú 

zahrnuté priebeţné denné úlohy na zabezpečenie lavínovej predpovede, technickému 

zabezpečeniu lavínovej prevencie, odstrelu lavín, metodickému usmerňovaniu záchranných 

prác na lavínach. 

 V preventívnej praxi Horskej sluţby sa lavínová prognóza zabezpečuje na základe výsledkov 

meraní a pozorovaní snehovej situácie, priebehu počasia a vývoja celkových podmienok. 

Údaje z pozorovacej siete sa zhromaţďujú v Jasnej, kde sa denne komplexne vyhodnocujú a v 

prípade lavínovej situácie sa stanoví veľkosť (stupeň) lavínového nebezpečenstva. Správa o 

lavínovom nebezpečenstve sa telekomunikačnými prostriedkami a tlačou všeobecne zverejní. 

 Lavínové záchranné a hľadacie práce sú zväčša veľmi náročné a komplikovaní, vyţadujú si 

dobrú organizáciu, disciplínu a veľkú odbornú i fyzickú vyspelosť záchrancov. Na tieto akcie 

má Horská sluţba k dispozícii potrebný záchranný materiál a vycvičených lavínových psov. 

Záchranný materiál je uloţený (uskladnený) priamo v chatách a vo vysokohorských 

objektoch, v centre lavinóznych terénov. 

 V rámci lavínovej prevencie je veľmi dôleţité rozširovanie poznatkov z lavínovej teórie a 

praxe. Preto Horská sluţba robí prednášky pre návštevníkov hôr, usporadúva špeciálne 

školenia, cvičenia a zabezpečuje zverejnenie týchto poznatkov v odborných publikáciách, 

článkoch, správach a podobne. 

 Protilavínová prevencia bude stále večným aktuálnym a závaţným problémom. Dnes existuje 

ešte veľa nejasností, protirečivých poznatkov a názorov na túto problematiku. Ďalšie obdobie 

činnosti, nazhromaţdené skúsenosti iste vyriešia tieto zloţité otázky a vybuduje sa správny, 

účinný systém prevencie a ochrany. V našich podmienkach sa týmto problémom venuje 

značná pozornosť, úsilie a prostriedky, ktoré zaručujú dosiahnutie špičkovej úrovne. 

 V horských športových strediskách a priamo v teréne informuje horská sluţba návštevníkov 

o nebezpečenstve lavín informačnými oznamami a výstraţnými tabuľami. Umiestňujú sa v 

chatách, v blízkosti východiskových miest na túry, alebo sa nimi označia a uzatvoria ohrozené 

miesta - úseky turistických priechodov, lyţiarskych zjazdoviek a letné cesty. V sídliskách 

zloţiek Horskej sluţby, ako aj v ich blízkosti sa oznamy po minutí nebezpečenstva 

odstraňujú. Na odľahlých miestach sa ponechávajú po celú zimu. 

                       Akútne lavínové nebezpečenstvo - znak upozorňuje na mimoriadne lavínové 

nebezpečenstvo, najmä samovoľne zbiehajúcich lavín v dôsledku predchádzajúceho 

intenzívneho sneţenia, nepriaznivého ukladania snehovej pokrývky na svahoch a jej malej 

stability v uţšom, ale najmä v širšom územnom vymedzení. Znak sa inštaluje na kratšie 

časové obdobie, počas ktorého sa všeobecne neodporučuje pohyb vo vysokohorskom teréne. 

                     Potencionálne lavínové nebezpečenstvo - znak má za účel upozorniť na lavínové 

nebezpečenstvo, vyplývajúce z mimoriadne priaznivých terénnych podmienok, ktoré v 

spolupôsobení ďalších činiteľov môţu vytvárať podmienky pre vznik lavinóznych procesov v 



širšom, alebo uţšom územnom vymedzení. Platnosť tejto značky je počas celého zimného 

obdobia. 

                    Uzatváranie terénu z iných dôvodov - znak zabezpečuje uzatváranie terénu z 

dôvodov iného ohrozenia, ako sú nebezpečné svahové pohyby, výmole a nátrţe v dosahu 

turistických trás spôsobené prívalovými vodami, nebezpečné previsy a preveje, zľadovatelý 

terén a pod. Umiestnenie značky a trvanie jej platnosti sú zhodné s časovým trvaním 

ohrozenia. 

                   Vysokohorský terén - znak upozorňuje na všeobecné nebezpečenstvo vo 

vysokohorskom teréne, oblastiach v pásme nad hornou hranicou lesa. Extremita terénnych a 

klimatických podmienok z hľadiska pobytu v týchto oblastiach kladú zvýšené nároky na 

fyzickú zdatnosť, vybavenie potrebným výstrojom, znalosť vysokohorských podmienok a 

všestranné prispôsobenie sa týmto podmienkam. Platnosť tohoto znaku je celoročná. 

 Na kaţdý stupeň zisteného lavínového nebezpečenstva Horská sluţba robí príslušné 

preventívne opatrenia a zásahy. Prvý a druhý stupeň sa vyhlasuje všeobecne, tretí a štvrtý 

stupeň osobitne oznámením a upozornením vo všetkých horských sídliskách, hoteloch a 

chatách. V týchto váţnych situáciách sa ešte ďalej vyhlasuje poplachový stav a pohotovosť 

záchranných oddielov. 

 Pri kaţdom stupni lavínového ohrozenia zabezpečuje horská sluţba kontrolu ohrozených 

frekventovaných miest a priestorov. Podľa podmienok a potreby potom testuje pevnosť snehu 

odstrelom. V odskúšaných priestoroch sa zlikviduje nepriaznivé napätie a tieto miesta sa 

stanú pre vstup a pohyb osôb bezpečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METEOROLO GIA 

 

Športová činnosť v horskom prostredí  je nevyhnutne ovplyvňovaná počasím. Mnoţstvo 

problémov a úrazov je spôsobených práve vplyvom klimatických faktorov. Pre záchranne 

zloţky je dôleţité poznať základné meteorologické pojmy, či uţ kvôli poskytovaniu 

informácií o počasí pre návštevníkov hôr, alebo kvôli samotnému plánovaniu a realizácii 

záchranných akcií. Napríklad dáţď môţe zmeniť obťaţnosť lezeckej túry aj o 2-3 stupne 

(UIAA). Znamená to, ţe z jednoduchej túry v mierne exponovanom teréne sa v priebehu 

minúty môţe stať lezecká túra s nutnosťou istenia a pouţitia zaisťovacích prostriedkov. 

Vietor v zime dokáţe v priebehu krátkeho času markantne zmeniť nebezpečenstvo pádu 

lavíny. Nie je výnimočné, ţe vo väčšine lokalít horstva je tvrdá spevnená snehová pokrývka 

s minimálnym rizikom pádu lavíny, na nej napadnuté 2-3 cm nového snehu ale v priebehu dňa 

vietor tento sneh premiestni na záveterné svahy a tam lokálne rapídne zvýši lavínové 

nebezpečenstvo. Hlavné riziká spojené s náhlou zmenou počasia sú: 

- Hypotermia (podchladenie vplyvom vetra a zráţok) 

- Zvýšenie obťaţnosti túry 

- Zvýšenie rizika pádu lavín 

- Zvýšenie objektívneho nebezpečenstva (pád skál, blesk, koncentrovaný tok vody) 

Správnym vyhodnotením vývoja počasia eliminujeme tieto riziká.  

Predpoveď počasia je jedným z najdôleţitejších faktorov plánovania túr. Pri 24 hodinovej 

predpovedi počasia je úspešnosť predpovede 86%. Pri predpovedi počasia treba sledovať 

frontálne zmeny počasia, ktoré sa dajú predpovedať 24 – 36 hodín pred ich nástupom 

a lokálne zmeny počasia, ktoré sa dajú predpovedať spoľahlivo iba niekoľko hodín dopredu. 

Preto je vlastné  vyhodnotenie aktuálnej situácie priamo v teréne tak dôleţité. 

3.1. Základné pojmy a veličiny 

 

Atmosféra = vzduchový obal Zeme. Tu prebiehajú meteorologické procesy. 

Meteorológia = veda o zloţení a vlastnostiach atmosféry a fyzikálnych procesoch v nej 

prebiehajúcich. Ich poznaním moţno predpovedať počasie. 

Počasie = okamţitý alebo krátko trvajúci stav ovzdušia, ktorý moţno charakterizovať 

súborom hodnôt (T, Pa, v, r...) 

Teplota (T)= sa meria v °C, °F a K. Bod mrznutia vody (0 °C = 32 °F = 273,15 K), bod varu 

vody (100 °C = 212 °F = 373,15 K) 

Izoterma = spojnica bodov na zemskom povrchu s rovnakou teplotou 



Atmosférický tlak (p) = tlak masy vzduchu v atmosfére podmienený gravitačným pôsobením 

Zeme. Hodnota tohto s rastúcou nadmorskou výškou klesá. Barometrický tlak nie je stály, 

neustále kolíše v danom bode zemského povrchu okolo určitej hodnoty. Na tlak vzduchu má 

okrem nadmorskej výšky vplyv aj teplota vzduchu a prúdenie vzduchu. Meranie v jednotkách 

Pa, bar, kPa (100 000 Pa = 1 bar = 1 000 hPa). Pre potreby meteorológie sa tlak vzduchu 

prepočítava na hladinu mora. 

Izobara = spojnica bodov na zemskom povrchu s rovnakým tlakom vzduchu 

Rýchlosť prúdenia vzduchu (vetra) (v) sa udáva v m/s alebo km/h. Existuje niekoľko stupníc 

sily vetra, často pouţívaná je Beaufortova stupnica (Tab. 1): 

Tab. 1 – Beaufortova stupnica sily vetra. 

Stupeň m/s km/h Pomenovanie Úkazy na pevnine 

0 0 0 bezvetrie dym stúpa kolmo nahor 

1 1,0 3 vánok  slabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe 

2 2,5 9 slabý vietor šelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvári 

3 4,5 16 mierny vietor vietor rozvíja menšie zástavy, pohyb vetvičiek 

4 6,5 24 
dosť čerstvý 
vietor 

vietor zdvíha prach a kúsky papiera, pohybuje slabšími konármi 

5 9,5 34 čerstvý vietor 
listnaté kry sa začínajú hýbať, na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky 
so spenenými hrebeňmi 

6 12,5 44 silný vietor 
vietor pohybuje silnejšími konármi, telegrafné drôty svištia, používanie 
dáždnika je obťažné 

7 15,5 56 prudký vietor vietor pohybuje celými stromami, chôdza proti vetru je náročná 

8 19,0 68 búrlivý vietor lámu sa konáre, chôdza proti vetru je normálne nemožná 

9 22,5 81 víchrica  

vietor spôsobuje menšie škody na stavbách, strháva komíny a škridly, zo 
stromov sa odlamujú hrubšie konáre 

10 26,5 95 silná víchrica vyvracia celé stromy, spôsobuje väčšie škody na stavbách 

11 30,5 110 
mohutná 
víchrica 

mnoho stromov je vyvrátených alebo zlomených, spôsobuje rozsiahle 
materiálne škody 

12 36,0 125 orkán  ničivé účinky 

 

Tab. 2 – Vplyv rýchlosti vetra na tepelnú pohodu 
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Vietor negatívne ovplyvňuje tzv. tepelnú pohodu (tab. 2). V oranţovej zóne môţe dôjsť 

k omrznutiu nechránenej časti tela za 10-30 min. V červenej zóne dokonca za 2 min.  

Vlhkosť vzduchu = obsah vodných pár v ovzduší. Pri nasýtení vzduchu na 100% odparovanie 

ustáva. S vyššou T pojme 1 m3 vzduchu viac vody.  

Slnečné ţiarenie je hlavnou príčinou klimatických rozdielov na zemi. Pohyb nad 4000 m.n.m. 

bez ochranných prostriedkov je zdraviu nebezpečné.  

Albedo = odraz slnečného ţiarenia od povrchu. Sneh odráţa 80%, albedo snehu = 0,8. 

3.2. Atmosféra  

 

Atmosféra je plynový obal Zeme. Jej zloţenie je zrejmé z obrázku (Obr. 1). Pre meteorológiu 

je najdôleţitejšia prvá vrstva – troposféra. Je hrubá cca 10 km (rovník 13 km, póly 8 km) 

a nachádza sa tu väčšina vodnej pary. Tu prebiehajú zmeny počasia.  

Zloţenie atmosféry (N = 75,5 %, O2 = 23,1 %,  Ar = 1,3 %, ostatné plyny = 0,1 %). Vodná 

para tvorí 2,5 % objemu atmosféry na rovníku 0,2 % na póloch.  

 

 

 

 

 



So stúpajúcou výškou sa mení tlak vzduchu, jeho objem a priebeh teploty (Obr. 1). 

Obr. 1 

 

3.3. Základné tlakové útvary v atmosfére 

 

Všade tam, kde je výrazný teplotný kontrast medzi vzduchovými vrstvami, sa vytvárajú 

predpoklady pre vznik frontu. 

Tlaková níţ – cyklóna 

 



Obr. 2 - Vznik tlakovej níže a tlaková níž 

Tlaková níţ je vír s najniţším tlakom uprostred. Vzduch prúdi z okraja do stredu (tlakový 

spád). Na severnej pologuli sa točí proti smeru hodinových ručičiek. Je sprevádzaná 

zráţkami, čo je výsledkom výstupných pohybov vzduchu, predovšetkým na poveternostných 

frontoch, s ktorými bývajú cyklóny spojené. Predná strana býva charakterizovaná prílevom 

teplejšieho vzduchu a prináša trvalejšie a rozsiahlejšie zráţky. Na zadnej strane panuje 

prehánkové počasie. Vznikajú väčšinou nad európskou pevninou a smerujú zo západu na 

východ. Na východnej (prednej) strane cyklóny prúdi teplý vzduch na sever a vzniká tu teplý 

front. Na západnej (zadnej) strane cyklóny prúdi studený vzduch na juh a vzniká tu studený 

front. Časom sa rozpadne. V lete prináša ochladenie, v zime oteplenie. 

Tlaková výš – anticyklóna 

 Najväčší tlak vzduchu je v strede tlakovej výše, preto 

vzduch pri povrchu prúdi zo stredu do strán smerom k 

oblasti s niţším tlakom vzduchu. Pôsobenie zemskej rotácie 

má za následok, ţe prúdenie nie je priamočiare, ale stáča sa 

na severnej pologuli v smere hodinových ručičiek a na 

juţnej v protismere. Na miesto vzduchu, ktorý prúdi von, 

klesá z väčších výšok studený vzduch. Ten sa stlačovaním 

ohrieva pribliţne o 1°C na kaţdých 100 metrov. Jeho 

relatívna vlhkosť sa zmenšuje a oblaky sa strácajú. Preto 

býva v stredoch tlakovej výše väčšinou pekné, jasné alebo 

len málo oblačné počasie. V jesennom a zimnom období sa 

zvykne v oblasti vysokého tlaku vzduchu vytvárať hmla 

alebo nízka oblačnosť najmä v niţších polohách. Na horách 

panuje v tomto období pekné počasie. 

Obr. 3 – Tlaková výš  

Tlaková výš pravidla pokrýva väčšie územie a pohybuje sa pomalšie. V lete prináša oteplenie, 

v zime ochladenie. Rozdiely medzi dňom a nocou sú väčšie. 

Brázda nízkeho tlaku vzduchu 

Je to systém pretiahnutých neuzavretých izobár vysunutých zo stredu tlakovej níţe s 

najniţšími hodnotami tlaku pozdĺţ osi brázdy. Leţí medzi dvoma oblasťami vysokého tlaku a 

oddeľuje ich. Býva spravidla spojená s tlakovou níţou a nachádza sa v nej buď oklúzny alebo 

studený front. Prevláda v nej oblačné počasie, občas so zráţkami, v lete s búrkami. 

Výbeţok vyššieho tlaku vzduchu 

Je to oblasť vyššieho tlaku neuzavretých izobár, oddeľuje obvykle dve oblasti nízkeho tlaku 

vzduchu. V tejto oblasti môţeme očakávať podobné počasie ako v tlakovej výši, menej 

oblačnosti alebo jej rozpadávanie a slnečno. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celzia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oblak
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Dasie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jese%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zima
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hmla


 

Obr. 4 – Tlakové útvary na synoptickej mape 

 Atmosférické fronty 



Teplý front

 

Obr. 5 – Teplý front 

Teplý vzduch postupuje rýchlejšie ako studený a vystúpi naň. Rozpína a ochladzuje sa, vodná 

para následne kondenzuje do zráţok. Teplý front má dlhý nástup, ca 700 km od frontu prvá 

oblačnosť, vysoké oblaky (Ci). Nakoniec pred frontom daţďové oblaky (Ns), z ktorých 

vypadávajú zráţky, väčšinou dlho trvajúce. Zráţkové pásmo je dlhé cca 300 km (v zime 400 

km). Teplý front má mierny priebeh a nie sú veľké rozdiely teplôt pred a po prechode frontu. 

Studený front 

Studený vzduch postupuje rýchlejšie, vtlačí sa pod pomalší teplý vzduch. Teplý vzduch hore 

sa ochladzuje a vodná para kondenzuje do zráţok. Rýchly nástup, najskôr sa vyskytujú 

vysoké oblaky (Ci a Cs) a potom nasledujú hradby búrkových oblakov (Cb). Pri prechode 

frontu prší, búrky, krupobitie. Po prechode rýchle vyjasnenie. Tlak vzduchu pred prechodom 

frontu klesá a s príchodom prudko stúpa. Zmena počasia je náhla a v lete spojená s prudkým 

poklesom teplôt. 

 



 

Obr. 6 – Studený front 

Oklúzny front 

 

Vzniká na miestach, kde studený front dobieha pomalší teplý front. Teplý vzduch je vytlačený 

nahor a stratí kontakt s povrchom. Ak front oddeľuje vzduchové hmoty s malým rozdielom 

teplôt frontálne rozhranie je menej výrazné a nakoniec sa front rozpadne. Ak front oddeľuje 

vzduchové hmoty s veľkým rozdielom teplôt tak sa oklúzny front pretransformuje na nový 

teplý ale častejšie studený front. 



 

Obr. 7 – Oklúzny teplý front 

Oklúzny teplý front sa vyskytuje prevaţne v koncom jesene, v zimných mesiacoch a v skorej 

jari. Po prechode frontu sa oteplí. 

 

Obr. 8 – Oklúzny studený front 

Oklúzny studený front je typický pre letné obdobie a po jeho prechode sa ochladí. 

 

 



3.4. Typy oblakov 

 

Oblaky tvoria drobné kvapky vody alebo ľadových kryštálov. Vznikajú tak, ţe na pevných častiaciach 

sa kondenzuje vodná para. Rozdeľujú sa podľa tvaru a výšky ich výskytu. Vypovedajú o aktuálnom 

stave atmosféry a podľa ich výskytu sa dá odhadnúť  vývoj počasia.  

Oblaky delíme do troch skupín, podľa výšky ich výskytu v atmosfére. Výškové stupne sú 

v jednotlivých zemepisných šírkach odlišné, pre mierne pásmo platí: 

- Vysoké oblaky (7 + km) – Ci, Cs, Cc 

- Stredné oblaky (2 – 7 km) – Ac, As 

- Nízke oblaky (0 – 2 km) – Sc, St, Ns, Cu, Sc 

Niektoré publikácie uvádzajú aj štvrtý typ oblakov, tzv. oblaky vertikálneho vývoja, ktoré zvyknú 

presahovať cez jednotlivé výškové pásma. Sú to Ns, Cu, Sc.  

Vysoké oblaky 

Sú tvorené ľadovými kryštálmi. Sú predzvesťou zmeny počasia, príchodu frontu. 

CIRRUS (Ci) - riasa 

Jednotlivé, jemné vláknité štruktúry/pásy 

Nezoslabujú slnečné svetlo 

Bez zráţok 

Predzvesť príchodu teplého frontu 

 

CIRROSTRATUS (Cs) – riasová sloha 

Často pokrýva celú oblohu, vytvára halové javy 

Bez zráţok 

Výskyt v blízkosti teplého frontu 

 

CIRROCUMULUS (Cs) – riasová kopa 

Nevrhajú tieň (Ac vrhajú tieň) 

Bez zráţok 

Predzvesť búrky alebo na zadnej strane studeného 

frontu 

 

 



Stredné oblaky 

ALTOCUMULUS Castellanus (Ac) – vysoká 

kopa 

Väčšinou kvapky vody, pri nízkych teplotách 

ľadové kryštáliky 

Vrhajú tieň 

Bez zráţok 

Ak sa ukazujú ráno, v lete moţný príchod 

prehánok/búrky v poobednách hodinách, alebo 

sa v závere pekného dňa rozpadnú  

 

ALTOCUMULUS Lenticullaris (Ac len) – 

vysoká kopa 

Často vznikajú pri féne 

Moţná predzvesť búrky, ak sa tvoria nad 

vrcholmi kopcov 

 

 

 

ALTOSTRATUS (As) – vysoká sloha 

Vodné kvapky aj ľadové kryštály 

Vertikálne vysoké, často iba mierne alebo 

presvitá slnko, alebo vôbec 

Predmety na zemi nevrhajú tieň 

Neprší z nich, kvapky sa pred dopadom vyparia 

Priamy nástup teplého frontu 

 

Nízke oblaky 

CUMULUS (Cu) – kopa 

Husté, osamotené, ţiarivo biele, ohraničené 

tvary. Rovná spodná časť oblaku, tmavá, horná 

časť ako karfiol. Zráţky iba z mohutného 

oblaku. Pozostáva z vodných kvapiek vo 

všetkých výškach 

Jedna z etáp vertikálneho vývoja počasia, moţné 

riziko búrky 



Delí sa na: 

Cumulus humilis – nízka kopa 

Cumulus mediocris  - stredná kopa 

 

 

 

 

a 

 

Cumulus congestus – vysoká kopa 

Horná časť siaha do stredných aţ vysokých výšok, 

je veľká pravdepodobnosť následnej búrky a 

silných zráţok 

 

 

 

 

 

 

STRATOCUMULUS (Sc) – slohová kopa 

Neostré okraje (oproti Cu), chuchvalce 

Vodné kvapky 

Vypadávajú z neho zráţky malej intenzity 

Pri ďalšom vertikálnom vývoji treba počítať 

s búrkami 

 

 

STRATUS (St) – sloha 

Jednotvárna šedá vrstva bez obrysov, do 1,5 km 

Nerovnaká hrúbka, presvitá svetlo 

Označovaná ako vysoká hmla 

Občasné mrholenie, v zime námraza 



NIMBOSTRATUS (Ns) – daţďová sloha 

Beztvará, jednoliata vrstva 

Vodné kvapky aj kryštály 

Nízka oblačnosť teplého frontu 

Zráţky trvalého charakteru, v zime aj v 

níţinách snehové 

 

CUMULONIMBUS (Cb) – daţďový mrak 

Tmavošedá aţ čierna základňa 

Mohutný oblak s vertikálnym vývojom, 

vyvinutý z Cu (majú podobné podmienky na 

vývoj) 

Horný koniec tvar nákovy a typu cirrus  

Základ v 0,5-2 km, vrchol aţ v 13 km 

Spodná časť kvapky, horná kryštály 

Prináša dáţď, sneh a búrky 

Riziko búrky a prívalového daţďa 

 

 

3.5. Búrka, blesk 

 

Búrke venujeme osobitnú kapitolu, pretoţe sa jedná o jav, ktorý sa môţe vyvinúť v priebehu krátkej 

chvíle. Zmeny teploty, prúdenia vzduchu, mnoţstvo zráţok a blesk do veľkej miery ovplyvňujú 

moţnosti pohybu na horách a môţu ohroziť ţivot. Na horách je ich výskyt častejší ako v níţinách. 

Úrazy bleskom na horách tvoria cca 1 %, avšak úmrtnosť pri zásahu je vysoká, prípade postihnutý trpí 

trvalými následkami. 

 

Obr. 9 – Vertikálny vývoj búrkového mraku Cb z Cu 

Rozlišujeme miestne búrky a frontálne búrky. Základom pre vznik búrky je vystúpenie spodných 

vrstiev nahor, a to buď vplyvom ohriatia povrchu, príp. horským prúdením, ohriatím stien masívov 

alebo vplyvom studeného frontu. Vývoj z Cu med po plne rozvinutý Cb (obr. 9) s prvým bleskom 

môţe trvať od pár minút do hodiny. Blesky môţu vznikať kilometre pred alebo za búrkou. V takom 

prípade môţu vzniknúť aj pri jasnej oblohe. Začiatok a koniec búrky je preto najnebezpečnejší. 



Blesk je sprievodným javom búrky. Vzniká medzi časticami s kladným a záporným nábojom. Tieto 

vznikajú pri vertikálnom pohybe vzduchových hmôt. V dolnej oblasti búrkového mraku je väčšinou 

záporný náboj (častice vody) a v hornom kladný (ľadové kryštály). Medzi týmito vrstvami prebieha za 

určitých podmienok výboj  - blesk. Parametre blesku 100 mil. V, 20 000 A, 30 000 °C.  

Blesk vzniká medzi miestami s najniţším elektrickým odporom, preto zasahuje najčastejšie vyvýšené 

miesta ako sú: 

- horské vrcholy 

- exponované hrebene 

- solitérne stromy 

Týmto miestam je treba sa v čase búrky vyhnúť. Na rovinatom teréne je človek samotný vyvýšeným 

bodom. Vyhýbať sa treba mokrým skalám, vodným plochám. Obzvlášť nebezpečné sú zaistené 

reťazové cesty, kde zaisťovacie lano alebo rebríky samotné tvoria hromozvod. Nebezpečným 

sprievodným javom je tlaková vlna, ktorá môţe človeka odhodiť, a to hlavne v exponovanom teréne 

nad skalnými zrázmi.  

Varovné príznaky búrky 

-  v predpovedi uvedený prechod studeného frontu 

-  sklon k búrkam v predchádzajúcich dňoch 

-  kopovitá oblačnosť rýchlo vertikálne rastie a tmavne. Búrkové oblaky sú viditeľné zďaleka, 

ale môţe nám ich zakrývať kopec a uvidíme ich na poslednú chvíľu 

-  oblačné veţičky vyrastajú zo spoločnej základne (Cumulus Castellanus) v dopludnajších 

hodinách – istý príznak 

- horúco, dusno a vlhký vzduch uţ z rána 

- vietor, ochladenie, klesajúci tlak 

- blesky a hrmenie – počuť zriedka na vzdialenosť väčšiu ako 20 km. Našu vzdialenosť od 

búrky zistíme tak, ţe spočítame čas v sekundách medzi bleskom a hromom. Zvuk sa šíri 

rýchlosťou 330 m/s, takţe keď sekundy vydelíme tromi dostaneme vzdialenosť búrky v 

kilometroch. Búrka je nebezpečná ak je bliţšie ako 3 km. Po skončení búrky pokračujeme 

ďalej ak je búrka vzdialená pribliţne 10 km. 

Bezpečnostné pravidlo „30–30“ hovorí, ţe nebezpečenstvo úderu blesku je vysoké ak medzi 

bleskom a hrmením je čas kratší ako 30 sekúnd a najskôr 30 minút od posledného blesku 

alebo hromu môţeme opustiť bezpečný úkryt. 

- Eliášov oheň – je tiché, neexplozívne vybíjanie statickej elektriny. Prejavuje sa bzučaním, 

práskaním, syčaním a za šera alebo tmy vidno na vyčnievajúcich predmetoch modrasté 

mihotavé plamienky alebo iskry. Ľuďom sa jeţia chlpy, vlasy alebo mravenčia prsty. Eliášov 

oheň je znakom vysokej intenzity elektrického poľa pred búrkou a varovný signál vysokého 

nebezpečia úderu blesku, preto je nutné ihneď opustiť exponované miesta. 

Bezpečnostné opatrenia pri búrke 

Primeraným správaním a vhodnými opatreniami môţeme zníţiť riziko zásahu bleskom ale úplne 

vylúčiť ho nemôţeme. 

- zrieknuť sa túry ak je v predpovedi uvedený prechod studeného frontu! Pri nebezpečenstve 

miestnej búrky odchod na túry naplánovať skoro ráno tak, aby po 14 hodine sme uţ neboli na 

vrcholoch a horských hrebeňoch 

- počas túry sledovať vývoj počasia 



- z vrcholov a hrebeňov sa snaţiť zostúpiť čo najniţšie, minimálne 30 m 

- vyhnúť sa nebezpečným miestam 

- v otvorenom plochom teréne sa ukryť v priehlbine 

- počas búrkového obdobia bivaky plánovať mimo hrebeňov hôr 

- počas búrky !vypnúť! mobily, rádiá, GPS prístroje a vloţiť ich do stredu batohu 

- pri telefonovaní z mobilu v prípade zásahu bleskom je vysoká pravdepodobnosť, ţe budete 

váţne zranení 

- elektrický vodivé predmety, ktoré vyčnievajú vyššie ako plece (palice, čakan, anténa) fungujú 

ako bleskozvod 

- odloţiť kovovú výzbroj (čakan, mačky, karabíny, palice, termoska…). Kovy nepriťahujú 

blesky, ale sú dobré vodiče elektriny. Kovové predmety pri dotyku s koţou zvyšujú riziko 

popálenia a prieniku blesku do vnútra tela 

- sadnúť si skrčený v podrepe na izolačnú podloţku (batoh, lano, karimatka). Ako podloţku 

nepouţiť kovové krosná. Podloţky sa dotýkať čo najmenšou plochou tela. Nohy dať tieţ na 

izolačnú podloţku a drţať spolu aby nevzniklo krokové napätie. Ak si nemôţeme sadnúť na 

izolačnú podloţku tak si len čupnúť tak aby sme sa podkladu dotýkali len spojenými nohami. 

Ako izolačnú podloţku môţeme pouţiť aj suchý plochý kameň 

- vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m 

- opustiť urýchlene zaistenú cestu a ak to nie je moţné tak sa zaistiť čo najďalej od oceľového 

lana 

- v exponovanom teréne sa zaistiť lanom. Zabráni sa tým pádu následkom tlakovej vlny (nutné 

je mať prilbu). Lano nemá byť moc krátke aby sme sa mohli prípadne vyhnúť padajúcim 

kameňom a má sa dotýkať zeme (skaly). 

Relatívne bezpečná zóna je pri vysokých skalách a zodpovedá pribliţne výške skaly, ale pre 

vybíjajúce sa prúdy musíme sa od nej vzdialiť 2 m. Skala má byť vysoká min. 15 m. Ako 

vyplýva z obrázku smerom od skaly sa bezpečná zóna zniţuje, preto je najlepšie ostať 

pribliţne v prvej tretine bezpečnej zóny. 

Jaskyne, výklenky a previsy ako prirodzené úkryty nás lákajú, ale pokiaľ sú malé tak sú nebezpečné. 

Vzhľadom k šíreniu elektrického prúdu po mokrej skale mali by sme byť dostatočne vzdialený od 

kaţdej steny a vchodu do jaskyne (obr. 10). Prúd môţe pretekať aj vnútrom jaskyne. V strede jaskyne 

si sadnúť na izolovanú podloţku alebo na suchý plochý kameň. 

 

Obr. 10 – Ochrana pred zásahom blesku 

 



4. Topografia 

je vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, 

rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov v krajine: hory,pôda, vodstvo, 

reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a poľnohospodárske stavby.  

Úzko súvisí s kartografiou, špecializuje sa na problematiku detailného všeobecnogeografického 

mapovania. Topografia sa zaoberá aj metodikou zhotovovania topografických máp, ich obnovovaním 

a klasifikáciou, zjednocuje a modernizuje topografické základy atď. Vyuţíva pritom priame merania v 

teréne (triangulácia, nivelácia ap.), letecké fotografie a ich vyhodnotenia (fotogrametria) alebo 

kombinuje tieto postupy so staršími mapami (pôvodná mapa, odvodená mapa). 

 

 

4.1. Mapa 

 

 je zjednodušené zobrazenie časti zemského povrchu, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy 

medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie 

trojrozmerného priestoru. Ak zobrazujú zemský povrch (alebo jeho časť), označujú sa ako geografické 

mapy, ak zobrazujú napr. hviezdnu oblohu, označujú sa ako hviezdne mapy. Existuje veľké mnoţstvo 

špeciálnych tematických máp. 

Kaţdý záchranár by mal poznať prácu s mapou na orientáciu v horskom teréne. 
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Pouţitie mapy 

• - zoznámenie sa s terénom  

• - určovanie vzdialeností, výšiek, azimutov  

• - pohyb v zníţenej viditeľnosti  

• - pohyb v teréne bez ciest a chodníkov  

• - určenie vlastnej polohy 

• - plánovanie trasy 

 

Orientácia mapy: 

• Terén sa do mapy zakresľuje tak, ţe jej horný okraj smeruje na sever. O mape hovoríme, ţe je 

orientovaná, ak ju vo vodorovnej rovine horným okrajom nasmerujeme na sever  

 

 

Mierka: 

Mierka mapy je pomerom zmenšenia medzi zakresleným plánom terénnych tvarov /situácie/ 

v porovnaní so skutočnými rozmermi v teréne. Mierky su číselne a grafické, obe sa uvádzajú na mape 

spoločne  

Číselná mierka: 

Mapová mierka 1 cm na mape sa rovná v skutočnosti v teréne 1 km v teréne sa rovná na mape 

1 : 12 500 125 m 8 cm 

1 : 25 000 250 m 4 cm 

1 : 50 000 500 m 2 cm 

1 : 75 000 750 m 1,33 cm 

1 : 100 000 1 km 1 cm 

 

 



Grafická mierka: 

   

 

 

Vzdialenosť na mape môţeme merat krivkomerom,odpichovadlom,milimetrovým pravítkom,prúţkom 

papiera, nite… Následne prepočítame výsledok pomocou mierky a získame pribliţnú vzdialenosť 

v teréne. 

Pozor, jedná sa o horizontálnu vzdialenosť. V hornatom teréne je táto vzdialenosť väčšia o stúpania a 

klesania.  

Znázorňovanie v mapách: 

Na zakreslenie plošnej situácie do mapy sa pouţívaju dohovorené značky, ich význam býva 

viacjazyčne popísaný vo vysvetlivke, tzv. legende. 

 

Vrstevnice 

Kedţe mapa je rovinatým obrazom terénu, nie je moţné v nej terénne nerovnosti /hory, doliny, kopy, 

kotliny/plasticky znázorniť. 

Preto sa na ich znázornenie pouţívajú tzv. vrstevnice.   

Sú uzavreté čiary spájajúce body v rovnakej nadmorskej výške.  Rozdiel medzi vrstevnicami sa volá 

ekvidištancia, alebo výškový interval.  Jeho hodnotu vyčítame v legende príslušnej mapy. Vo 

vrstevnici býva vpísaná nadmorská výška, číslica je uvádzaná v smere stúpania.  Presnejšiu výšku 

určíme odčítaním pomocných čiar, alebo porovnaním hlavných vrstevníc. Čím sú vrstevnice viac pri 



sebe, tým je terén strmší, ak su ďaleko,terén ma nízky sklon. Z nákresu  sa da vyčítať tvar kopca, 

doliny. V dolinách býva zvyčajne zakreslená rieka, na najvyšších bodoch výškova kóta. Ak sa na 

svahu nachádza sklanatý útvar, bývajú vrstevnice prerušené znakom skalnatého terénu. 

 

Niektoré mapy, najmä v elektronickej podobe, on-line, majú miesto vrstevníc farebne tieňovanie – 

výškové stupne, alebo šrafovanie – hustejšie šrafovanie je strmší sklon.  

Nadmorská výška  

• Je výškový rozdiel medzi hladinou mora daným miestom , u nás sa meria na hladinu 

Baltského mora. Vrstevnica udáva nadmorskú výšku daného miesta v metroch. Najvyšší bod 

na Slovensku je Gerlachovský štít s vyskou 2.654 metrov nad morom, najnižší je hladina rieky 

Bodrog pri Strede nad Bodrogom (94 m n. m.)  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bodrog
http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom


4.2. 3. Kompas, buzola 

 

• Sú jednoduché prístroje slúţiace na určenie svetových strán, vyuţívajuce magnetické pole 

zeme.  Zakalená strana strelky vţdy smeruje na sever  

• Kompas je jednoduchá zasklenená krabička so strelku zavesenou na oceľovom hrote, alebo 

plavájucou v tekutine. Na puzdre je napevno vyznačená supnica, alebo ruţica so svetovými 

stranami  

• Pouţíva sa na určenie svetových strán a orientáciu mapy  

 

Buzola je dokonalejší zameriavací prístroj s otočnou stupnicou na presné vytyčovanie smeru/azimutu. 

Taktieţ slúţi na prenášanie smerov/azimutov z mapy do terénu a naopak.  

 

4.Azimut 

Azimut = vytýčený smer  

Azimut je vodorovný uhol medzi severom a záujmovým bodom. Meria sa v stupňoch 

a v smere hodinových ručičiek.  

Azimut odčítame z kompasu, alebo buzoly:  



 

 
 
 

4.3.  GPS 

 

Súradnicový systém 

 

• Najpouţívanejší súradnicový systém GPS  WGS-84 , prevádzkovaný štátom USA. Zakúpením 

navigačného prístroja, alebo telefónu s modulom GPS získavate v podstate licenciu na príjem 

informácií zo satelitov . Pomocou nich Vám prístroj vypočíta presnú polohu v rozmedzí 3-



50m. Samozrejme Vám prístroj nebude fungovať v jaskyni, alebo v uzavretom priestore, 

horšie výsledky o presnej polohe získate v hustom lese, alebo za silnej oblačnosti a hmly. 

Pomocou prístroja taktieţ vieme určiť svetové strany, vytýčiť azimut – smer pochodu, alebo 

ak poznáme súradnice dalšieho bodu, tak nás prístroj priamo navedie na toto miesto, aj 

s pomocou zabudovanej turistickej mapy. Nebýva vţdy súčasťou zakúpeného balenia  

 

 

Presná poloha je výsledným premietnutím pomyslených čiar zemepisnej šírky – rovnobeţiek 

a zemepisnej dĺţky – poludníkov. 

 

 

• Navigačné prístroje a telefóny vybavené  GPS modulom môţu byť vybavené podkladovými 

mapami pre oblasť, v ktorej sa budete pohybovať, prípadne sa u telefónov dá priamo on-line 

získať z webu.  

• Cez webové mapy je moţné vopred naplánovať trasu, uloţiť ju ako súbor .gpx do navigácie 

a po zvolení trasy nás bude prístroj navigovať  po presne stanovenej ceste.  

• Prístroje umoţňujú aj zápis prejdenej trasy, s moţnosťou spätného navigovania po vlastnej 

stope, alebo následné vyhodnotenie prejdenej dĺţky, nastúpanej výšky. 

 



 

Ak človek napr. na horách v núdzi pozná svoju polohu pomocou GPS systému, vieme ho nájsť  

takmer priamo, bez zbytočného pátrania v teréne. Ak je mobilný, vieme ho navigovať cez telefón na 

vhodné miesto, nasmerovať ho na chodník, alebo na najbliţšiu komunikáciu.  

Slabým článkom sú batérie, ktorých výdrţ je značne obmedzená, takţe pouţívanie máp je ešte stále 

aktuálne.  

4.4. Orientácia 

 

Je schopnosť vyznať sa v neznámom terene. V realite to znamená základné určenie svetových strán, 

vytýčenie pochodovej trasy /azimutu/ k cieľu.  

Pokiaľ máme k dispozícii mapu, vieme si určiť vlastné stanovisko, vytýčiť smer postupu, môţeme 

rozpoznať okolité útvary, či uţ vrchy, rieky, jazerá, mestá. 

Určenie severu 

Medzi najzákladnejšie kroky orientácie v teréne patrí určenie svetových strán. Je to prvý krok pri 

zorientovaní mapy.  Stáročiami odsledované ukazovatele vám pomôţu zistiť, ktorým smerom sa 

nachádza sever: 

Slnko – o 06:00 je na východe, o 12:00 je na juhu a o 18:00 je na západe. Pri orientácii pomocou slnka 

na juţnej pologuli nemáme slnko o 12:00 na juhu, ale na severe. 



 

Polárka – najjasnejšia hviezda v súhvezdí Malá medvedica (Malý voz). Jej zmysel spočíva v tom, ţe 

sa nachádza v priamej línii so zemskou osou. V praxi to znamená, ţe leţí priamo na severnom póle. 

 

poludňajší tieň – ak na pravé poludnie (12.00) svieti slnko, postavte sa tvárou k svojmu tieňu. V tej 

chvíli budete mať pred sebou sever a za chrbtom juh. Pri orientácii pomocou tieňa na juţnej pologuli 

máme strany presne naopak, tieň na  juhu  a za chrbtom sever. Na poludníku ho máme zase presne pod 

sebou, takţe smer nedokáţeme určiť týmto spôsobom. 

 

stromy – všímajte si hustotu a dĺţku konárov. Tie sú totiţ na severnej strane kratšie a vyrastajú menej 

husto. Pozor na anomálie spôsobené severozápadnými vetrami. 

pne – dobre si obzrite letokruhy. Najhustejšie pri sebe sa nachádzajú na severozápadnej strane. Vţdy 

sledujeme peň, nie zrezaný strom. 



 

 

mach – zvykne stromy obrastať najskôr zo severnej strany. Tento jav však nie je príliš spoľahlivý, 

nakoľko niektoré stromy obrastajú celé. 

mravenisko – pozorujte jeho sklon: na severe stúpa takmer kolmo, z juţnej strany pozvoľne klesá 

 

sneh – menšie či väčšie plochy snehovej pokrývky sa vo vysokohorských polohách drţia takmer 

celoročne. Najpomalšie zliezajú práve na severných svahoch a úbočiach. 

včelín – otvor pre včely by mal smerovať na juh 

slnečnica – rastlinka, ktorá sa vţdy otáča za slnkom. Dokonca aj vtedy, ak je práve pod mrakom. 

kostol – výborný orientačný bod, ktorý je vidieť aj z väčšej vzdialenosti. Jeho hlavná os prechádza od 

východu na západ, pričom oltár býva orientovaný práve na východe. 

• ručičkové hodinky – hodinovú ručičku nasmerujte presne na slnko. Uhol, ktorý zviera 

hodinová ručička a číslo 12 rozdeľte presne na polovicu. Línia, ktorá sa tiahne v strede tohto 

uhla, smeruje na juh. Pri orientácii pomocou slnka na juţnej pologuli nemáme slnko na juhu, 

ale na severe. Pouţiteľné sú len štandardné ručičkové hodinky, nie módne s opačným 

číslovaním, alebo také, kde sa točia miesto ručičiek ciferníky.  



 

Pri zameraní severu pomocou prírodných javov je vţdy  dôleţité si urobiť 

viacero zameraní severu a vzájomne ich porovnať!  

 

Zorientovanie mapy  

 

Pokiaľ máme vytýčený sever, natočíme si mapu tak, ţe vrchný okraj smeruje na sever, spodný okraj 

na juh. V tomto momente máme zmenšený model okolia, presne zhodný so situáciou na mape. Teda 

pokiaľ máme mapu oblasti, v ktorej sa nachádzame. Do úvahy treba brať aj dátum vydania mapy, 

niektoré objekty – diaľnice, vodné nádrţe, cesty, domy, nemusia byť v mape zakreslené, kedţe sa 

situácia v priestore zmenila po zakreslení mapy.  

 

Určenie vlastného stanoviska 

Nájdeme na obzore dva alebo tri objekty, ktoré vieme na mape bezpečne identifikovať. Zmeriame ich 

azimut. Ceruzkou zakreslíme ich azimut (od identifikovaného bodu smerom k stredu mapy) priamo do 

mapy. Nakreslená čiara smeruje proti smeru šípky na doske buzoly, ktorá za normálnych okolností 

ukazuje smer pochodu. Priesečník zakreslených čiar určí naše stanovisko.  

 



 

Vytýčenie smeru pochodu 

Pokiaľ sme si v mape určili vlastné stanovisko, môţeme pristúpiť k vytýčeniu azimutu pochodu. 

Nájdeme si na mape bod, do ktorého sa chceme dostať, priloţíme dlhšiu stranu buzoly tak, aby okraj 

prechádzal bodom stanoviska a cieľového bodu. Otáčame ruţicou buzoly tak, aby rovnobeţka v 

ruţici  smerovala na horný okraj mapy. Stredová os buzoly nám na ruţici ukazuje  azimut, teda 

pochodový uhol. Vezmeme buzolu z mapy a otáčame ňou, kým sa strelka nezastaví v rovnobeţke 

ruţice. Stredová os buzoly nám ukazuje smer pochodu.  

Pomocou mierky mapy  a milimetrového pravítka na buzole vypočítame vzdialenosť medzi bodmi. 

Z nameraných hodnôt získame dĺţku pochodu.  Cieľový, alebo postupový bod by mal byť primerane 

vzdialený /čím ďalej, tým väčšia nepresnosť/ a medzi stanoviskom a bodom by malo byť čo najmenej 

terénnych prekáţok / doliny, jazerá, skaly/.  

Pokiaľ sa cieľový bod nachádza ďaleko a za terénnymi prekáţkami, volíme body trasy tak, aby sme 

mali čo najjednoduchší prechod. Hrebeňom, dolinou, chodníkom, cestou. Na mape si naplánujeme  

prechodové body, vytýčime jednotlivé azimuty a dĺţky pochodu.  

 

 



4.5. Určovanie vzdialenosti v teréne 

Pre zisťovanie vzdialenosti v teréne je niekoľko spôsobov: 

 a)  Meranie vzdialenosti krokovaním. Je to najbeţnejší spôsob. Dĺţka kroku dospelého 

človeka je asi 75 cm, dvojkrok 1,5 m. 

 b)  Odhad vzdialenosti podľa zreteľnosti cieľa 

Na vzdialenosť je moţné rozoznať:  

 do 400 m – podrobnosti oblečenia, známeho človeka; 

 do 500 m ?– zreteľné ľudské postavy, okenné rámy 

 do 600 m –zreteľné obrysy ľudí 

 do 800 m – pohyby rúk a nôh 

 do 1 000 m – kmene stromov 

 do 1 500 m – pohyby aut 

 do 2 000 m – osamelo stojace stromy strednej veľkosti 

 do 4 000–5 000 m – komunikácie a domy 

 c/  Odhad vzdialenosti nanášaním známej diaľky do terénu 

Tento spôsob je potrebné rovnako nacvičiť, vryť si do pamäte určité známe diaľky, 

napr. výšky predmetov. Tieto vzdialenosti porovnávame s diaľkami v teréne a 

odhadujeme. 

 d/  Pomerové meranie vzdialeností pomocou stebla (ceruzky) 

Ak uvaţujeme, ţe vzdialenosť očí dospelého človeka je asi 6,5 cm a diaľka 

predpaţenej ruky asi 65 cm, dostávame pomer 1:10. Ak vychádzame z tejto 

skutočnosti, môţeme s úspechom odhadnúť vzdialenosti týmto spôsobom. 

V predpaţenej ruke drţíme zvislo steblo (ceruzku) a jedným okom mierime na cieľ. 

Potom otvoríme druhé oko a odhadneme šírku, o akú sa posunulo steblo vzhľadom k 

cieľu. Túto šírku násobíme desaťkrát (viď pomer 1:10) a dostaneme vzdialenosť od 

nášho stanovišťa k cieľu. Nevýhodou tieto metódy je, ţe chyba v odhade šírky sa nám 

tieţ desaťkrát zväčší. Pre presnejšie pouţitie tohto spôsobu je vhodné nacvičiť správne 

drţania stebla vzhľadom k vlastnej šírke očí tak, aby sme skutočne dosiahli pomer 

1:10. 

Existujú ešte ďalšie spôsoby zisťovania vzdialeností v teréne. Dôleţité je pouţiť pre jednu 

vzdialenosti viac spôsobov určenia a potom stanoviť priemer. Ak ich odhaduje niekoľko 

pozorovateľov, stanovíme priemer zo všetkých výsledkov. 

 

 

 

 

 

 



5. Horoležecky  materia l použ í vany  pri 
ža chrane 

Prvky a zariadenia sú neodmysliteľným článkom v pracovných postupoch záchrany. Sú 

zakomponované tak, ţe tvoria pevný bod, spojenie alebo nimi prechádza lano a vytvárajú tak 

moţnosť bezpečného  transportu záchranára s postihnutým. 

     Treba si uvedomiť, ţe kaţdé z pouţitých zariadení má svoj špecifický spôsob 

pouţitia. Preto treba poznať aj špecifiká počas práce s lanom a týmito zariadeniami. Pri 

pouţití týchto zariadení sa môţu vyskytnúť rôzne nepredvídané situácie preto je kaţdý 

záchranár povinný poznať návod na pouţitie a striktne ho dodrţiavať.  

 

 

5.1. Sedací úväz: sedací úväz je 

základným osobným ochranným 

prostriedkom záchranára. Záchranár je 

povinný tento sedací úväz pouţívať 

podľa návodu na pouţitie. Nesmieme 

zabudnúť popruh v pase prevliecť 

prackou speť!!! Sedací úväz sa pouţíva 

len v kombinácii s prsným úväzom!!! 

 

5.2. Prsný úväz: prsný úväz je základným osobným 

ochranným prostriedkom záchranára. Prsný úväz sa 

pouţíva len v kombinácii so sedacím úväzom!!! 

 

5.3. Slučka: slučka je základným osobným ochranným 

prostriedkom záchranára. Pri činnosti záchranára HS sa 

smú pouţívať len zošívané ploché slučky, alebo zväzované 

okrúhle slučky. Slučka sa pouţíva na nepretrţité zaistenie 

záchranára pri práci v exponovanom teréne, postupové 

istenie, pevné stanovište alebo ako spojovací článok medzi 

záchranárom, lanom, 

 
 

 

 

 



5.4. Karabíny 

 

Karabína je základným istiacim prvkom, ktorá sa pouţíva na rôzne druhy istenia, 

zlaňovania alebo vo dvojici s protismerným osadením nahrádzajú karabíny s poistnou 

maticou. Záchranár HS smie pouţívať len karabíny určené na prácu. 

Karabína sa skladá z: 

a) Telo 

b) Zámok 

c) Poistka 

d) Iné príslušenstvo (u špeciálnych karabín) 

 

 

 

 

 

 

VLASTNOSTI 

a) Zámok sa musí otvoriť aj pri zaťaţení  1,2 kN (cca 120 kg).  

b) Sila pre otvorenie zámku musí byť väčšia ako 5N. 

c) Kaţdá pouţívaná karabína musí mať následovné označenie: 

 názov výrobcu 

 normu, ktorú spĺňa 

 pozdĺţna minimálna pevnosť pri zatvorenom zámku v kN 

 priečna minimálna pevnosť cez zámok v kN 

 pozdĺţna minimálna pevnosť pri otvorenom zámku v kN 

 výrobné číslo 

d) Ohyb karabíny (vnútorný) musí mať priemer min. 12 mm. 

e) Polomer karabíny, kde sa lano ohýba musí byť min. 5 mm. 

f) Otvorenie zámku musí byť min. 15 mm. 

 

PEVNOSŤ 

a) Minimálna pevnosť postupových karabín musí byť následovná:  

 v pozdĺţnom smere pri zavretom zámku:   20 kN  

 v pozdĺţnom smere pri otvorenom zámku:      7 kN 

 v priečnom smere (cez zámok):       7 kN 

b) Minimálna pevnosť istiacich karabín musí byť následovná:  

 v pozdĺţnom smere pri zavretom zámku:   22 kN  

 v pozdĺţnom smere pri otvorenom zámku:      6 kN 

 v priečnom smere (cez zámok):       7 kN 

c) Minimálna pevnosť osobných karabín musí byť následovná:  

 v pozdĺţnom smere pri zavretom zámku:     35 kN  

 v pozdĺţnom smere pri otvorenom zámku:      12 kN 

 v priečnom smere (cez zámok):       10 kN 

 

 

d) Minimálna pevnosť centrálnych karabín musí byť následovná:  

 v pozdĺţnom smere pri zavretom zámku:     50 kN 

 v pozdĺţnom smere pri otvorenom zámku:      25 kN 

 v priečnom smere (cez zámok):       12 kN 



 

DELENIE PODĽA MATERIÁLU 

g) Oceľové – zhotovené z ušľachtilej ocele. Pouţívajú sa ako centrálne karabíny pri 

transporte záchranára s pacientom v transportných prostriedkoch, na osadenie 

navijakov, bŕzd, zlaňovanie z vrtuľníku, a pod. 

h) Duralové – jedná sa skôr o zliatiny ľahkých kovov (nesprávne aj hliníkové). 

Pouţívame ich ako postupové body istiaceho reťazca spájajúce lano s pevnými 

istiacimi bodmi. Pri záchrane ich pouţívame len minimálne (ako pomocné 

karabíny). 

 

DELENIE PODĽA TVARU  
i) Základné - B - beţne pouţívané karabíny pri športovej horolezeckej činnosti. 

Slúţia hlavne v rámci postupového istenia alebo ako pomocné karabíny. Sú bez 

poistky a hlavný dôraz je kladený na max. nosnosť pri min. váhe, čo sa aj 

odzrkadľuje na ich tvare a pouţitom materiáli. Sú vyrábané v niekoľkých 

tvarových prevedeniach. Môţu byť aj s poistkou. 

Minimálne parametre: 20 7 7 kN  

 

 
 

j) HMS – H - je karabína zvyčajne hruškovitého tvaru. Názvov vznikol v 70. rokoch 

20 storočia zavedením istenia pomocou polovičnej lodnej slučky (HalbMaStwurf). 

Karabíny tohto druhu sú označené  symbolom HMS alebo H v krúţku.  

Minimálne parametre: 20 7 6 kN  

 

 
 

 

 

 

 

k) Oválne - X - pouţíva sa hlavne pri technickom lezení alebo v jaskyniarstve. Vo 

väčšine prípadov má nízku pevnosť. 

Minimálne parametre: 18 7 5 kN 

 



 
 

l) Pre zaistené cesty - K - pouţívajú sa na istenie v zaistených cestách pomocou 

statického alebo kovového lana (Via Ferata, Klettersteig). Pozdĺţnu nosnosť má 

určenú na min. 25 kN, ohyb karabíny (vnútorný) musí mať priemer min. 21 mm.  

a otvorenie zámku min. 21 mm. Má automatickú poistku. Vyuţíva sa výlučne na 

určenú činnosť. 

Minimálne parametre: 20 7 kN 

 

 
 

m) Špeciálne karabíny do skôb – A - napr. karabína od firmy KONG (ţaba). Jej 

konštrukcia umoţňuje jednoduché zapínanie a vypínanie do istiacich prvkov. 

Minimálne parametre: 20 7 kN 

 

 
 

n) Karabíny so zaistenou polohou lana - D - karabína s konštrukciou 

obmedzujúcou pohyb lana v karabíne tak, aby dochádzalo k zaťaţovaniu len 

v jednom, pozdĺţnom smere. 

Minimálne parametre: 20 7 kN 

 

 
 

 

o) Karabíny s maticovým zámkom – Q - zámok je voči otvoreniu zabezpečený 

pevným spojením pomocou závitu s telom na oboch stranách. Sú vyrábané vo 

viacerých tvarových variantoch (ovál, delta, poloblúk,...) 

Minimálne parametre: 25 10 kN 



             
 

p) Hasičské – pre pouţitie v hasičských záchranných zboroch pri hasení poţiarov 

Minimálne parametre: 12 kN 

 
q) Priemyselné - P - na zaistenie na konštrukciách alebo oceľových lanách. 

Minimálne parametre: 25 kN 

 

 
 

r) Špeciálne – tvar je prispôsobený špecifickému účelu 

Minimálne parametre: 20 7 7 kN  

                      
s) Otočné - O – keďţe nemajú zámok sú to skôr spojky. Otočným mechanizmom 

predchádzajú uzlovaniu lana. Ich minimálne nosnosť je 30 kN. Sú vyrábané 

v prevedení pre pouţitie na statickom ale aj oceľovom lane. 

Minimálne parametre: 30 kN 

            
 

t) Oceľové spojky – S - slúţia na spájanie oceľových lán. Skrutky otáčame 

(uvoľňujeme a zaťahujeme) striedavo po jednom závite, v opačnom prípade dôjde 

k vzpriečeniu skrutiek.  

Minimálne parametre: 30 kN 



 
u) Viacnásobné spojky – SX - slúţia na spájanie viacerých karabín do jednej. 

 

 
 

 

2. DELENIE PODĽA ZÁMKU 

a) Ozubený zámok – horný, beţne pouţívaný zámok, ktorý tvorí na strane zámku 

kolík a na strane tela zub. Zub je na tele karabíny z vonkajšej strany. 

 

              
 

b) Ozubený zámok – dolný, beţne pouţívaný zámok, ktorý tvorí na strane zámku 

zub a na strane tela kolík. Zub je na zámke z vnútornej strany. 

 

                
c) Ozubený zámok – bez kolíka, kolík nahrádza otvor v zámku. 

 

              
 

d) Protichodný – zámok s vysokou nosnosťou. 

 

                 
 

e) Salewa – zámok je samonosný, ľahké otvorenie aj po zaťaţení. 

 



          
f) Interlock -  zámok je samonosný, takţe, karabína má tú istú pevnosť v ťahu, či je 

zámok zaskrutkovaný alebo odskrutkovaný. Karabína sa dá otvoriť pri zaťaţeniach 

aţ do 1200 N a dá sa pri tomto zaťaţení aj znovu zatvoriť 

 

                   
 

 

 

3. DELENIE PODĽA POISTKY 

a) Bez poistky 

 
b) Matka na zámku – klasická matka, ktorá svojim zatočením znemoţní otvorenie 

zámku 

 
 

c) Bajonetový uzáver - pri otváraní sú potrebné dva nezávislé pohyby 

 

 
 

 

 

 

 

d) Twist Lock – pri otváraní je potrebný len jeden pohyb – rotačný 

 



 
 

e) Posuvný - pri otváraní je potrebný len jeden pohyb – posuvný 

 

 
 

 
 

KONTROLA A ÚDRŢBA KARABÍN 

b) Karabíny je moţné beţne kontrolovať len vizuálne. Vizuálne kontrolujeme či: 

 sa zámok nezasekáva a či je jeho pohyb plynulý 

 je dosadnutie zámku na telo karabíny úplné 

 nie sú viditeľné praskliny, hlavne v okolí zámku 

 či sa poistka dá plynulo zavrieť a otvoriť  

 nie je poškodený ohyb, kadiaľ prechádza lano 

 nie sú iné anomálie (farba, ohnutie, deformácie, hlboké zádery a škrabance...) 

c) Karabíne škodí a je potrebné ju vyradiť ak: 

 sa pouţila s otvoreným zámkom 

 zachytila veľký pád, najhorší je priečny cez zámok 

 padne na zem (aj z malej výšky, napriek vyjadreniam DAV odporúčame 

karabíny po väčšom páde na tvrdý povrch vyradiť) 

 bola namáhaná na lom 

 došlo k jej samovoľnému otvoreniu zlou manipuláciou lana a následnému 

poškodeniu zámku 

 sa pouţívala na iné účely – ťahanie áut, otváranie fliaš,.. 

 boli na nej vykonané neodborné zásahy 

 bola označená farbou alebo zárezmi (pilníkom, vyrazením,..) 

 sa neodborne pouţívala 

 ak je ohyb prechodu lana vydretý alebo sú na ňom záseky od istiacich bodov 

(skôb) 

 sú viditeľné iné anomálie (farba, ohnutie, deformácie, praskliny, hlboké 

zádery, škrabance...) 

 zámok javí akékoľvek známky poškodenia 

d) Údrţba karabín spočíva max. v opláchnutí vo vlaţnej vode a premastení 

mechanických súčastí silikónovým olejom (vratná spruţina, poistka, závit). Pri 

väčšom znečistení je moţné špinu odstrániť mechanicky mäkkou kefkou. 



AKO KARABÍNY POUŢÍVAŤ 

 Postupové karabíny je nutné rozdeliť na karabíny ktoré vkladáme do istiacich bodov 

a karabíny do ktorých vkladáme lano 

 Karabíny do istiacich bodov zapíname tak, aby nedošlo k namáhaniu karabíny na ohyb 

vplyvom skalnej hrany, k namáhaniu cez zámok alebo k otvoreniu zámku: 

 pri páde prudkým úderom zadnej strany karabíny kedy sa reakciou otvorí na zlomok 

sekundy 

 skalným výstupkom ktorý tlačí na zámok 

 zlou manipuláciou 

 nesprávnym, opačným zaloţením lana - karabínu zapíname vţdy zámkom na opačnú 

stranu od predpokladaného smeru výstupu  

 karabíny pouţívame len na výrobcom odporúčane účely. 

 

 

 

 

 



5.5. Kladka 

 kladka je zariadenie, ktoré sa skladá z dvoch pevných častí – bočníc 

a z pohyblivej časti – lanovej rolne. Pouţitie: kladkostroje, 

improvizovaná záchrana, vyťahovanie a spúšťanie bremien, lanovka, 

deviácie lana. 

 

5.6. Tandem kladka   

tandem kladka je zariadenie, ktoré sa skladá z dvoch pevných častí – bočníc a z pohyblivých 

častí – lanových rolní. Pouţitie: kladkostroje, improvizovaná 

záchrana, vyťahovanie a spúšťanie bremien, lanovka.  

 

5.7. Kladka RESCUE 

 kladka RESCUE je zariadenie, ktoré sa skladá z dvoch pevných častí 

– bočníc a z pohyblivej časti – lanovej rolne. Jej lanová rolňa 

a loţisko sú dimenzované na 32 kN a preto sa  pouţíva hlavne na  

vyťahovanie a spúšťanie záchranára s pacientom. 

 

 

5.8. Šplhadlo, blokant, jumar 

šplhadlo je zariadenie, ktoré sa skladá 

z pevnej časti – tela a pohyblivých častí – 

zadrhovacieho palca a poistky. Pouţíva sa na 

šplhanie po lane, istenie a počas pracovných 

postupoch v pozemnej záchrany. Z neho 

odvodené zariadenie šplhadlo hrudné pouţívame hlavne na šplhanie po lane a na uţ vyţšie 

spomenuté pouţitie. 

 

 

5.9. STOP PETZL 

stop petzl je zlaňovacia brzda. Pouţívame ju ako brzdu na spúšťanie záchranára 

s pacientom a zlanovanie. Lano musí byť do zariadenia osadené presne podľa 

návodu na tele zariadenia. V opačnom prípade zariadenie stráca funkčnosť 

a môţe dôjsť k nekontrolovateľnému pádu záchranára. Toto zariadenie je 

obojručné !!! Je dôleţité aby záchranár jednou rukou ovládal páku 

zariadenia a druhou drţal pevne spúšťané lano pred zariadením !!! 

V zariadení je moţné pouţiť laná priemeru 9 aţ 12 mm !!! Nepouţívať 

oceľové laná !!! 

 

 

Po opotrebení kĺznych častí, časti vymeniť 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Správne osadenie lana do zariadenia STOP 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. PETZL ID 

 

ID Petzl je brzdiace zlanovacie a istiace zariadenie. Nosnosť 14KN umoţňuje budovanie 

Tyrolského traverzu (lanovky). Pri správnom osadení lana do zariadenia je lano brzdené 

vačkou ktorú ovláda záchranár prostredníctvom páky. Ak dôjde k zrýchleniu spustu alebo 

zlanovania nad 2 m/s ID automaticky lano zablokuje. Na pokračovanie spúšťania je potrebné 

vačku prostredníctvom páky uvolniť a pokračovať v spuste. Pri zlom osadení lana do ID, ID 

zablokuje lano prostredníctvom zadrhovacieho palca, ktorý je osadený pod vačkou. Toto 

zariadenie je obojručné!!! Je dôleţité aby záchranár jednou rukou ovládal páku 

zariadenia a druhou drţal pevne spúšťané lano pred zariadením!!! 

Zariadenie je vyrábané v dvoch verziách pre dva rôzne rozsahy priemeru lán. Rozsah 

priemeru pouţitia lana je označený na tele zariadenia ID !!! Nepouţívať oceľové laná !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                

 

 

  Správne osadenie lana do zariadenia ID                     Nesprávne osadenie lana do  



                                                                                                 zariadenia ID           

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Rýchlosť zlanovania je maximálne 2 m/s     

 

5.11. Medvedia labka – páv 

 je doplnkový duralový prvok, ktorý pouţívame na prehľadné 

upevnenie popruhov transportného prostriedku, zväčšenie počtu 

kotviacich boodv v rámci istiaceho stanovišťa 

 

 

 

 

5.12. Lano 

je základným osobným ochranným prostriedkom záchranára. Záchranár je povinný lano 

pouţívať podľa návodu na pouţitie. Laná poznáme krútené a splietané - statické a dynamické. 

V  záchrane pouţívame laná splietané - statické a dynamické. Splietané lano sa skladá z duše 

(jadro) a opletu (obal). Základom nosnosti je duša lana pričom oplet prenáša 40 % pevnosti 

lana. Dynamické laná ďalej rozdeľujeme  podľa priemeru na laná: 

 jednoduché (priemer 8,5 – 11 mm)  

označenie    

 dvojité, dvojča (priemer 7,0 – 9 mm)              

označenie    

 polovičné (priemer 8,5 – 10 mm)          

označenie    

 
 



6. UŽLY 

 

Uzol je spojovací prvok na šnúre, povraze alebo lane, ktorý vznikne prevlečením voľného 

konca závitom a utiahnutím, alebo vzájomným prepojením jednotlivých prameňov či 

zviazaním rôznych šnúr, povrazov alebo lán. Existujú rôzne typy uzlov – slučky a spojky, 

koncové uzly, kľučky a pútka, ale aj uzly, ktoré sa pouţívajú na skrátenie lán. Kaţdý uzol má 

iné vyuţitie. Mali by ste si uvedomiť aj to, ţe kaţdý uzol, bez ohľadu na starostlivú realizáciu 

a pevnosť viazania, zníţi maximálnu nosnosť lana o 10 aţ 40 %. Zle uviazaný uzol sa môţe 

uvolniť, ba aţ rozviazať. Čím pevnejšie uzol uviaţeme, tým väčšie napätie znesie a 

nevyvlečie sa. 

 

6.1. Základné názvoslovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Balenie lana 

 

Jediný dovolený spôsob balenia pre záchranárov Horskej sluţby je nasledovný: 

 

 

 



    

  Poznanie uzlov je základným predpokladom k zvládnutiu pozemnej záchrany. Poznáme 

viacero uzlov, ktoré pouţívame pri technických transportných prostriedkoch, ale aj 

improvizácii. 

 

 

           
 

6.3. Vodcovský uzol 

 je základný uzol  z ktorého vyplývajú ďalšie. V alpských krajinách sa pouţíva na spájanie 

dvoch lán. 

 

           
 

6.4. Uzol UIAA 

pouţíva sa na spájanie slučiek. Konce slučky musia uzol presahovať min. o 10 cm. Po 

zaťaţení sa však ťaţko rozväzuje. 

 

                                         
 

 

           
 



6.5. Osmičkový uzol 

 najbezpečnejší uzol pouţívaný na naväzovanie sa na lano. Najmenej zniţuje pevnosť lana. 

Pouţíva sa najmä v záchrannej technike, na naviazanie v strede lana prípadne na zaisťovanie 

slučkou. Jeho viazanie je potrebné ovládať dvoma spôsobmi – beţným a pichaným. 

 

                          

6.6. Ambulantný uzol 

 pouţíva sa pri pevných improvizovaných transportných prostriedkoch. Je spoľahlivý len ak je 

pod stálym zaťaţením. Jeho výhoda spočíva v rýchlom viazaní. 

 

 

                                                
 

 

6.7. Lodný uzol 

 najjednoduchší zadrhovací uzol. Výhoda je v jeho ľahkom viazaní. Pouţíva sa na 

samoistenie, istenie transportu a pod. Jeho viazanie je potrebné ovládať dvoma spôsobmi – 

beţným a pichaným. 

            
 

 

 



6.8. Polovičný lodný uzol 

 pouţívaný ako dynamické istenie. Uzol pri páde pôsobí ako brzda, ktorá postupne pohlcuje 

energiu pádu aţ do kľudovej polohy. Pouţíva sa s karabínou s veľkou vnútornou svetlosťou – 

karabína HMS. Ruky istiaceho majú byť minimálne 1 m pod karabínou, aby pri prípadnom 

páde nevtiahlo rukavicu alebo ruku istiaceho ku karabíne. 

 

      
  
Obrázky 1,2,3 polovičný lodný                         Obrázky 4,5,6 dvojitý polovičný lodný 

 

6.9. Dvojitý polovičný lodný uzol 

 pouţívaný pre spúšťanie ťaţkých bremien 

 

 

                                    

 
 

 

 
 



6.10. Prusikov uzol 

 základný zadrhovací uzol. Nezaťaţený ho môţeme posúvať po lane hore aj dole. Pri zaťaţení 

oká zvierajú lano a uzol sa zadrhne. Uzol udrţí zaťaţenie v oboch smeroch. Zobrazený je 

jednoduchý a dvojitý prusikov uzol. 

 

 

                                                          
 

6.11. Francúzsky prusik 

 zadrhovací uzol schopný udrţať zaťaţenie len v jednom smere. Samotná slučka prusiku môţe 

byť plochá alebo toho istého priemeru ako je lano. 

 

            
               

6.12. Zadrhovacia kľučka – kravský uzol jednoduchý 

 má veľký význam, pretoţe po zaviazaní pod polovičným lodným uzlom zadrhne a nahradí 

tak našu prácu. Je potrebné ho poistiť uviazaním okolo tela uzla, alebo zapnutím do karabíny. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



6.13. Zadrhovacia kľučka – kravský uzol  

 

6.14. Osmičkový uzol s dvomi slučkami 

 pouţívame ho ak počas spúšťania bremena pouţijeme jedno lano na dvojlanovú techniku. 

 

                   

 

6.15. Naväzovanie sa na lano 

 

       
 

 

 

Sedací a prsný úväz najprv spojíme slučkou o priemere 11mm, alebo plochou dutou slučkou. 

Nad sedacím úväzom viaţeme  vodcovský uzol a nad prsným úväzom  uzol UIAA. Na lano sa 

naviaţeme osmičkovým uzlom tak, aby lano prechádzalo cez obe slučky. Ak sa potrebujeme 

len zaistiť, na obidve slučky naviaţeme ďalšiu pomocou prusikoveho uzla, alebo zapneme 

karabínu HMS Viď obrázok. 

 



 

 

6.16. Zlanovanie s istením  

 

 

 

 

 

 

po zaloţení lana do zlanovacej osmy si pripravíme dvojitý 

prusikový uzol, ktorý osadíme na lano pod zlanovacou 

osmou. Prusik potom pripevníme o sedací úväz pomocou 

karabíny čo najniţšie. Takto pripravený môţme začať 

zlanovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17. Zhotovenie istiaceho stanovišťa 

 istiace stanovište zhotovujeme vţdy minimálne z dvoch pevných bodov. Pouţívame pri tom 

skoby, ľadovcové skrutky, vklínence, slučky a iné technické prvky. Vţdy ale musí stanovište 

tvoriť aspoň jeden pevný prvok a to skoba alebo skrutka. Pevné body umiestňujeme tak, aby 

zvierali maximálne 60 stupňový uhol. Pevné body sú takto zaťaţované optymálne. Ak je uhol 

medzi skobami väčší, môţe sa pri zaťaţení stanovište vytrhnúť.  

 

 

 
 

                        Vyhovujúce                                       Nad 90 = nevyhovujúce 
 

 

 



7. Improvižovana  ža chrana 

 

     Pouţívanie improvizovaných záchranných prostriedkov je zodpovedná a náročná práca. 

Pre záchrancu to znamená: 

a/ Zváţiť opodstatnenosť vykonania improvizovaných ZA. 

b/ materiálne vybavenie. 

c/ technická schopnosť záchrancu. 

Improvizované záchranné prostriedky v súčastnej dobe nemôţeme špeciálne deliť na zimné a 

letné. V mnohých prípadoch dochádza ku kombinácii ich pouţitia. 

 

Záchrana v skalných stenách a exponovanom teréne: 

1. Sebazáchrana. 

2. Pavúk. 

3. Brzdy. 

4. Kladkostroje. 

5. Technika napájania lán. 

6. Improvizovaná Gramingerova sedačka. 

7. Záchranná lanová sieť. 

8. Lanovka. 

9. Záchrana paraglidistov. 

 

7.1. Sebazáchrana 

 

Podstatou improvizovanej záchrany je si osvojiť metódy, za pomoci ktorých dostaneme 

zraneného spolulezca z ťaţko dostupného miesta na vhodnejšie (polica, rampa, nástup, …), 

kde mu môţeme pohodlnejšie poskytnúť prvú pomoc a pripraviť ho na                       transport 

pre záchranné zloţky. Existuje názor, ţe improvizovaná záchrana je vedomosť lezcov 

pohybujúcich sa v horách. Je to chybný postoj, pretoţe aj vo viacdĺţkových cestách 

v neveľhorských terénoch sa môţeme dostať do situácie, kedy budeme musieť pomôcť 

spolulezcovi. 

Samotnej záchrane predchádza, ak je to moţné, nadviazanie kontaktu so spolulezcom po 

páde. Kontakt (aspoň vizuálny) je veľmi dôleţitý, aby sme vedeli posúdiť v ako stave sa náš 

partner nachádza, čí dýcha alebo váţne nekrváca. V tom prípade sa snaţíme, čo v najkratšom 

čase k nemu dostať a poskytnúť mu prvú pomoc, aby sme oňho neprišli skôr neţ ho 

dostaneme späť na istiace stanovište (ďalej len „štand“), pripadne k miestu odkiaľ budeme 

zlaňovať. Ak zachraňovaný sa ocitá v bezvedomí, je veľmi dôleţité ho čo najskôr dostať 

z polohy vo vise do protišokovej polohy na policu. Ideálny limit sa uvádza do 20 minút od 

pádu, čo je časové rozhranie kedy sme schopný výrazne zníţiť riziko nevratných zmien 

v organizme, alebo spomalenie šokového stavu u postihnutého. 

Pravidelné nacvičovanie (opakovanie) metód improvizovanej záchrany pred sezónu, je 

dobrým krokom ako sa pripraviť z hľadiska bezpečnosti. Základná metóda, ktorá sa vyučuje 

na kurzoch skalného lezenia sa volá Straussova metóda. 



7.2.  Metóda Strauss 

Samotná záchrana začne v momente zachytením pádu lezca. Straussova metóda je technika, 

ktorú pouţívame v situácii, keď nastane pád do štandu a lezec sa nachádza pod štandom. 

 

Predpokladáme, ţe materiál, ktorý mame k dispozícii je minimálny, keďţe sa nachádzame 

v úlohe ističa a spolulezec predtým neţ odliezol od štandu si zobral všetok dostupný materiál 

k isteniu v postupe. V našej pozícii by sme mali disponovať minimálne dvomi pomocnými 

„REEP“ šnúrami (štandardne sa pouţívajú v priemere 5 mm a dĺţke 2 m) a materiál v štande. 

 Po zachytení pádu zafixujeme istenie pomocou tzv. „kravského“ uzlu, aby sme si uvoľnili obe 

ruky. 

 Následne vezmeme spomínanú REEP šnúru, je potrebne aby bola rozviazaná, a uviaţeme na 

prameň lana v ktorom visí zranený spolulezec, Machardov alebo Prusikov zadrhávací uzol. 

Voľné konce REEP šnúry omotáme okolo tela HMS karabíny, v ktorej istime, tzv. „vianočku“ 

a tú ukončíme ambulantným uzlom. 

 Zrušíme istenie kravským a polovičným lodným uzlom a ponechať lano voľne prevlečené cez 

HMS karabínu a cela brzdná sila prejde do zadrhávacieho uzla. 

 Uviaţeme druhú REEP šnúru do Prusikového/Machardovho uzla na lano z opačnej strany od 

HMS karabíny a upevnime si o sedací úväz. Prenesieme doň svoju váhu a tým odľahčíme 

sebaistenie cez lodný uzol v štande, ktoré si povolíme na vhodnú dĺţku potrebnú 

k vyťahovaniu. 
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Obrázok 2 – Machardov uzol (môţeme pouţiť aj prusíkový uzol), „vianočka“ a ambulantný 

uzol 

 Potom môţeme začať samotné vyťahovanie a to spôsobom protiváhy nášho tela. 

Nohami sa snaţíme tlačiť smerom dolu a rukami ťaháme za lano, v ktorom visí 

spolulezec. 

 Keď prídeme do miesta, pokiaľ sme si predĺţili sebaistenie v štande, za pomoci zadrhávacieho 

uzla vyšplháme po lane k štandu, tzv. „vyprusikujeme“ a opätovne vyťahujeme nášho 

spolulezca aţ pokiaľ ho nedostaneme na štand. V okamihu ako sa nám to podarí 

a vyprusikujeme späť k štandu. 

 

 Vytvoríme si sebaistenie so slučky a karabíny do štandu, tzv. „odsadávačku“ 

a následné hneď zaistíme zachraňovaného. Je dôleţite aby sme boli neustále istení cez 

sedací a zároveň aj hrudný uväz. Buď jednoducho prevlečenou šitou slučkou cez oká 
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sedacieho a hrudného uväzu, alebo tzv. „alpským“ spôsobom nešitou dutou slučkou. 

Tieţ na to dbáme aj v prípade nášho spolulezca, ktoré ho môţeme zaistiť rovnako ako 

seba do odsadávačky, ktorej rušenie pri zahájení zlaňovania bude prácnejšie, keďţe 

bude zaťaţená celou hmotnosťou zraneného a pri odopínaní bude potrebné ho 

nadvihnúť. Preto na zaistenie môţeme pouţiť REEP šnúru, ktorú uviaţeme do 

„vianočky“. Tú je moţné jednoducho rozviazať jednou rukou bez zvýšenej námahy. 

Varianta a. 

 Po zaistení zrušíme vyťahovací systém („prusiky“ ponecháme ten s „vianočkou“) a na voľný 

koniec lana umiestnime zlaňovaciu brzdu. Seba a zachraňovaného spojíme takým spôsobom, 

aby sme boli schopný kontrolovať stav zachraňovaného a zároveň dosiahli na jeho 

horolezeckú výstroj (pomocou expresky).Tento spôsob je podstatne rýchlejší ako   varianta b , 

jeho nevýhodou je však to, ţe v stanovišti musíme ponechať karabínu HMS cez ktorú 

prebiehalo istenie a následné vyťahovanie zraneného. 

Varianta b. 

 Po zaistení zrušíme vyťahovací systém („prusiky“) a odviaţeme seba aj spolulezca z lana, 

ktoré pripravíme na metodické zlaňovanie. To znamená mať lano poistené proti pádu pokiaľ 

ho neprevlečieme cez vratný bod a urobiť na koncoch lana uzle, aby nedošlo k prekĺznutiu cez 

zlanovaciu pomôcku. 

 

 Po príprave lana na zlanenie vloţíme ho do zlaňovacej pomôcky (osmy, kýblika, …), ktorú si 

predlţíme slučkou, tak aby bola v dosiahnuteľnej vzdialenosti od nás. Potom uviaţeme 

Prusikov/Machardov uzol pod zlaňovaciu pomôcku, aby sme brzdiacou rukou súčasne 

ovládali zadrhávací uzol a zrušíme vlastné sebaistenie.. Ak zlaňujeme pomocou osmy 

môţeme vyuţiť moţnosť aretácie. 

 Nasledujúci krok je pripnúť zachraňovaného do zlaňovacej pomôcky a zrušíme jeho istene 

v štande. Pri odsadávačke pouţijeme ďalšiu šitú slučku v princípe kladky za pomoci ktorej 

zdvihneme zraneného, tak ţe stúpime do slučky a protiváhou vlastného tela ju odľahčíme. Tu 

sa ukazuje výhoda „vianočky“, ktorá sa dá bez námahy a v kratšom čase rozviazať jednou 

rukou. 

 V tomto okamihu môţeme začať zlaňovať. Zraneného spolulezca máme pred sebou otočeného 

chrbtom ku skale. Jednou rukou mu pridrţiavame hlavu a druhou regulujeme plynule 

zlaňovanie. Počas zlaňovania pozorujeme pozorne terén a hľadáme vhodne miesto na ďalší 

vratný bod. 
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7.3. Zlaňovanie v závese 

 

Zlaňovanie v závese je technika, pri ktorej zlaňujeme so zraneným spolulezcom na chrbte. 

Tento systém je vhodný na poloţený terén, kde nie je moţné zlaňovať so zraneným pred 

sebou. Princíp spočíva v tom, ţe si obhodíte spolulezca cez rameno, ale treba si predtým 

dobre usporiadať zlanovací systém, pretoţe dôjde k menšiemu pootočeniu zlaňovacej 

pomôcky. Keď uţ máme zraneného na chrbte upevníme si ho slučkou okolo tela pre lepšie 

ovládanie a takejto polohe zlaňujeme. 

 

7.4. Pavúk 

 

Pouţitie: 

     Pavúka pouţívame ako nosnú časť pri vertikálnom transporte, alebo ako stanovište počas 

horolezeckého výstupu. 

 

Kotvenie: 

     Pavúka kotvíme minimálne v troch pevných bodoch v stenách na skoby, vklínence, slučky 

na skalných blokoch, nitoch alebo na zalesnených policiach o pevné stromy. V zime kotvíme 

pavúka v snehu na horolezeckých čakanoch, lyţiach a v ľade na ľadovcových skobách. 
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Zhotovenie z horolezeckého lana: 

     Na zhotovenie pavúka pouţijeme horolezecké lano 45 m dlhé. Na konci uviaţeme 

osmičkový uzol a zaloţíme do brzdiaceho bubna na mieste spúšťania. Lano ďalej vedieme do 

jedného (krajného) z troch a viac pevných bodov, kde spravíme lodný uzol a voľne 

pokračujeme do ďalšieho pevného bodu pričom nechávame medzi jednotlivými bodmi 4 - 5 

m voľného lana. Po zaviazaní lodného uzlu vedieme lano k brzdiacemu bubnu kde viaţeme 

osmičkový uzol a opäť pokračujeme voľne do ďalšieho pevného bodu. Ak máme lano vo 

všetkých pevných bodoch vedieme ho opäť k brzdiacemu bubnu, spravíme osmičkový uzol a 

zbytok lana poloţíme vedľa stanovišťa. Zo 

zostávajúceho lana, ak je ho dosť zhotovíme 

kladkostroj. Kladkostroj upevňujeme do 

pavúka zhotoveného z voľných slučiek lana 

medzi pevnými bodmi pavúka. Údaje 

v metroch sa prispôsobia konkrétnym 

podmienkam v teréne. 

                                                

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovenie  z plochých  slučiek: 

     Na zhotovenie takéhoto pavúka pouţijeme výhradne zošívané ploché slučky. Z kaţdého 

z troch a viac pevných bodov vedieme slučky do centrálnej  karabíny. Dlhé slučky 

skracujeme pomocou osmičkových uzlov. 



Zhotovenie pohyblivého pavúka: 

     Plochú  zošitú slučku vedieme dvoma a viacerými pevnými bodmi pričom z pomedzi 

pevných bodov slučku sťahujeme do centrálnej karabíny. Pred zapnutím do karabíny s 

poistkou slučku medzi jednotlivými pevnými bodmi pretočíme. Zabránime tak vypadnutiu 

karabíny zo slučky pri zlyhaní jedného z pevných bodov.           

      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  Ak máme len dva pevné body a jeden z nich je o veľa 

vzdialenejší od druhého vo vertikálnom smere, tak na 

slučke vzdialenejšieho bodu spravíme osmičkový uzol. 

Zabránime tak pri zlyhaní tohto bodu veľkému poklesu 

centrálnej karabíny a teda väčšiemu dynamickému 

zaťaţeniu. Na stanovišti sa zaisťujeme do jedného 

z pevných bodov a spolulezca alebo záchranára istíme 

v centrálnej karabíne. 

 



   
     V prípade, ţe si práca na stanovišti vyţaduje viac bodov na rozloţenie zaťaţenia 

pouţijeme ďalšiu slučku s pevným bodom. 

 

7.5. Kladkostroje 

 

a/ jednoduchý; 

b/ dvojitý; 

     Kladkostroje pouţívane pri sebazáchrane, pouţití navijakov na oceľové lano alebo na 

nastavenie dĺţky sebaistenia pri nosidlách. Jednotlivé spôsoby zhotovenia pouţijeme podľa 

potreby a účelu pouţitia. Na zhotovovanie kladkostrojov pouţívame pomôcky, ktoré nám 

v maximálnej miere vylučujú trenie lana o karabínu. Sú to karabíny, kladky, šplhadlá, 

prusikové slučky.  

     Na zhotovenie kladkostroja so šplhadlom umiestneným na voľnom lane treba pouţiť 

karabíny oválneho tvaru viď obrázok. Môţeme materiál kombinovať a namiesto šplhadla 

pouţiť slučku a prusikový uzol, zariadenie TIBLOK  alebo karabínový autoblok. 

 

 

 

          

 

 

 

         



7.6. Improvizovaná Gramingerová   sedačka 

 

     Improvizovaná Gramingerova sedačka nám v plnej miere nahradí Gramingerovu sedačku. 

Môţeme v nej transportovať všetky druhy úrazov, ktoré si nevyţadujú transport v leţe. 

 

Postup pri zhotovení sedačky: 

 

Na zhotovenie pouţijeme lano dlhé 40 m o priemere 11 mm. Pred zahájením zostavovania sedačky si 

lano prekufrujeme tak, ţe jeden koniec necháme dlhší o 4 m a nájdeme si nový stred. Sadneme si tak, 

aby chodidlo s kolenom a stehennou časťou vytvorilo pravý uhol. Lano obtáčame medzi podráţkou 

wibramky a stehnom obr. Pramene pravidelne ukladáme bez kríţenia. Po príchode kratšieho konca 

lana (2 m) vykonáme priečnu fixáciu skufrovaného lana 3x. Dlhším koncom 

vykonáme obdobnú fixáciu v protismere tieţ 3x. Lano si zhodíme z končatiny. Pramene si rozdelíme 

na dve rovnaké časti a pokračujeme vo fixácii ale priečne, 2x kratším koncom a v protismere 2x 

dlhším  koncom. Ukončenie fixácie vykonáme 

                                                             

 

dračím uzlom, ktorý poistíme. Celý systém fixácie je vţdy pod ťahom. Nekvalitná práca sa 

prejaví pri spuste v stene. Na konci dlhšieho konca uviaţeme osmičkový uzol, do ktorého sa 

pri spúšťaní zapne záchranár. V tejto časti pokračujeme vycentrovaním osmičkového uzlu a 

záchrannej sedačky tak, aby bol uzol na spodnom okraji záchrannej sedačky. V najvyššom 

bode zhotovíme osmičkový uzol. Na lanovú sedačku upevníme 2 prusikové uzly 3 m dlhé. Po 

týchto úkonoch sedačku upevníme na laná, na ktorých budeme spúšťať, pomocou 

ambulantného uzlu s kombináciou osmičkového uzlu - zámok. Nasleduje nabalenie zraneného 

a záchrancu. Zranenému navlečieme sedačku na nohy, prusikovou slučkou ho cez chrbát 

zafixujeme proti prepadnutiu dozadu a záchranca si navlečie sedačku na ramená. Zranený sa 

tým dostane na chrbát záchrancu a ten si druhou prusikovou slučkou sedačku zafixuje na 

hrudi. Koniec dlhšieho lana zo sedačky s dvojitým osmičkovým uzlom  zapne do svojej 

sedačky. Po splnení týchto úkonov môţe byť uskutočnený spust. 

 



7.7. ZÁCHRANNÁ LANOVÁ SIEŤ 

 

Ide o transportnú sieť na ktorej zhotovenie je 

potrebné lano o minimálnej dĺţke 30m. Niesú 

potrebné karabíny ani slučky. Ide o najrýchlejšie 

zhotoviteľnú i rozobrateľnú improvizovanú 

pomôcku.  

Začíname tak, ţe si rozprestrieme lano zloţené na 

polovicu do slučiek na zem (pre komfort 

a spevnenie môţeme pred uloţením pacienta 

vypolstrovať lano batohmi a oblečením. 

 

Na nohách uviaţeme okolo chodidiel lodný uzol 

a postupujeme vov ypletaní vianočky smerom ku 

hlave. 

 
 

Vypletenú vianočku ukončíme uzlom, napríklad vodcovským. 

 

 



 

 

 
Podľa počtu záchrancov a vzdialenosti na ktorú bue transport uskutočnený vyberáme medzi 

nesením pacienta v rukách, alebo vyviazaním plochých slučiek, ktoré si záchrancovia prevesia 

cez rameno. 

 

 



7.8. Zimná časť 

 

     Nielen bezchybnou znalosťou improvizácie, ale aj tvorivým postojom k nej skrátime dobu 

záchrannej akcie alebo dokáţeme odolať nepriaznivým poveternostným podmienkam.  

1. Zhotovenie iglu. 

2. Istenie v strmom snehu. 

3. Vejár – improvizované transportne sane. 

4. Zhotovenie stanovišťa v strmom snehu. 

5. Kanadské sane – transport a zaistenie vo voľnom teréne. 

6. Sane AKIJA – transport a zaistenie vo voľnom teréne. 

7.  

7.9. Zhotovenie iglú 

     Počas lyţiarskej alebo horolezeckej túry, alebo pri záchrannej akcii v zimnom období sa 

môţe lanové druţstvo dostať do situácie, v ktorej bude nútené pouţiť bivak - záhrab. Takýto 

záhrab sa buduje podľa momentálneho terénu a podmienok. Môţeme v strmšom svahu 

vyhĺbiť jaskyňu, alebo na rovine takýto zárez - jamu prekryť lyţami a zahádzať snehom.  

     Univerzálny a veľmi účinný spôsob je "iglú". Na zhotovenie iglú potrebujeme batohy 

členov lanového druţstva alufóliu alebo vetrovky a lavínovú lopatku. Neodmysliteľný je 

samozrejme stavebný materiál - sneh. 

 

 

 

 

Postup zhotovenia: 

      Na vopred vyhliadnuté bezpečné miesto v závetrí poloţíme batohy a prikryjeme ich 

alufóliou, alebo vetrovkami. Batohy môţeme nahradiť aj hromadou snehu. Alufóliu zasypeme 

cca 20 cm vrstvou snehu, ktorú poriadne  ubijeme lopatkou a rukami. Takto pripravenú 

kupolu necháme 15 minút pod vplyvom mrazu spevnieť. Po prestávke začneme spod úrovne 

kupoly vyhrabávať sneh zvnútra aţ sa dostaneme k  batohom, ktoré povyťahujeme. Priestor v 



iglú zväčšíme povyhrabávaním snehu a dno upravíme tak, aby miesto na spanie - odpočinok 

bolo o niečo vyššie ako miesto vstupu do neho. Vchod vţdy situujeme  na záveternú stranu a 

vnútro kupoly vyhladíme aby sme zabránili nepríjemnému opadávaniu snehu počas 

odpočinku. V kupole spravíme otvor na vetranie - prívod vzduchu!!! 

     Ak máme k dispozícii zmrznutý sneh – ľad, môţeme na stavbu iglú pouţiť kvádre, ktoré 

ukladáme do kruhu  špirálovito. Kruh postupne zuţujeme aţ sa steny stretnú a iglú sa uzavrie. 

 

7.10. Istene v snehu a na strmom svahu 

     Počas pochodu v strmom - exponovanom snehovom úseku je potrebné istenie, zvlášť ak 

ide o tvrdý zamrznutý sneh. Vzhľadom na to, ţe sa nepouţíva ţiadne postupové istenie, je 

potrebné istiť prípadný spolulezcov pád dynamicky, aby nedošlo k vytrhnutiu istiaceho lezca 

zo štandu. 

     Štand si v snehu vybudujeme pomocou vopred pripravenej plošiny na pevné státie vo 

vodorovnej  polohe a takmer kolmým zarazením čakanu do snehu voči snehovej pokrývke v 

takej výške, aby sme ho mohli v prípade potreby dotláčať kolenom. K čakanu sa lezec zaistí 

pomocou slučky  a svojho sedacieho úväzu. Spolulezca potom istíme spôsobom cez plece, 

alebo lano vedieme cez stehno vykročenej nohy s rukavicami na rukách. Ak postupujeme 

druhým spôsobom, v prípade pádu lano najprv mierne stisneme v rukách a súčasne potlačíme 

pod stehno. Vytvoríme tak trenie a dynamické zabrzdenie pádu spolulezca. 

7.11. Vejár 

     Improvizovaný transportný prostriedok "VEJÁR" pouţívame pri transporte postihnutého v 

zimnom období a zostrojíme ho pomocou dvoch párov lyţí, karabíny HMS, štyroch 

prusikových slučiek o priemere 5 mm dlhých 2-3 m a lavínovej lopatky. 



 

     Najprv poloţíme cez seba jeden pár lyţí do tvaru vejára tak, aby sa prekrývali špičkami. 

Na nich z vonkajších strán poloţíme ďalší pár lyţí a na všetky špičky nasunieme karabínu 

HMS. Do karabíny zapneme dve prusikove slučky na začiatku s vodcovskou slučkou. Ďalšiu 

slučku z vodcovského uzla urobíme cca po 30 cm na kaţdej prusikovej slučke. Konce slučiek 

vedieme cez strednú časť viazania na vonkajších lyţiach vejára a ďalej cez vopred pripravené 

oko slučky. Vznikne nám takto kladkostroj, pomocou ktorého celý vejár fixujeme. Konce 

slučiek vedieme tak, ţe ich obtočíme okolo viazania vnútorných lyţí, ďalej prevlečieme cez 

viazania protiľahlých lyţí a spojíme ich ambulantným uzlom. Potom slučky vedieme cez 

karabínu na špičkách lyţí a pomocou lodných uzlov k vejáru pripevníme lyţiarske palice tak, 

aby  uzly boli nad krúţkami lyţiarskych palíc. Paličky navzájom prekríţime a slučkami 

protichodne zviaţeme. Celý  vejár spevníme tak, ţe nad 

pätky viazania priviaţeme rukoväť lavínovej lopatky. 

     Postihnutého posadíme na ruksak nohami k 

špiciam lyţí a zafixujeme tak, ţe ho naviaţeme na slučku 

klasickým spôsobom cez hruď a slučku ukotvíme v 

karabíne na špiciach lyţí. Po stranách postihnutého 

spravíme z lyţiarskych palíc zábradlie a pripevníme ho k 

vejáru slučkou prepletajúc ju popod napínací 

kladkostroj. Na viazania vonkajších lyţí alebo na 

rukoväť lopatky uviaţeme pomocné lano na brzdenie počas 

transportu.  

 



 

 

 

Improvizácia nám dovoľuje zhotoviť vejár viacerými spôsobmi a a pouţitím rôzneho 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.12. Zhotovenie istiaceho stanovišťa v snehu a ľade 

 

     V prípade transportu zraneného v strmom exponovanom snehovom teréne na saniach 

potrebujeme pevné stanovište. Takýto pevný bod si zhotovíme z viacerých čakanov, lyţí 

alebo batohu. 

     Stanovište z troch čakanov urobíme tak, ţe si v snehu vyhĺbime vodorovný zárez široký 

ako lopatka na čakane. Do zárezu zabodneme dva čakany rukoväťou dolu, takmer kolmo voči 

povrchu svahu. Tretí čakan poloţíme vodorovne za ne. Vpredu cez vopred prebodnuté otvory 

v snehu prevlečieme ploché slučky a čakany navzájom zviaţeme lodnými uzlami. Takto 

pripravený štand zasypeme snehom a poriadne utlačíme. V prípade mäkkého snehu 

zhotovíme viacero takýchto štandov, alebo ich skombinujeme so štandom z lyţí. V prípade 

menšieho počtu čakanov zhotovíme T kotvenie. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovište z lyţí urobíme tak, ţe lyţe zabodneme do snehu na šírku ďalšieho pouţívaného 

páru. Tento pár zviaţeme pomocou plochej slučky prusikovým uzlom v strede. Lyţe potom 

poloţíme za zabodnuté lyţe a slučku vyvedieme na povrch snehu zárezom. Štand 

zhotovujeme aj pod snehovým povrchom (záleţí od typu a výšky snehovej pokrývky). 

 

 
                                        

 

 

 

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7.13. Abalakové hodiny      

 

Stanovište v kolmom ľade, v prípade, ţe nemáme dostatok ľadovcových skrutiek zhotovíme 

pomocou jednej ľadovcovej skrutky. Najprv vyvŕtame do ľadu otvory pod 60 stupňovým 

uhlom tak, aby sa na koncoch prepojili. Vzdialenosť otvorov musí byť minimálne 15 cm. Cez 

otvory prevlečieme slučku a zviaţeme. Na prevlečenie slučky však potrebujeme mäkký drôt. 

Tento spôsob môţeme pouţiť v kvalitnom monolitnom ľade spolu s jednou ľadovcovou 

skrutkou. Pozri obrázok. 

 

                         min. 15 cm          

 

     V núdzi sa dá urobiť stanovište aj z batohu. Na plný batoh osadíme dlhú plochú slučku 

prusikovým uzlom. Batoh vloţíme do vopred vyhĺbenej jamy a slučku vyvedieme na povrch 

zárezom. Batoh zasypeme snehom a sneh poriadne utlačíme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Laví ny 

 

Lavíny predstavujú v zimnom období najväčšie nebezpečenstvo pre návštevníkov hôr. 

V priemere zomrie ročne pri lavínových nehodách v Európe a Severnej Amerike 150 ľudí. 

V Slovenských horách  sú to 3 - 4 osoby ročne .Podľa najnovších štatistických výskumov má 

lavínou zasypaná osoba počas prvých 15-18 minút šancu na preţitie viac ako 80 %, po 35 

min. 32%, po 90 min. 23% a po 2 hodinách šanca klesá pod 20%. Nebezpečie lavín vţdy zna-

mená ohrozenie ţivota. Z uvedenej štatistiky jasne vyplýva, ţe najväčšiu šancu pomôcť 

postihnutým majú svedkovia nehody, organizovaná záchrana je aţ tá posledná moţnosť. Ale 

najväčší význam pri lavínovom ohrození má prevencia a správanie sa ohrozených. Veď v 

95% lavínových nešťastí si lavínu odtrhli sami postihnutí! Moţno sa pred lavínami vo 

voľnom vysokohorskom teréne chrániť? Odpoveď na túto otázku nie je ľahká. Celý problém 

môţeme zhrnúť zodpovedaním na tieto otázky: 

 Kedy je lavínová situácia kritická? 

 Kde hrozí nebezpečenstvo? 

 Ako správne konať? 

 Čo je nevyhnutné vedieť pre správne určenie lokálneho lavínového nebezpečenstva? 

Na zodpovedanie uvedených otázok treba mať určitý odborný výcvik a prax z 

vysokohorského terénu. Nevyhnutným predpokladom sú základné znalosti o snehovej 

pokrývke a jej vlastnostiach, meteorologických prvkoch (počasí), ovplyvňujúcich lavínovú 

situáciu a o lavinóznom teréne.    

8.1. Preţitie v lavíne:  

Lavínová nehoda pôsobí na organizmus komplexne a preţitie v lavíne závisí na viacerých 

prognostických faktoroch, ako (1) stupeň zasypania,  (2) doba trvania zasypania, (3) 

prítomnosť dýchacej dutiny a priechodné dýchacie cesty a (4) závaţnosť poranenia. 

Krivkaz obrázku 1 zobrazuje pravdepodobnosť preţitia celkovo zasypaných v závislosti na 

dobe trvania zasypania snehom, ktorá sa progresívne zniţuje a diferencuje sa na niekoľko fáz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr.  Pravdepodobnosť preţitia pri zasypaní lavínou 

 

Graf - krivka prežitia (závislosť pravdepodobnosti prežitia na dobe trvania zasypania) obetí 

lavín vo Švajčiarsku (n=946) v rokoch 1980 – 2005. 

1. Fáza preţitia:do 15 minút po zasypaní preţije väčšina obetí, ak nie sú váţne zranení. 

Šanca na preţitie je viac ako 80 %. V tejto fáze ide o kaţdú minútu, a preto musí byť 

vykonaná kamarátska pomoc v najkratšom čase a mali by ju poznať všetci lyţiari vo voľnom 

teréne a turisti v zimných horách. 

2. Fáza dusenia (asfyxia): od 15. do 35. minúty po zasypaní. Nádej na preţite zasypaných. 

dramaticky klesne na 32%. Zasypaní bez voľných dýchacích ciest a vzduchovej dutiny sa 

udusia. Týka sa to viac ako polovice celkovo zasypaných. 

3. Fáza latentná: od 35. do 90. minúty zasypaní preţívajú ak majú voľné dýchacie cesty 

a uzatvorenú dýchaciu dutinu. Nádej na preţite zasypaných osôb klesne pozvoľna na pribliţne 

23%. Pod pojmom uzatvorená dýchacia dutina sa chápe dutina okolo úst a nosa bez prístupu 

vonkajšieho vzduchu. Čas 90 minút je aj cieľovým časom na príchod organizovanej 

profesionálnej záchrany.  

4. Fáza podchladenia: Od 90. do 130. minúty dochádza k úmrtiu obete s uzatvorenou 

dýchacou dutinou vplyvom podchladenia a udusenia,tzv. tri (triple) H syndróm - hypoxia, 

hypotermia a hyperkapnia. Vplyvom vydychovaného vlhkého vzduchu steny vzduchovej 

dutiny zamrznú a stanú sa nepriedušné. Nádej na preţite zasypaných osôb plytko klesá z 23 % 

na úroveň pod 20 %. 



5. Fáza nad 130 min: Malé percento zasypaných môţe preţiť zasypanie pod lavínou viac ako 

2 hodiny. Je to moţné, ak majú zabezpečený prísun kyslíka prostredníctvom otvorenej 

dýchacej dutiny tzn., ţe dutina je spojená s vonkajším vzduchom, alebo v prípade vytvorenia 

veľkých dutín v snehu. 

Z uvedených čísel vyplýva, ţe najdôleţitejším faktorom pri záchrane zasypaných lavínou je !! 

ČAS !! Rýchlosť zachraňuje ţivot, pri záchrane sa ráta kaţdá sekunda. Záchrana v prvých 15 

minútach znamená viac neţ 80% nádej na preţitie, čiţe najdôleţitejšia je okamţitá 

kamarátska pomoc. Táto pomoc má úspešnosť 71 % v porovnaní s 13 % pri organizovanej 

akcii. Uvedomme si ţe vyhľadanie trvá 3–5 minút, vyhrabanie 10 minút a 15 minút je preč. 

Príchod organizovanej záchrany je časovo veľmi limitovaný, zväčša sa jedná o čas dlhší ako 

45minút, ale nemal by presiahnuť čas 90 minút. 

Podľa štatistiky z alpských krajín sú nasledujúce príčiny smrti obetí lavín: 

 

82% zadusenie (asfyxia) 

17%trauma - mechanické zranenia (Na Slovensku z dôvodu iného reliéfu podstatne vyššie%, 

aţ okolo 30%, nie je presný údaj, ide len o predpoklad)  

1% podchladenie 

Vo väčšine prípadov lavínových nehôd je hypotermia spojená s asfyxiou alebo traumou,  a tak 

aj preto je štatistika chudobnejšia v porovnaní s hypotermiou spojenou s expozíciou vo 

vonkajšom prostredí.  

Zadusenie v lavíne môţe prebiehať 4 spôsobmi: 

 mechanickým upchatím dýchacích ciest snehom - utopením 

 vydýchaním vzduchu, ktorý je v nánose k dispozícii – otrava oxidom uhličitým 

v uzavretej vzduchovej dutine 

 mechanickým stlačením hrudníka v nánose 

 zaplavením pľúc vodou z vdýchnutého a roztopeného snehu.  



Skoro kaţdý zasypaný lavínou býva viac - menej podchladený, najmä ak bol čas 

zasypania viac ako 35 minút. Pri vyťahovaní postihnutého treba dávať pozor, aby sa ani 

pasívne nerozhýbali jeho končatiny a dbať na všetky zásady prvej pomoci pri 

podchladení, hlavne chrániť telesné jadro pred ďalšou stratou tepla. K mechanickým 

zraneniam v lavíne dochádza najčastejšie nárazom na prekáţky prúdu (stromy, skalné bloky a 

pod.), pádom cez skalné prahy, a pohybom jednotlivých blokov snehu v prúde (zvlášť nebez-

pečné pri nevypnutí lyţiarskeho viazania). Najčastejším smrteľným poranením je zlomenina 

krčnej chrbtice.  

Najčastejšie poranenia sú:  

Zlomeniny končatín – 40%  

Trauma hrudníka – 36% 

Chrbtica 14%  

8.2. Základná lavínová výstroj: 

 

Lavínový vyhľadávač 

Lavínová sonda 

Lopata 

 

 

 

 

 

 



Pre pohyb v lavínovom teréne platí niekoľko základných pravidiel: 
 

a)        Všeobecné 

 Pri pohybe vo voľnom nezabezpečenom teréne v zimnom období sa nepohybujme 

sami. Riskujeme tým, ţe v prípade lavínového nešťastia nebude mať kto privolať 

pomoc. 

 Pri vyhlásení druhého a vyššieho stupňa lavínového nebezpečenstva, v ojedinelých 

prípadoch aj pri prvom stupni, je povinnosťou kaţdého mať: hľadací prístroj, lavínovú 

lopatku, sondu, lekárničku, spojovaciu techniku (mobilný telefón alebo vysielačka). 

b)        Pred vstupom do terénu 

 Sa musí vykonať kontrola funkčnosti a kompatibility hľadacích prístrojov. 

 Samozrejmosťou je teplejšie oblečenie, chránenie úst a nosa maskou, šatkou, 

golierom. 

 Trasu treba voliť chrbtami, rebrami, členitými svahmi s terasami, skupinkami 

stromov, vyčnievajúcich skál, podľa moţností sa treba vyhýbať ţľabom, muldám, 

svahom so súvislou snehovou pokrývkou.   

 Je potrebné uvoľniť záťaţ - nesmú sa pouţívať bezpečnostné remienky na lyţe, 

bederné popruhy na batohy, pútka na paliciach na ruky, bezpečnostné lyţiarske 

viazanie je nastavené na strednú hodnotu vypínacej sily. 

c)         Postup v ohrozenom teréne 

 Minimálny rozostup členov skupiny je 10 metrov pri výstupe a 50 metrov pri zjazde. 

 Ak prechádzame ţľaby alebo muldy, tieto prechádzame vţdy po jednom. Traverz 

nevykonávame v horizontálnej polohe ale vţdy mierne šikmo dole. 

 Lavínové psy idú na konci skupiny. 

 Pri zostupe do nebezpečného svahu sa treba pokúsiť vyvolať mechanicky lavínu (pri 

zaistení repšnúrou, skokom do odtrhu, narezať odtrh lyţami, hodiť snehový  alebo 

skalný blok, delovú ranu). 

 Podľa moţnosti vyuţiť istenie horolezeckým lanom o skalu a ľad aj v chodeckom 

teréne. 

 Na lyţiach sa jazdí v spádnici svahu jemnými plynulými oblúkmi pri maximálnom 

vylúčení skokov, pádov, traverzov. 

 Všetci dodrţujú jednu stopu. 

 

 

 

 

 

 



8.3. Lavínové nešťastie a pátranie v lavíne: 

 

V prípade ţe sme sa stali svedkami lavínového nešťastia, nemali by sme zabudnúť na 

nasledovné odporúčania. 

• Sleduj strhnutého lavínou a miesto kde si ho naposledy videl 

• Kľud a rozvaha 

• Prepnúť LV na príjem 

• Voláš o pomoc, ak sa nedá volať z miesta nehody, aţ po minimálne 20 min. 

prehľadávania ide niekto zo skupiny hľadať pomoc.  

• Pozor na svoju bezpečnosť – ďalšie lavíny 

• Hľadaj a lokalizuj zasypaného (LV a sonda) 

 

 

 



 

 

Hľadanie a lokalizáciazasypaného sa skladá zo štyroch fáz hľadania : 

 hľadanie signálu – hľadanie prvého signálu 

 
 

 hrubé hľadanie – sledovanie signálu aţ do miesta, z ktorého sa signál v kaţdom smere 

zmenšuje (nárast vzdialenosti u DLV, resp. pokles hlasitosti u ALV) 

  
 jemné hľadanie – hľadanie pribliţného miesta zasypania aţ do pouţitia sondy. 

Pohybujeme sa tesne nad povrchom snehu v kolmých líniach, smer meníme v mieste 

maximálneho signálu.  

 
poznamka 



 

 

 bodové hľadanie – presné určenie miesta zasypania. Od prvého zapichnutia sondy aţ po 

pozitívnu sondu. Pozitívnu sondu nikdy nevyťahuj 

 

 
 

 

 

 

 



 vykopanie – po presnej lokalizácií nasleduje odstránenie nánosu snehu, sprístupnenie 

pacienta ďalšej pomoci , v prípade hĺbky zasypania viac ako 1 meter, začíname kopať 

1meter po spádnici pod miestom vpichu sondy. 

  

 
 

 Záchranné práce vyţadujú rýchle a premyslené jednanie.  

 Kaţdá stratená minúta zniţuje šance na preţitie.  

 Najskúsenejší v skupine ihneď prevezme vedenie skupiny a začne organizovať 

záchranu. ďalší môţe ihneď nahlásiť nehodu horskej sluţbe a dávať pozor, či nehrozí 

ďalšie nebezpečenstvo (pád ďalšej lavíny).  

 Zasypaného je nutné v prvých 20 minútach systematicky intenzívne hľadať, aţ potom 

organizovať cudziu pomoc. 

 Aby sme mohli pri kamarátskej pomoci účinne a rýchlo pomôcť potrebujeme správne 

vybavenie (lavínový vyhľadávač, lopata, sonda) a určité vedomosti (postup pri 

hľadaní s lavínovým vyhľadávačom, vyhrabanie atď.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. Vlastnosti snehovej pokrývky a testy jej stability: 

 

Tvrdosť, základná a ľahko zistitelná vlastnosť snehovej pokrývky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5. Kompresný test 

 

Rýchly, objektívny a jednoduchý test. V súčasnosti najviac pouţívaný. Na svahu so sklonom najmenej 

30° lopatou, alebo ešte lepšie pílou oddelíme od okolitej snehovej pokrývky stĺp s rozmermi pribliţne 

30 × 30 cm. Výška 100 aţ 120 cm je obyčajne dostačujúca. Všetky strany stĺpa sú zvislé. 

 
Na vrchol stĺpa poloţíme na plocho lopatu. Poklepom odskúšame pevnosť stĺpa. S rastúcou silou 

úderu rastie moţnosť poškodenia stĺpa. Test má tri úrovne. Na kaţdej úrovni poklepeme na lopatu 10 

krát. Na kaţdej úrovni je iný spôsob poklepu. 

 

1. Zápästím (pohyb ruky len v zápästí) – udierame koncami prstov 

 
2. predlaktím (pohyb ruky len v lakti) – udierame dlaňou alebo hánkami 

 



 

3. vystretým ramenom (pohyb ruky v pleci) – udierame dlaňou alebo päsťou, pričom ruku necháme 

viac padať ako ňou priamo udierať. Zaznamenať počet úderov do poškodenia stĺpa.  

 
 

Okrem toho je dôleţité pozorovať poškodenie. Či sa celý blok rozlomí naraz a či lom je hladký (lom 

pozdĺţ vrstvy), alebo nepravidelný (lom kríţom cez vrstvy). Ak lom príde skoro a je hladký tak 

stabilita je skôr malá. 

 
Naopak čiastočný lom, alebo nepravidelný lom kríţom cez vrstvy poukazuje na dobrú stabilitu. 

Týmto testom odhalíme aj tenké slabé vrstvy, ktoré by sme inak prehliadli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Skialpinižmus a horske  lyž ovanie 

9.1. Chôdza na stúpacích pásoch 

 

Výstup je časovo najdlhšia časť skialpinistickej túry. Spôsob, techniku a taktiku výstupu 

ovplyvňuje niekoľko faktorov. Za hlavné pokladáme: stav snehovej pokrývky, sklon svahu, 

náročnosť plánovanej túry (časová, technická, materiálna), zloţenie skupiny podnikajúcej 

túru, stav výstroje a výzbroje, skúsenosti, počasie.  

Pohyb na lyţiach so stúpacími pásmi, je niečím novým, preto aj keď dokáţeme všetci dobre 

chodiť, beţkovať či lyţovať, musíme sa naučiť niečo nového. Okrem pohybu na lyţiach, 

taktieţ pohyb bez lyţí, so stúpacími ţelezami, pohyb na snehu, ľade, skale a v kombinovanom 

teréne. Je potrebné zvládnuť tieto techniky tak, aby pohyb v zimných horách bol, bezpečný, 

účinný s čo najmenšou námahou. Naozaj výborné zvládnutie techniky je moţné iba 

dlhodobým praktizovaním týchto schopností a zručností. Niekomu to môţe trvať dlhšie inému 

kratšie.  

 

 

ObrVýstup pod Kvetnicovú vežu 2433 m.  

 

 

 

 

Správna technika 

nám môže umožniť 

pokračovať ďalej 

štandardným 

spôsobom tam, 

kde sa ostatní 

stretávajú 

s komplikáciami. 



 

9.2. Základný postoj 

 

Základný postoj je východiskové postavenie skialpinistu z ktorého vychádzame pri nácviku 

väčšiny  techník a zručností. Základný postoj by mal spĺňať niekoľko základných 

poţiadaviek:  

 v základnej polohe musí byť telo v prirodzene vzpriamenej polohe, 

 nohy by mali byť rozkročené mierne od seba, 

 paţe mierne pokrčené, smerujúce vpred, 

 hmotnosť rovnomerne rozloţená na obe lyţe, 

 ťaţisko sústredené do oblasti viazania. 

 

Obr. 3 Základný postoj na rovine                      Základný postoj v šikmom svahu  

2.1 Nácvik základného postoja 

 

Základný postoj je vhodné nacvičovať na mierne uklonenom svahu s lyţami smerujúcimi 

smerom  hore, kolmo na spádnicu. Batoh by mal byť pri nácviku nasadený, správne 

dotiahnutý a upnutý (Pohl, Schellhammer, 2005). 

Stáť by sme mali vo vzpriamenom postoji s nohami mierne rozkročenými, tak aby sme si pri 

chôdzi nezavadzali lyţami, viazaním či lyţiarkami. Paţe by mali byť mierne pokrčené 

smerujúce vpred a zároveň mierne rozpaţené tak, aby nám zabezpečovali bočnú stabilitu pri 

chôdzi. Svoju hmotnosť prenášame prostredníctvom lyţiarok rovnomerne na celú plochu 

podráţky a viazania. Špička viazania je s lyţiarkou spojená napevno, preto sa snaţíme pri 

pohyboch špičku od terénu dvíhať čo najmenej. So stúpajúcim sklonom bude stále väčšia 

hmotnosť prenášaná na pätku viazania. 

 



9.3. Chôdza na lyţiach 

 

Chôdza sunom 

 

Chôdza sunom je chôdza pri ktorej minimálne vyuţívame sklz stúpacieho pásu. Jedná sa 

o spôsob chôdze, kedy je jedna noha predsúvaná pred druhú bez následného skĺznutia. Tento 

spôsob chôdze volíme vtedy, keď snehové podmienky (hlboký, ťaţký sneh, hrboľatý tvrdý 

povrch) či sklon svahu neumoţňujú vykonávanie chôdze sklzom. Telo lyţiara je mierne 

naklonené dopredu. Lyţe sa nedvíhajú, ale sa posúvajú po teréne. Predsunutím lyţe dopredu 

sa súčasne vysúva aj opačná paţa,ktorá zapicháva palicu do snehu v oblasti medzi špičku lyţe 

a špičku viazania. Totopredsunutie lyţe – lyţiarsky krok, je príprava na vlastný odraz, ktorý 

je podporený odpichom palice. Po odraze sa vysúva opačná lyţa a celý pohyb sa 

opakuje.Variáciou pri veľmi  strmom svahu, alebo pri snehových podmienkach, pri ktorých 

stúpacie pásy strácajú svoju priľnavosť je pridupnutie lyţe pri došliapnutí a tým zabezpečenie 

lepšej priľnavosti stúpacieho pásu k povrchu. Tento spôsob je však fyzicky veľmi náročný 

a odporúčame ho vykonávať iba v nevyhnutných prípadoch a na čo najkratšiu dobu. 

 

 

Celý pohyb sa dá zhrnúť do následných fáz. 

1. Východiskový postoj, jedna noha je predsunutá, hmotnosť sa práve prenáša zo zadnej 

lyţe na prednú, 

2. Vykročenie, švihová (predná) noha uţ nesie 100% zaťaţenia, odrazová (zadná) sa 

dvíha a čo najbliţšie k povrchu terénu je kladená vpred. Päta lyţiarky sa dvíha, špička 

by mala ostať čo najbliţšie povrchu, v závere opornej fázy sa zo špičky odráţame 

smerom do predu a hore, 

3. Došľiapnutie, noha dokončuje pohyb v pred, je kladená do vzdialenosti zohľadnujúcej 

sklon, priľnavosť stúpacích pásov, kondíciu lyţiara a iné. Začína zmena zaťaţenia zo 

zadnej na prednú lyţu, viď fáza 1 . 

 



 

 

 

 

 

 

Obr.  Prvá fáza, zmena zaťaženia 
z odrazovej (zadne)j na švihovú 
(prednú) nohu. Odrazová noha je skoro 
vystretá, ťažisko tela sa presúva 
dopredu nad prednú lyžu a päta 
Odrazovej (zadnej) nohy je pripravená 
na vykročenie vpred. Nasleduje 
takzvané odpichnutie od špičky 
odrazovej nohy, po ktorom končí 
oporná fáza a zadná lyža začína pohyb 
vpred.  

 

 

 

Obr.  Druhá fáza, švihová (predná) noha 
nesie 100% zaťaženia, stehenný sval sa 
napína a vytláča zvyšok tela smerom 
hore a dopredu, lýtkový sval celý pohyb 
dokončuje vypnutím špičky. Počas 
celého pohybu nezabúdame na to, že 
trup je mierne naklonený smerom 
dopredu . 

 

 

 

 

 

 

Obr. Tretia fáza, švihová noha(predná) 
sa dotýka povrchu a postupne preberá 
zaťaženie. Nasleduje prenesenie 
hmotnosti zo zadnej na prednú nohu, 
odpichnutie a následné opakovanie 
celého cyklu  

 



 

 

 

 

 

Chôdza sklzom 

 

Pohyby lyţiara sú rovnaké ako v prípade chôdze sunom. Odlišnosti badať vo veľkosti 

svalového úsilia, vynaloţeného na odraz z lyţe a odpich palice. Silnejší odraz a odpich palice 

umoţňuje predlţovať krok o skĺznutie na prednej lyţi. Pohyb lyţiara pri chôdzi na lyţiach, by 

mal byť uvoľnený a prirodzený. Táto technika je vhodná najmä na rovnejších úsekoch pri 

pouţití pásov s kvalitným sklzom. Nesprávna voľba pásov alebo ich nevyhovujúci stav môţu 

mať za následok nedostatočný sklz pre uplatnenie tejto techniky.Telo lyţiara je mierne 

naklonené dopredu. Lyţe sa nedvíhajú, ale sa posúvajú po snehu pričom sa snaţíme plne 

vyuţiť sklz stúpacích pásov. Predsunutím lyţe dopredu sa súčasne vysúva aj paţa,ktorá 

zapicháva palicu do snehu v oblasti medzi špičku lyţe a špičku viazania. Totopredsunutie lyţe 

– lyţiarsky krok, je príprava na vlastný odraz, ktorý je podporený odpichom palice. Odraz je 

vykonávaný špičkou odrazovej (zadnej) nohy pričom po došliapnutí prednej lyţe, necháme 

lyţu skĺznuť po snehovom povrchu. Týmto výrazne zefektívnime celý cyklus. Po skončení 

sklzu (alebo tesne pred tým)  sa vysúva opačná lyţa a celý pohyb sa opakuje. 

 

Najčastejšie chyby: 

 

 v príprave na odraz sú málo pokrčené kolená, ťaţisko tela  je príliš vysoko, poloha tela 

je príliš vzpriamená vplyvom hmotnosti batoha aţ zaklonená 

 odraz je vykonávaný z nie úplne zaťaţenej zadnej lyţe,alebo je vykonaný neskoro, 

vzniká nebezpečenstvo, ţe zadná lyţa sa podšmykne a pohyb bude vykonaný 

neefektívne, pričom hrozí aţ pád 

 odrazová (zadná) noha nie je po odrazení vystretá, ale je pokrčená v kolene 

 postoj na sklzovej lyţi (prednej) je nesprávny, ťaţisko je za oporou postoj na skluzové 

lyţi je nesprávný, těţiště je za oporou, predkolenie zviera s podloţkou typý uhol 

 odrazová noha po dokončení odrazu namiesto aktívneho kyvadlového švihu vpred 

pasívne dopadne na podloţku a tým nevytvorí predpoklad pre cyklický kĺzavý pohyb 

 pohyb paţí nie je vedený popri tele ale je vedený príliš zo široka 

 



 

 

9.4. Zmeny smeru pohybu 

Zvládnutie obratov na lyţiach je nevyhnutné pre bezpečné a komfortné vykonávanie 

skialpinizmu. Poznáme niekoľko druhov obratov. 

 

Klasický skialpinistický obrat 

Otočku začíname z úzkeho postavenia lyţí kolmo ku spádnici. Pri otočke čelom ku svahu 

najskôr umiestnime hornú paličku nad seba pre získanie stability a zároveň tak, aby nebránila 

lyţiam pri otáčaní. Do nového smeru otočíme najskôr hornú lyţu, prenesieme na ňu 100% 

hmotnosti a priloţíme druhú lyţu. Spôsoby ako otočiť hornú lyţu sú v základe dva. 

1. Hornú lyţu zdvihneme nad sneh a otočíme ju vo vzduchu okolo skeletu lyţiarky na 

ktorej stojíme. Lyţa pri správnom vyváţení bude smerovať špičkou mierne dohora, 

čím uľahčí jej otáčanie. Noha je pri tomto spôsobe viac pokrčená. 

2. Hornú lyţu zdvihneme nad sneh, začneme s jej otáčaním do nového smeru a v prvej 

polovici otočky ľahko nakopneme pätku viazania tak, aby sa špička dostala čo 

najbliţšie k telu. Celý pohyb by mal byť plynulý a rýchly. 

 

Obr Rozfázovaný klasický skialpinistický obrat  

 

 

 



4.1 Problémy a chyby pri nácviku 

 

 príliš hlboký a zosúvajúci sneh znemoţňuje otáčanie – riešením je vyšľiapať plošinu 

na ktorej sa budeme otáčať, 

 nahromadený sneh na špičke lyţe znemoţňuje jej naklonenie – riešením je 

mohutnejšie nakopnutie pätky lyţe, 

 podklzovanie lyţí pri obrátke – riešením je postaviť sa do vrstevnice, v prípade 

zľadovateného terénu poslúţia stúpacie zuby, 

 tendencia otáčať dolnú lyţu postupným prešliapavaním po svahu – riešením je 

opakované vysvetlenie a dril.  

9.5. Voľba smeru výstupu 

 

 

Výstup svahom priamo hore 

Tento spôsob je vhodný najmä pre mierne až stredne strmé svahy. Stúpame priamo hore, pričom 

skialpinisti používajúci nové široké pásy z moderných materiálov sú schopní vyšliapať svahy so 

strmosťou 35°. Veľmi často je však vhodné stúpať priamo hore, ak je svah zľadovatený a lyža pri 

traverzoch ustreľuje. Stúpanie svahom priamo hore nám uľahčuje meniteľný sklon pätky viazania. 

 

 

 



5.1 Výstup šikmo svahom s miernym odklonom od spádnice 

Výstup volíme v prípade, kedy už nieje efektívne pokračovať smerom priamo hore po spádnici. 

Postupujeme šikmo svahom s miernym odklonom od spádnice . Zmenu smeru prevádzame 

prešliapavaním v dlhom oblúku, pričom lyže dávame do odvratu, to znamená špičkami od seba, takže 

do písmena V. Ide o veľmi pohodlný spôsob výstupu aj v relatívne strmých svahoch, taktiež sa týmto 

spôsobom môžeme vyhýbať terénnym nerovnostiam a prekážkam ako priehlbne, skaly a podobne.  

Podmienkou komfortného výstupu v strmšom teréne sú vhodné snehové podmienky. 

 

 

Obr. Výstup s miernym odklonom od spádnice  



9.6. Výstup šikmo svahom s veľkým odklonom od spádnice 

 

Ide o spôsob výstupu ktorý volíme v najexponovanejších terénoch a je relatívne bezpečný na 

svahoch s veľkým sklonom v kombinácií s nepriaznivými snehovými podmienkami. 

Traverzovanie vykonávame v rôznom odklone od spádnice podľa potreby a aktuálnych 

podmienok. Niekto dá prednosť príkrym traverzom s rýchlim získavaním výšky, iní zvolia 

traverz miernejší, no komfortnejší. Otáčanie na koncoch traverzu sme opísali v kapitole 4. Je 

na kaţdého zváţení, pre aký obrat sa rozhodne. V najexponovanejších miestach však za 

najvhodnejšiu techniku povaţujeme techniku klasického skialpinistického obratu. 

V traverzoch sa môţeme stretnúť so zľadovatením svahu. V tomto prípade je veľmi vhodné 

pouţiť stúpacie ţelezá na skialpinistické viazanie, takzvané haršajzne, alebo aj zuby, či 

zubčoke, moţno niekoho z Vás, ktorí práve čítate tento článok napadne pomenovanie, ktoré 

sa uchytí na stálo. Pouţitie tejto pomôcky má svoje obmedzenia. Pri niektorých typoch 

viazania je nasadzovanie značne nekomfortné v niektorých situáciách si vyţadujúce vypnutie 

lyţí z viazania. Za ďalšie obmedzenie povaţujeme stratu sklzu, keďţe ţelezá sa výrazne 

zarývajú do podkladu. Ako poslednú nevýhodu spomenieme ešte fakt, ţe účinnosť stúpacích 

ţeliez klesá so stúpajúcou úrovňou nastavenia stúpacej hrazdičky na viazaní. To znamená, ţe 

čím vyššie si nastavíte pätku na vašom viazaní, tím menší záber budú ţelezá mať.  

 

 

Obr Výstup traverzom s otáčaním na konci traverzu  

 



9.7. Pomoc rúk pri chôdzi 

 

Práca rúk je neoddeliteľnou súčasťou techniky chôdze. Ruky za pomoci paličiek udrţiavajú 

rovnováhu a pomáhajú pripredsúvaní nôh čím predlţujú fázu sklzu. Prácu rúk aktívne 

vyuţívame hlavne v strmších úsekoch výstupu. Paličky zapichávame do snehu na úrovni 

špičky (pri dobrom sklze pásov) natiahnutou rukou tak, aby bola sklonená dopredu 

v podobnom uhle, ako je naklonené telo. Keď ruka prechádza z mierneho predpaţenia do 

pripaţenia (aţ zapaţenia, pozor na záklon!) zovretie paličky mierne uvoľníme, tak aby sme 

dovolili paličke voľnejší pohyb a tým predĺţili dĺţku kroku.  

 

 

9.8. Prekonávanie terénnych nerovností, špeciálne kroky 

Pri postupe sa určite skôr či neskôr stretneme s prekáţkami na ktorých prekonanie sa hodia 

znalosti špeciálnych krokov a základných zásad. Medzi takéto prekáţky patria rôzne druhy 

priehlbní, terénne výstupky a ľadové a veľmi tvrdé úseky.  

 

Obídenie prekáţky ukročovaním 

Tento pohyb pouţívame na obídenie neţelaných úsekov, ako sú napríklad strmé ľadové 

platne. Lyţe kladieme rovnobeţne, pričom neţelaný úsek obchádzame ukročovaním do ľavej 

alebo pravej strany. Snaţíme sa klásť lyţe na plochy tak, aby čo najväčšia plocha stúpacích 

pásov poskytovala oporu. 

 

Prekonanie tvrdých, alebo ľadových platní 

V teréne sa niekedy vyskytujú strmé a tvrdé alebo zľadovatelé platne. Tie prekonávame 

zásadne na plochách lyţí tak, ţe sú zhruba v spádnici (priamo do hora) a robíme úkroky 

doľava alebo doprava šikmo hore (vodorovne) na lepší terén. 

 

Prekonanie zľadovateného úseku chôdzou šikmo svahom 

Tento pohyb pouţívame ak sa zľadovatený úsek nedá obísť. Lyţe sú postavené rovnobeţne. 

Ich orientácia je rovnobeţná s vrstevnicou (vodorovne) alebo sa od nej len mierne odkláňa. 

Hmotnosť tela ja striedavo prenášaná z dolnej lyţe na hornú lyţu so súčasným úkrokom 

hornej lyţe šikmo ku svahu (smerom šikmo hore). Lyţe sú postavené na horných hranách, 

kolená sú naklonené ku svahu, trup je mierne odklonený od svahu. Dôleţitý je rytmus pohybu 

rúk a nôh, kedy sa snaţíme dodrţať nasledovné poradie pohybu ku svahu (smerom hore): 

horná palica - horná lyţa– dolná lyţa, dolná palica. 



 

 

Prekonanie priehlbne (jamy) 

Lyţe kladieme tak, aby minimálne stred lyţe s topánkou bol na kompaktnom snehu, nie nad 

jamou. Jamu prekonáme tak, ţe najskôr do nej vkročíme, ďalším krokom zaprieme pätku lyţe 

o vnútornú časť jamy a následne vykročíme tak, aby bolo celé chodidlo za okrajom jamy. 

Prehnutie lyţe v jame spôsobuje nestabilitu chôdze, neţelané namáhanie lyţí, a preto sa tomu 

vyhýbame. 

 

 

Prekonanie výbeţku (snehového hrebeňa) 

Pri prekonávaní snehového zlomu je nevyhnutné „vyloţiť“ minimálne strednú časť lyţe na 

vrch zlomu, aby lyţa mala dostatočnú stabilitu, pričom si výdatne pomáhame paličkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Technicke  transportne  prostriedky 

 

Slúţia na transport postihnutých z ťaţko dostupných miest, ale pre prípad, ţe postihnutý nie sú 

schopný samostatného pohybu. .... 

Technické transportné prostriedky delíme na prostriedky pouţitelné výlučne v zimných alebo letných 

podmienkach a na prostriedky pouţitelné bez ohľadu na ročné obdobie. 

 

10.1. UNIVERZÁLNE TRANSPORTNÉ ZARIADENIE UT 2000 

 

Univerzálne transportné zariadenie UT 2000 bolo vyvinuté pre Rakúsky Bundeswehr ako 

prostriedok na transport zranených. Okrem armády sa zariadenie pouţíva aj v Zdravotnej 

záchrannej sluţbe, Hasičskom zbore a v Horskej Sluţbe. 

     UT 2000 je vo svojom druhu prvé samonositeľné zariadenie pre celoročné nasadenie 

v Horskej Sluţbe. Svojím univerzálnym pouţitím môţe nahradiť zariadenia ako sú 

,,Kanadské sane,, , alebo nosidlá KONG. 

     UT 2000 sa skladá z dvoch samostatných dielov. Kaţdý z dielov je pouţiteľný ako 

samostatné chrbtové nosidlá. Slúţia na prenášanie ťaţkých bremien v polohe na chrbte. 

Svojou konštrukciou umoţňujú dlhodobé nosenie bez väčšej námahy. Sú prispôsobené na 

prenášanie náradia, strojov, ale aj na prenášanie ľahko zranených osôb neschopných 

samostatného pohybu. 

 

Technické údaje: 

           

          Dĺţka 94 cm. 

          Šírka  44 cm. 

          Výška 11.5 cm. 

          Váha 3,5 kg. 

          Nosnosť v rozpojenom stave: Podľa moţností nosiča do 80 kg. 

          Nosnosť v zloţenom stave: do 150 kg. 

          Pouţiteľnosť: -50 aţ +100 stupňov C.  

 

Nosidlá UT 2000 majú celosvetovú patentovú ochranu a vyznačujú sa týmito atribútmi: 

 

          Zvary podľa normy M 7812, stupeň kvality 1 

          Istenie podľa AQAP-4 

          Povolenie pre pouţitie v letectve FS 3/88, zadanie 2. Manuál pre pouţitie v letectve je              

          pripojený ku kaţdému výrobku. 

          Nasadenie chrbtových nosidiel. 

          Nastavenie dĺţky popruhov na postavu nosiča- umiestnenie ťaţiska. 

          Zapnutie a nastavenie brušného popruhu. 

          Nastavenie nosidiel podľa potrebnej výšky ťaţiska. Dosiahneme to ťahom nadol pozdĺţ                  

          tela za ťaţiskový popruh.  

          Nastavenie výšky popruhom pre nastavenie výšky nákladu. 



          Upevnenie popruhov pre nastavenie na brušný popruh. 

          Nastavenie chrbtových nosidiel, popruhov a rámu. 

          Ramenné popruhy pre uľahčenie nosenia ťaţkých nákladov sú široké a vypchaté,  

          umoţňujú optimálne rozloţenie váhy nákladu na ramená, čím sa dosahuje vysoký  

          komfort nosenia, zaistenie na prsiach znemoţňuje bočný posun ramenných popruhov,  

          ramenné popruhy  sú odnímateľné a slúţia aj ako popruhy pre uchytenie do podvesu           

          alebo ţeriavu na vrtuľník.  

   

Ťaţiskový popruh. 

          Umoţňuje premiestnenie ťaţiska nákladu počas stúpania a klesania bez nutnosti 

priameho zásahu do nákladu alebo predkláňania, zakláňania nosiča.  

 

Driekový popruh. 

          Vďaka svojej šírke umoţňuje optimálne rozloţenie váhy, takţe náklad je nesený 

súčasne na ramenách a drieku, slúţi na upevnenie nákladu, prípadne zraneného pri pouţití ako 

nosidlá. 

 

Chrbtová sieť. 

          Zvyšuje komfort nosenia, umoţňuje cirkuláciu vzduchu na chrbte nosiča. 

 

Popruh na nastavenie výšky. 

          Celková dĺţka 1080 mm. Má viac funkcií. 

           Umoţňuje nastavenie na zodpovedajúcu telesnú výšku nosiča, zvyšuje komfort  

           nosenia, je pouţitý ako záves a prídavné istenie pri preprave nosidiel v podvese 

           vrtuľníka, 4 ramenné popruhy a 2 popruhy  na nastavenie výšky slúţia ako závesy pre  

          upevnenie nosidiel na podves alebo ţeriav na vrtuľníku. Sú navlečené spoločne do  

          karabíny. Záves je istený týmito dvoma popruhmi , čo v praxy znamená viac ako desať  

          násobnú bezpečnosť. Pre manipuláciu s nosidlami a ich nastavovanie nie je potrebné.        

          ţiadne prídavné náradie. 

 

Rám. 

          Je zostavený z duralalumíniových trubiek a je obzvlášť ľahký a zaťaţiteľný, výroba 

           a preskúšavanie je podľa horeuvedenej normy. 

 

Plastová vaňa. 

          Vyrobená je z nárazu a oderuvzdorného materálu, má vysokú kĺznosť, čo má význam 

          pri pouţití nosidiel na snehu, chráni nosiča pri prenášaní nebezpečných nákladov. 

 

Rúrkové úchyty. 

           Sú ľahko premiestniteľné na rôzne na to určené miesta na nosidlách, sú nastaviteľné na 

            rôznu výšku, čím umoţňujú prenášanie rôznych nákladov, alebo zmenu nosidiel 

           podľa potreby (ako lôţko, nesenie 4 alebo 2 nosičmi), na nosítka môţu byť súčasne  

           nasadené aţ tri úchyty, pri prenášaní zraneného v sede slúţia ako hlavná opierka,  

           v leţe ako opierka pre nohy, pri pouţití ako kanadské sane alebo transportný čln AKJA 

           slúţia na uchytenie ťaţného zariadenia, ďalej môţ slúţiť pri preprave ako prídavné  

           istenie. 

 

Popruhy na upevnenie nákladu. 

          Slúţia na upevnenie nákladu alebo zraneného, pri pouţití ako kanadské sane, AKJA        

          môţu slúţiť ako brzda. 



   

Rýchloupínací systém. 

          Ľahko upínateľný a rozopínateľný, dvojité zaistenie, spony vyrobené technológiou. 

          uhlíkových vlákien, sú nárazuvzdorné aj pri extrémne nízkych teplotách. 

 

Popruhy. 

 

          Všetky popruhy sú vysokopevnostné, extrémne odolné voči oderu, uzatvárajú a 

Popruhy. 

 

          Všetky popruhy sú vysokopevnostné, extrémne odolné voči oderu, uzatvárajú a 

           nastavujú sa cez rýchlospony. 

 

Spojenie dvoch chrbtových nosidiel. 

           Dve chrbtové nosidlá môţeme spojiť do formy nosidiel pomocou špeciálneho  

           pomocou popruhov. zariadenia, ktoré je súčasťou štandardného vybavenia. Zaistenie  

           tohto spojenia dosiahneme pomocou popruhov. 

 

Spôsoby pouţitia. 

           Ako Kanadské sane alebo čln AKJA 

           Ako lôţko. 

           Ako nosidlá nákladu. 

           Ako sanitné nosidlá. 

           Ako transportné nosidlá pre vrtuľník na ţeriav, podves i vo vnútornom priestore.  

 

Pouţitie ako Kanadské sane a čln AKJA. 

           Smer ťahania udávajú ţlté šípky na boku spojov, ako ťaţné zariadenie môţu byť 

           pouţité laná, lyţiarske palice, ostatné vhodné predmety. Ťahanie je moţné na snehu, 

           ľade, tráve a piesku. Nedochádza k ţiadnemu poškodeniu funkčnosti. Náklad alebo 

          zranený sa upevňuje na troch miestach popruhy. 

 

Pouţitie ako lôţko. 

           Po spojení môţu slúţiť ako lôţko, rúrkové úchyty sa pouţijú ako nohy. 

 

Pouţitie ako sanitné nosidlá. 

           Spojením je zariadenie pouţiteľné v akomkoľvek sanitnom vozidle a svojimi rozmermi 

           a váhou je priamo predurčené pre tento účel, sú vhodné pre všetky typy vrtuľníkov. 

 

Pouţitie ako transportné nosidlá pre vrtuľník. 

           Nosidlá sú pomocou niekoľkých jednoduchých úkonov prakticky okamţite pouţiteľné 

           ako prepravné zariadenie pre podves alebo ţeriav vrtuľníka, vo vzduchu sa vďaka   

           dobrým aerodinamickým vlastnostiam chovajú veľmi kľudne, môţu byť pouţité aj pre 

           premiestňovanie zraneného alebo nákladu pomocou lanovky. 
 

 

 

 



 Spôsoby pouţitia. 

           Ako Kanadské sane alebo čln AKJA 

           Ako lôţko. 

           Ako nosidlá nákladu. 

           Ako sanitné nosidlá. 

           Ako transportné nosidlá pre vrtuľník na ţeriav, podves i vo vnútornom priestore.  

 Pouţitie ako Kanadské sane a čln AKJA. 

        Smer ťahania udávajú ţlté šípky na boku spojov, ako ťaţné zariadenie môţu byť pouţité laná, 

lyţiarske palice, ostatné vhodné predmety. Ťahanie je moţné na snehu, ľade, tráve a piesku. 

Nedochádza k ţiadnemu poškodeniu funkčnosti. Náklad alebo zranený sa upevňuje na troch miestach 

popruhy. 

 Pouţitie ako lôţko. 

           Po spojení môţu slúţiť ako lôţko, rúrkové úchyty sa pouţijú ako nohy. 

 Pouţitie ako sanitné nosidlá. 

        Spojením je zariadenie pouţiteľné v akomkoľvek sanitnom vozidle a svojimi rozmermi a váhou 

je priamo predurčené pre tento účel, sú vhodné pre všetky typy vrtuľníkov. 

 

 Pouţitie ako transportné nosidlá pre vrtuľník. 

           Nosidlá sú pomocou niekoľkých jednoduchých úkonov prakticky okamţite pouţiteľne ako 

prepravné zariadenie pre podves alebo ţeriav vrtuľníka, vo vzduchu sa vďaka  dobrým 

aerodinamickým vlastnostiam chovajú veľmi stabilne, môţu byť pouţité aj pre premiestňovanie 

zraneného alebo nákladu pomocou lanovky. 

 



10.2.   NOSIDLÁ  KONG  

 

Nosidlá KONG sa v rozloţenom stave prenášajú v transportnom batohu. 

Pre transport ich skladáme podľa priloţeného manuálu a podľa čísel na jednotlivých dieloch. 

Súčasťou súpravy sú dve sady popruhov slúţiace na podves pod vrtuľník a záves na lane. 

Vyuţitie:  Univerzálne. Od chodeckého terénu aţ po kolmé steny 

                   Bez obmedzenia   počasím, alebo ročnými obdobiami. 

                  Bez ohľadu na charakter terénu (tráva, suť, les, skalný terén, vodopád, snehové polila, 

                  ľadopády. 

Výhody: Rýchlosť prechodu z chodeckého do exponovaného terénu a opačne. 

                Rýchlosť fixácie spustových lán 

               Pouţitie v akomkoľvek teréne a ročnom období       

               Časová nenáročnosť záchrannej akcie 

               Nenáročnosť na váhu záchranného materálu 

               Nenáročnosť na sortiment záchranného materálu. 

Nevýhody:  Niektoré zdravotné kontraindikácie 

                      Sťaţenie nástupu pri pravouhlom nástupe do kolmej steny.(nutnosť pouţitia kladky  

                      STELVIO, alebo PETZL kozy) 

Výstroj potrebná pri záchranných akciách s nosidlami KONG. 

Nosidlá KONG 

Plochá slučka na zviazanie nosidiel po obvode. (Statické lano 9mm-10m) 

1 ks plochá slučka cca 120 cm. 

2 ks statické lano. 

5 ks oceľová karabína. 

2 ks istiace zariadenie ID, RIG. 

 

Výstroj pre kaţdého záchranára (najmenej však dvaja) 

Prsný a sedací úvez, prilba. 

3 ks slučka min 9 mm??? 



4 ks oceľová karabína. 

1 ks jumar (prusik) 

Materiál potrebný k zostrojeniu osobného kladkostroja (gri-gri, lano 10,5mm-10m, dve karabíny so 

zámkom) 

 

 

 



10.3. HORSKÉ NOSIDLÁ (Rakúsky vozík) 

 

 Horské nosidlá slúţia k transportu pacientov v rôznych podmienkach ako beţné nosidlá, 

k jazde po horských chodníkoch pomocou kolieska, ako sane na tvrdom snehu alebo na 

tvrdom podklade a na spúšťanie, alebo vyťahovanie v skalných stenách. 

 Príprava transportu:  

V beţných podmienkach pri transporte dolu svahom alebo ťahaním hore na viaţeme dlhšiu slučku 

oboma okami do ôk drţadiel osmičkovými uzlami a v strede uviaţeme ďalší osmičkový uzol na 

ťahanie. Do tohto uzla pripojíme karabínou istiace lano. Pri istení vo veľmi strmom teréne istiacu 

slučku uväzujeme tým istým spôsobom, ale do otvorov pri kĺbových hlaviciach. Na spusty v skalnom 

teréne naväzujeme horské nosidlá 2 dlhšími, alebo 4 kratšími slučkami. V štyroch rohoch pri kĺbových 

hlaviciach naviaţeme osmičkové uzly a do centrálnej karabíny viaţeme lodné uzly kvôli ľahšiemu 

vyváţeniu nosidiel v horizontálnej polohe. Pri transporte v exponovanom teréne vyuţívame na istenie 

prírodné istiace body. (oceľová karabína, ploché slučky, ID, RIG)  

 



 

10.4. Kanadské sane 

 
Kanadské sane pouţívame pri transporte zraneného na lyţiarskom svahu, v exponovanom snehovom 

teréne alebo turistickom chodníku v zimnom období. 

Zraneného do kanadských saní upevníme pomocou popruhov tak, aby sme ho 

transportovali hlavou  dopredu (podľa zranenia). Počas transportu musí mať záchranár 

nastavené viazanie na lyţiach na väčšiu váhu, pretoţe musí brzdiť sane nie len riadiacimi 

tyčami ale aj lyţami. Ruky si prestrčí cez remene na  riadiacich tyčiach aţ na zápästie a 

tak uchopí tyče pomocou ktorých sane riadi a brzdí.  

Brzdenie 

 Pomocou riadiacich tyčí 

Riadiace tyče (ojká) je moţné pripevniť na sane dvoma spôsobmi: 

o na pevno – ojká sú zasunuté vo vybraní a nie je moţné nimi brzdiť 

o na voľno – ojká sú upevnené len v nosnej tyči, ktorá umoţňuje ich plynulý 

vertikálny pohyb, čím je ťahom smerom hore zaistené brzdenie  

 Pomocou ďalšieho záchranára 

V prípade, ţe je terén príliš nebezpečný, transport saní zaisťuje ďalší záchranár 

pomocným lanom. Na saniach sa nachádza tyč na ktorú sa upevňujú riadiace tyče. Na 

túto tyč po oboch stranách upevníme dopredu rozdelené lano na polovicu lodnými 

uzlami. Medzi uzlami v strede urobíme osmičkový uzol ako ťaţný bod na prípadné 

ťahanie saní po rovine. Po osadení uzlov osadíme na tyč aj riadiace tyče a zaistíme 

ich! Napokon konce lán prevlečieme kovaním na saniach smerom dozadu. Ak lano 

cez kovanie neprejde, upevníme ho pomocou krátkych slučiek. Pri samotnom zváţaní 

pomocou takto pripraveného lana jeden alebo viacerí záchranári sane istia. 

 

Pri spúšťaní prázdnych, ako aj plných saní v exponovanom teréne sane zaisťujeme 

rovnako. Laná za saňami zviaţeme protichodným vodcovským uzlom a pomocou 

osmičkového uzla vytvoríme nosnú slučku. Záchranár riadiaci sane je zaistený v 

osmičkovej slučke medzi lodnými uzlami na kladkostroji aby si mohol nastaviť 

vzdialenosť od saní. 

Na vyťahovanie saní z exponovaného terénu si sane pripravíme podobne. Namiesto 

lana pouţijeme dlhšiu slučku 10-11 mm priemeru. Slučku upevníme na oboch 

stranách tyče lodnými uzlami a v strede urobíme osmičkový uzol. Vznikne ťaţný bod, 



do ktorého ukotvíme ťaţné a istiace lano. Záchranár stojaci medzi riadiacimi tyčami sa 

istí pomocou šplhadla ukotvenom na ťaţnom lane a svojej sedačke. 

 

10.5. SANE AKIJA 

 

Sane AKIJA pouţívame pri transporte zraneného na lyţiarskom svahu, v exponovanom snehovom 

teréne alebo turistickom chodníku v zimnom období. Sane AKIJA sa skladajú zo šiestich častí. 

Samotná vaňa saní z dvoch, ktoré spájame nasunutím na vodiace čapy a uzamknutím pomocou 

uzatváracích objímok. Uzatváracie objímky nakoniec poistíme závlačkami. 

 

Na takto zloţené sane osadíme tiahla (ojká) dopredu aj dozadu. Samotné tiahla zasunieme 

do obručí a poistíme remeňom u starších typoch saní a pákovou záklopkou u novších 

typov. 

 

Zraneného do saní akija upevníme pomocou popruhov tak, aby sme ho transportovali 

hlavou  dopredu (podľa zranenia). Počas transportu musia mať záchranári nastavené 

viazania na lyţiach na väčšiu váhu, pretoţe musia brzdiť sane len lyţami. V prípade, ţe je 

terén príliš nebezpečný, sane zaisťujeme pomocným lanom. V polovici horolezeckého 

lana urobíme osmičkový uzol a konce oddelíme. Na obe tiahla naviaţeme lodné uzly 

a pokračujeme jednou slučkou na kaţdé tiahlo. Po oboch stranách saní lano pripevníme 

lodnými uzlami a karabínami na kovové krúţky. Na zadných tiahlach pokračujeme 

slučkou a laná zviaţeme osmičkovým uzlom tak, aby vznikla slučka. Do slučky pripneme 



istiace laná karabínami. Záchranár sa vpredu zaistí do slučky v osmičkovom uzle 

pomocou kladkostroja, aby si mohol vzdialenosť od saní regulovať.  

 

 

10.6.   TROJROHÁ  TRANSPORTNÁ SEDAČKA   (TYROMONT , KONG) 

 

Trojrohá transportná sedačka je určená na evakuáciu z lanových dráh, pre transport vo voľnom vise 

(spúšťanie, vyťahovanie) a transportu pod vrtuľníkom (sólo, alebo so záchrancom). 

Obvodovo je vystuţená nosnými popruhmi, zakončenými nosnými (oceľovými) okami. 

 

Príprava transportu:  Zraneného obopneme kratšou časťou sedačky tak, aby celta so zvyšným cípom 

smerovala k nohám. Následne všetky oká spojíme karabínou so zámkom tak, aby trojuholníkový tvar 

vytvoril sedačku a zraneného zaistíme istiacim popruhom. 

 

 

10.7.  NOSIDLÁ ŠMYK 

 

 

Nosidlá ŠMYK sú zhotovené z ohybného plastu. Po obvode nosidiel sú otvory, cez ktoré sa 

pretiahne slučka. Takto sa hrany nosidiel zdvihnú a sú dosť pevné na transport zraneného, 

alebo materiálu potrebného k záchrane. Nosidlá môţeme ťahať po trávnatom aj skalnatom 

povrchu. S nosidlami ŠMYK sa ľahko manévruje v teréne a dá sa nimi ľahko prejsť cez úzke 

a strmé miesta. 

 

Prenášanie vo vzduchu. 

          Do pripravených nosidiel cez otvory k tomu určenými navlečieme dlhú plochú slučku 



          ukotvenú v centrálnej karabíne. Takto upravené nosidlá môţu byť pouţité v podvese, 

alebo na spúšťanie zo skál. 

           

 

 

 

 

 

 

10.8. LANOVÝ  NAVIJÁK KONG  

 

Lanový naviják KONG je moderný, záchranný spúšťací  a vyťahovací prostriedok, pri ktorom sa 

oceľové lano nahrádza statickým silonovým lanom. Pouţíva sa na spúšťanie záchranára k zranenému 

a po jeho ošetrení a naviazaní k záchranárovi spustenie oboch pod stenu, alebo vytiahnutie späť na 

stanovišťe, čo ovplyvňuje dĺţka lana, alebo steny, kde sa záchranná akcia koná. Je ideálna na zimnú 

záchranu v strmých snehových ţľaboch a poliach. Pri práci v skalnom teréne, kde je moţnosť 

poškodenia silonového lana trením o skalu, ale aj v snehových ţľaboch musíme záchranára istiť aj 

druhým lanom.  



 Pouţitie:  

       Základná doska má na zadnej strane otvory. Do jedného z nich zapneme zámkovú karabínu, 

ktorou spojíme naviják KONG s pavúkom. V strede základnej dosky je plastový spúšťací a zároveň 

vyťahovací bubon. Pri vyťahovaní aj spúšťaní má bubon dva prevody rýchlostí, podľa toho, akým 

smerom sa otáčajú kľuky po jeho stranách. Pomalší prevod ide ľahšie a naopak. Statické lano na 

ktorom je naviazaný záchranár sa najskôr uloţí do malej kladky na prednej strane základnej dosky. 

Potom sa uloţí do jumaru, ktorý je tieţ súčasťou lanového navijáka KONG. Do jumaru zapneme 

istiacu karabínu proti vypadnutiu lana z jumaru. Ďalej lano vedieme spodom bubna, na ktorý natočíme 

2-3 závity lana, vţdy podľa hmotnosti záchranára. Spúšťanie obsluhuje jede zo záchranárov tak, ţe 

otovorí západku jumara a podáva lano do bubna, pričom vzniká trenie-brzdenie. Pri kaţdom spuste 

musí byť zhotovený kladkostroj s jumarom. Slúţi na odľahčenie lanového navijáku v prípade 

prechodu spojovacieho uzla ďalšej dĺţky statického lana, alebo zmeny počtu závitov lana na 

plastovom bubne. Počas ošetrenia a naviazania zraneného zaistíme záchranára zatvorením západky 

jumaru. Keď chceme záchranára so zraneným spúšťať ďalej, pridáme na bubon 1-2 závity lana, 

otvoríme západku jumaru a pokračujeme so spúšťaním. Pokiaľ chceme záchranára so zraneným 

vyťahovať, západka jumaru zostane zatvorená a jeden závit lana vloţíme do vrúbkovanej dráţky na 

okraji bubna. Lano musí ísť cez malú kladku na začiatku dráţky. Pri vyťahovaní jeden zo záchranárov 

odoberá lano tak, aby bolo v dráţke vţdy napnuté. Pri prechode lana cez skalnú hranu je nutné pouţiť 

hranovú kladku! 

 Pouţitie:  

 Základná doska má na zadnej strane otvory. Do jedného z nich zapneme zámkovú karabínu, 

ktorou spojíme naviják KONG s pavúkom. V strede základnej dosky je plastový spúšťací a zároveň 

vyťahovací bubon. Pri vyťahovaní aj spúšťaní má bubon dva prevody rýchlostí, podľa toho, akým 

smerom sa otáčajú kľuky po jeho stranách. Pomalší prevod ide ľahšie a naopak. Statické lano na 

ktorom je naviazaný záchranár sa najskôr uloţí do malej kladky na prednej strane základnej dosky. 

Potom sa uloţí do jumaru, ktorý je tieţ súčasťou lanového navijáka KONG. Do jumaru zapneme 

istiacu karabínu proti vypadnutiu lana z jumaru. Ďalej lano vedieme spodom bubna, na ktorý natočíme 

2-3 závity lana, vţdy podľa hmotnosti záchranára. Spúšťanie obsluhuje jede zo záchranárov tak, ţe 

otovorí západku jumara a podáva lano do bubna, pričom vzniká trenie-brzdenie. Pri kaţdom spuste 

musí byť zhotovený kladkostroj s jumarom. Slúţi na odľahčenie lanového navijáku v prípade 

prechodu spojovacieho uzla ďalšej dĺţky statického lana, alebo zmeny počtu závitov lana na 

plastovom bubne. Počas ošetrenia a naviazania zraneného zaistíme záchranára zatvorením západky 

jumaru. Keď chceme záchranára so zraneným spúšťať ďalej, pridáme na bubon 1-2 závity lana, 

otvoríme západku jumaru a pokračujeme so spúšťaním. Pokiaľ chceme záchranára so zraneným 

vyťahovať, západka jumaru zostane zatvorená a jeden závit lana vloţíme do vrúbkovanej dráţky na 

okraji bubna. Lano musí ísť cez malú kladku na začiatku dráţky. Pri vyťahovaní jeden zo záchranárov 

odoberá lano tak, aby bolo v dráţke vţdy napnuté. Pri prechode lana cez skalnú hranu je nutné pouţiť 

hranovú kladku! 



                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Lanove  techniky DYNEEMA 

 

11.1. Vlastnosti Dyneemy 

 

 
 

Dyneema je vysoko pevné umelé vlákno. Bolo vyvinuté holandským chemickým koncernom 

DSM. Toto extrémne hladké polyetylénové vlákno je pri rovnakej hmotnosti desaťkrát pevnejšie v 

ťahu ako oceľ a o 40%pevnejšie ako Aramit. Ďalej sa vyznačuje dlhou stálosťou, ktorá vyplýva z 

vysokej odolnosti voči oderu, vlhkosti, UV ţiareniu a chemikáliám. Laná Dyneema sú úplne statické a 

vykazujú nepatrnejšie predĺţenie ako oceľové laná. Jediným problémom v celkovom porovnaní je 

nízka odolnosť voči teplote. Bod topenia vlákna leţí pri cca 140o C a uţ od 75o C sa môţu vyskytnúť 

poškodenia vláken. Dyneema nachádza pouţitie medzi iným pri výrobe lán, rybárskych sietí, 

nepriestrelných ochranných viest a vystuţenie nepriestrelných štítov. Uţ niekoľko rokov pozorujeme 

pouţitie vlákna aj v lezeckom športe vo forme zošitej plochej slučky. 

 
Pevnosť lomu a pevnosť lomu na hranách nad 5 mm – hrana 135° - ohybový uhol 

 
Vlákno Dyneema sa pouţíva ako výplet jadra a ako jadrový oplet lán. V súčasnosti sa uprednostňuje 

pri záchranných akciách konštrukcia vo forme výpletu jadra, pretoţe tieto 

laná vykazujú pri priemere 8 mm pevnosť v ťahu cca. 70 kN a sú vhodné na neobmedzené pouţitie 

blokantov ako napr. T- blok. Pri moderných konštrukciách opláštenia jadra Dyneema sa uţ 

nevyskytuje problém veľkého posunu plášťa, avšak pevnosť v ťahu je z dôvodu zmiešaného opletu 

jadra značne niţšia ako pri lanách Dyneema. Okrem iného vedie pouţitie blokantov pri konštrukciách 

opletu jadra k vytváraniu trhlín lanového plášťa pri zaťaţení cca od 4 kN. 

 
 
 

Zistenie pevnosti lomu pri spletení – nové lano 



11.2. Pouţitie lanaDyneema pri záchrannych prácach 

 

Pri plánovanej záchrannej akcii nemusíme brať do úvahy malú pevnosť uzlov pri lanách s výpletom 

jadra z Dyneemy, pretoţe sa budú pouţívať výlučne laná so spletenými koncami. Uzlovanie lán 

Dyneema je teda zakázané a môţe viesť ku roztrhnutiu celého lana! 
Je potrebné dbať na to, aby spletenie koncov lán bolo prevedené certifikovaným výrobcom lán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardná sada výstroja záchrannej sluţby Bavorsko pre záchranu pomocou lán Dyneema 

sa skladá: 

2x Prepravné vaky s našitým okom na ukotvenie lana (60 l -80 l) 

2x 200 m lano Dyneema, priemer 8 mm, oba konce spletené 

6x oceľová karabína HMS s automatickým zámkom (TRIACT-LOCK) 

2x plochá slučka 60 cm (22 kN) 2x180 cm 

2x plochá slučka 120 cm (22 kN) 

13x oválna karabína OK (Petzl) s automatickým zámkom (TRIACT-LOCK) 

1x PAW platňa veľká (45 kN) 

1x PAW  platňa malá (45 kN) so 4 pevne uchytenými absorbérmi pádu (max. výška pádu 4 

m, sila nárazu do 6 kN) v tom 8x maticová oceľová spojka 90 kN 

1x kladkostroj (Petzl)- hotový 

prusík-tenká šitá slučka 60-80 cm dyneema 

2x T-blok 

1x vak malý 

1x statické lano, 9 mm (na osobný kladkostroj), 

40 – 60 m (podľa potreby) 

1x blokant 

1x otočná karabína lana (ochrana hrán) 

2x pogumované ochranné vaky na laná 

 

Podľa situácie v teréne: 

1x vŕtačka a 12 ks expanzné nity, 1 kladivo, fúkačka a kefka 

1x lano na ukotvenie 

 

 

 

 



Doplňujúca sada pre oblasti nasadenia vo vysokých stenách popr. s dlhými spustmi: 

2x prepravný vak 

2x 400 m lán Dyneema, 8 mm priemer, oba konce spletené 

2x oceľová maticová spojka (90 kN) 

Podľa okolností, ktoré sa vyskytnú v teréne pri nasadení, sú na záchranu pomocou lán 

Dyneema k dispozícii tri moţnosti na vybudovanie ukotvenia: 

1. Ukotvenie pomocou vŕtaných nitov 

2. Ukotvenie na stromoch 

3. Ukotvenie na balvanoch 

 

11.3. Moţnosti vybudovania istiaceho stanovišta pre lanovú techniku Dyneema 

 

 

                                  
 

 

 

 

Ukotvenie pomocou vŕtaného nitu 

Tri spoľahlivo osadené vŕtané nity s minimálnou dĺţkou 7 cm (podľa normy pre vŕtané nity) 

tvoria základ. Predĺţenie pevných bodov vŕtaných nitov pomocou plochých slučiek (120 cm) 

slúţi na jednej strane na to, aby sa vŕtané nity mohli osadiť s dostatočným odstupom a na 

druhej strane zabraňujú tomu, aby bol obmedzený stupeň pôsobenia záťaţových a  

spolupôsobiacich síl ukotvenia pod príliš tupými uhlami. Vyváţené ukotvenie je vytvorené z 

dvoch plochých slučiek (60 cm). Týmto sa zaťaţenie rozloţí rovnomerne na tri fixné body 

vŕtaných nitov. Pevnosť plochých slučiek zodpovedá pevnosti dvoch uzatváracích karabín 

s automatickým zámkom, ktoré vytvoria spojenie s veľkou platňou PAW. 

 

 

Ukotvenie na stromoch 

Pretoţe v lesných oblastiach často chýbajú spoľahlivé skalnaté útvary, sú zdravé stromy často 

jedinou moţnosťou pre vybudovanie lanového systému Dyneema. Dvoma oddelenými  

závesmi na veľkú platňu PAW sa tieţ docieli redundancia spojovacích prostriedkov. Ak v 



ojedinelých prípadoch nie je k dispozícii ţiaden dostatočne dimenzovaný a dobre zakorenený 

strom, môţe byť ukotvenie rozdelené aj na dva stromy.  

Ukotvenie na balvanoch 

 

 
 

 

Dostatočne veľké rozľahlé balvany alebo veľké skalnaté útvary so spoľahlivou kvalitou skaly 

tvoria tretiu a veľmi elegantnú moţnosť ukotvenia pre záchranu s lanami Dyneema. Tu sa  

môţu pouţiť jednoduché dynamické laná alebo statické laná. Lano je pritom zavesené 

v jednej z oboch karabín, ktoré tvoria záves platne PAW a následne je vedené okolo balvanu a 

zavesené opäť v tej istej karabíne pomocou uzla slučky. Po druhom obtočení balvanu dookola 

sa lano zavesí v druhej karabíne platňového závesu PAW. Tretím obopnutím balvanu 

prostredníctvom lana sa dokončí druhý redundantne pôsobiaci okruh lana. Táto technika sa 

môţe pouţiť aj v zalesnených oblastiach, ak sú stromy príliš mohutné a dĺţky plochých 

slučiek sú príliš malé alebo ak ukotvenie musí byť rozdelené na dva stromy a k dispozícii sú 

dva rozdielne dlhé úseky. 

 

 

11.4. Záchrana pomocou lán Dyneema smerom z hora na dol 

 

Hľadanie zlaňovacej brzdy, ktorá by bola vhodná aj pre pouţitie na lanách Dyneema sa 

ukázalo ako nie celkom jednoduché. Dôvodom toho sú dve výrazné vlastnosti lán Dyneema a 

to malá odolnosť voči teplotám na jednej strane a extrémne hladký povrch na strane druhej. 

Všetky zlaňovacie brzdy, ktoré sa nachádzajú na trhu a sú vhodné aj pre priemer lán 8 mm 

boli otestované. Pritom sa zistilo, ţe brzdné sily sú príliš malé a zahrievanie zlaňovacích bŕzd 

je pre pouţitie lán Dyneema príliš vysoké. Napokon zostali polovičný lodný uzol a dvojitý 

polovičný lodný uzol. Dvojitý polovičný lodný uzol sa teší obľúbenosti v oblasti 

improvizovanej horskej záchrany uţ dlhší čas. Jeho prednosťami sú úplná voľnosť závesu 

lana pri spúšťaní a v kombinácií s polovičným lodným uzlom jednoduché striedanie brzdnej 

sily. Pri technike Dyneema teda pouţívame výhradne polovičný lodný uzol a dvojitý 

polovičný lodný uzol. 

 

 



Pre záchranu pomocou lán Dyneema ponúka dvojitý polovičný uzol nasledujúce výhody: 

1. Brzdná sila z jedného prameňa je cca. 7,5 kN. Pri redundantnom pouţití druhého lana je 15 

kN. 

2. Zahrievanie oceľovej karabíny HMS ostalo aj pri dlhých zlaneniach v nekritickej oblasti. 

3. Jednoduché a beţné ovládanie, pretoţe uzol je uţ známy a vznikajú synergické efekty 

s improvizovanou horskou záchranou. 

 

 
 

 

 

Počas nasadenia v záchrannej akcii sú spúšťaní k zranenému popr. k zranenému druţstvu 

horolezcov dvaja záchranári alebo jeden záchranár a jeden lekár záchrannej sluţby. Brzdná 

sila oboch dvojitých polovičných lodných uzlov je úplne dostačujúca na záchranu dvoch osôb 

z druţstva horolezcov a na spustenie štyroch osôb ďalej na úpätie steny. Obe karabíny HMS 

musia byť oceľové a musia disponovať automatickým zámkom. Spúšťanie je poistené so 

slučkou s prusíkovým uzlom. Prusíkov uzol vykazuje na dvojitom lane vynikajúce vlastnosti 

brzdenia. Prusík slúţi len ako poistka v prípade straty kontroly nad spúšťaním. Neslúţi na 

samostatné brzdenie, alebo korigovanie rýchlosti spúšťania. Po ťaţkých akciách s dlhými 

spustmi je potrebné prusík vymeniť. 

Na zablokovanie oboch lanových prameňov môţe byť nasadená pripravená kladka s 

blokantom alebo priamo dvojitými polovičnými lodnými uzlami, ktoré sú fixované poistným 

uzlom. Konce lana sú fixované v prepravných vakoch, tak aby vykĺznutie koncov lana 

v dôsledku neopatrnosti bolo vylúčené. 

 

 



11.5. Kladkostroj 

 

Skoro pri všetkých záchranných akciách v horách sa môţu vyskytnúť situácie, keď je nutné 

laná buď fixovať alebo o krátku vzdialenosť predĺţiť. Na tieto účely musí byť vţdy 

pripravený hotový kladkostroj s poistenou kladkou proti spätnému pohybu lana (pro traxion), 

ktorý v prípade potreby zavesíme do stredného otvoru veľkej platne Riggin. Na druhom konci 

sa postará malá záťaţ zapnutá v blokantoch o rovnomerné rozloţenie záťaţe bremena na 

jednotlivé pramene lana. 

 

 
 

 

11.6. Zavesenie záchrancu a pacienta 

 

Na zavesenie záchranára, záchranárskeho výstroja a pacienta slúţi malá platňa PAW, v ktorej 

sú fixované na kaţdej strane dva spletené konce lana Dyneema zakaţdým na jednej oceľovej 

karabíne. V dolných vŕtaných otvoroch malej platne PAW sa nachádzajú štyri pevne 

nainštalované pásové absorbéry pádu (sila zaťaţenia 6 kN) pomocou oválnych maticových 

spojok (25 kN). Záchranár je zavesený pomocou osobného kladkostroja. 

 

 



 

Druhý záchranár visí na osobnom kladkostroji so samoblokovacím zlaňovacím zariadením 

Stop Petzl. Zvyšné lano (40 m aţ 60 m) je umiestnené voľne vo vaku a poistené uzlom, aby 

nedopatrením nedošlo k vykĺznutiu konca lana cez blokant. V prípade potreby sa môţe 

záchranár vzdialiť aţ do polovice súčasne vedeného lana z lanového závesu Dyneema a opäť 

nastúpať. V prípade, ţe sa pritom dostane do veľmi strmého terénu alebo bude voľne visieť, 

nesie stále jeden blokant a jednu plochú slučku (120 cm) so sebou. 

 

                                               
 

 

11.7. Pouţitie evakuačného záchranného trojuholníka a nosidiel 

 

Podľa terénu a váţnosti úrazu sa realizuje preprava pacienta pomocou trojrohej sedačky alebo 

nosidiel. Ak sa pouţije trojrohá sedačka, bude pozícia záchranára fixovaná pomocou závesu v 

17 aţ 20 cm dlhej expresnej slučke vo voľnom pásovom absorbéri pádu. Ako karabíny budú 

pouţité dve oceľové karabíny s automatickým zámkom. Pacient bude drţaný v optimálnej 

pozícii, ktorá ho chráni pred zošmyknutím pomocou dvoch záchranných slučiek 

s nastaviteľnou dĺţkou, ktoré budú opäť protismerne upevnené do poistného kruhu 

záchranného pásu. 

 
 



Ak z lekárskeho hľadiska je nutný transport v ľahu na prepravu sa pouţijú nosidlá, ktoré 

upevňuje záchranár pomocou slučiek s nastaviteľnou dĺţkou do lanového závesu Dyneema 

tak, aby nosidlá boli pribliţne vo výške bedrovej kosti. Druhý záchranár je v ideálnom 

prípade uţ zaistený pomocou osobného kladkostroja a môţe si priebeţne nastaviť optimálnu 

dĺţku závesu. Lanový záchranný koncept Dyneema je uspôsobený pre štyri osoby plus 

záchranársky postroj pre pacienta. Ak sa po lekárskom ošetrení uskutočňuje spust pacienta so 

štyrmi osobami k úpätiu steny, je zmysluplné, aby sa záchranár naviazal na osobný 

kladkostroj a nezranený partner na lane v rozdielnej dĺţke na lanovom závese Dyneema. Tak 

sa zabráni vzájomnému obmedzovaniu. Takýto spôsob naviazania je zjavne výhodný 

predovšetkým na terénnych hranách. 

 

 
 

 

11.8. Predlţenie lana u lán Dyneema 

 

V extrémnych situáciách s veľmi dlhými vzdialenosťami spúšťania dochádza k tomu, ţe dĺţka 

lán sadyDyneema nestačí. V tomto prípade je moţné, aby sa pouţili na spojenie spletených 

koncov lán Dyneema maticové spojky s vysokou pevnosťou (90 kN). Slabémiesto v systéme 

je takto vylúčené. Ani zaťaţenia, ktoré vznikajú pôsobením maticovej spojky na hranu 

nepredstavujú ţiadne bezpečnostné riziko pri predpokladanom pôsobení síl. Najjednoduchší 

spôsob je zafixovať jedno, druhé prevliecť cezHMS cez polovičný lodný uzol s mailonkou, 

potom lano zaťaţiť, uvoľniť druhé lano a postup zopakovať. V prípade potreby pouţiť na 

odľahčenie pripravený kladkostroj. 

Pretoţe maticové spojky sú nepriechodné cez dvojité polovičné lodné uzly, je potrebné 

spust vykonávať dovtedy, kým maticové spojky nezastavia na dvojitých polovičných 

lodných uzloch. Pomocou pripraveného kladkostroja budú dvojité polovičné uzly 

odbremenené a 

laná Dyneema zablokované. Následne môţu byť cez dvojité polovičné lodné uzly prevedené 

a maticové spojky. Blokovanie (Pro-Traction od Petzla) sa uvoľní a kladkostroj sa povoľuje 

tak dlho, aţ sa na dvojité polovičné lodné uzly opäť prenesie zaťaţenie.  

 

 

 

 

 



12. Organiža cia ža chranny ch akcií  

Organizácia záchranných akcií vyţaduje určité skúsenosti a všetky špecifiká tejto činnosti nieje moţné 

zachytit písomne. Preto by mal vedúci záchrannej akcie byť človek skúsený aby mohol v reálnom čase 

ragovať na potreby situácie. Vo všeobecnosti sa však odporúča pri postupe dodrţiavať nasledovné 

odporúčania. 

 

Informačná fáza 

 

 

 

 

 

Organizácia výjazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatie správy o udalosti Vyhodnotenie potrebnej 

pomoci 

Príprava síl a prostriedkov 

Dosiahnutie postihnutého 

Samotná záchrana  

Záver záchrannej akcie 



12.1. Prijatie správy o udalosti 

o tom, ţe sa stala mimoriadna udalosť sa môţeme dozvedieť rôznymi moţnosťami: 

 sprostredkovane cez tretiu osobu 

 od svedka udalosti 

 priamo od postihnutého 

spôsob oznámenia prebieha osobne, alebo telefonicky. 

Ak prijmeme správu o mimoriadnej udalosti, snaţíme sa zistiť následné informácie: 

Čo sa stalo 

 v krátkosti aká udalosť sa stala (zablúdenie, uviaznutie, pád...) 

Kde sa udalosť stala 

 najdôleţitejšia informácia 

 presný názov miesta, gps súradnice, východzie miesto – plánovaný cieľ, posledná známa 

poloha, významný orientačný bod 

 farba značenia, číslo cesty (cyklotrasy, beţkárskej magistrály, zjazdovky) 

 moţnosť nasadenia leteckej záchrany (rýchlosť vetra, dohľadnosť, miesto pristátia, popis 

terénu v ktorom sa nachádzate...) 

 

Komu sa udalosť stala 

 meno postihnutého, pohlavie  

 ak postihnutého nepoznáte, pribliţný vek 

 počet postihnutých 

Doplňujúce informácie 

 spresnenie zdravotného stavu, stav vedomia, krvácanie, rozsah poranenia... 

 spätný kontakt, meno oznamovateľa 

 

12.2. Vyhodnotenie potrebnej pomoci 

Snaţíme sa vyťaţiť čo najviac informácií,  ak rozhovor prebieha telefonicky, ukončíme ho 

aţ  keď máme dostatok údajov na základe ktorých vieme vyslať pomoc. 

V rozhodovacej fáze určujeme: 

 vedúceho zásahu 

 počet záchranárov 

 spôsob komunikácie (rádiostanice, telefón) 

 materiál a transportné prostriedky 

 spôsob dopravy, príjazdovú cestu 

 spoluprácu s ďalšími zloţkami IZS (záchranná zdravotná sluţba, letecká 

záchranná sluţba...) 

Pred samotným výjazdom sa urobí zoznam záchranárov s telefonickými kontaktmi. (najmä pri 

pátracích akciách s veľkým počtom ľudí) 



12.3. Organizácia výjazdu 

 

Príprava síl a prostriedkov  

Zhromaţdia sa sily a prostriedky určené na záchrannú akciu.  Nasleduje príprava materiálu: 

 kaţdý záchranár si pripraví osobný technický a zdravotnícky materiál 

 rozdelia sa dodatočné transportné prostriedky, iný technický a zdravotnícky  materiál 

 vhodné vybavenie a oblečenie (podľa ročného obdobia a poveternostných podmienok) 

 dostatočné zásoby tekutín a jedla tak, aby bol schopný vo vysokej fyzickej záťaţi 

plnohodnotne fungovať po nevyhnutnú dobu 

Rozdelenie do skupín: 

Prvá skupina určená na rýchlu predlekársku pomoc disponuje: 

 zdravotníckym materiálom na neodkladnú predlekársku pomoc 

 osobným technickým vybavením 

 základným vybavením na nutnú technickú pomoc 

Druhá skupina zabezpečí technickú pomoc a  transport: 

 vhodné technické transportné prostriedky 

 dodatočný technický materiál (laná, slučky, karabíny...) 

 dodatočný zdravotnícky materiál (končatinové dlahy, vákuový matrac, potreby na 

zateplenie pacienta...)    

 

 

Dosiahnutie postihnutého  

Prvá záchranná skupina sa snaţí dosiahnuť postihnutého v čo najkratšom čase a zabezpečiť 

neodkladnú zdravotnú - technickú starostlivosť. Ich vybavenie je ľahké a  prispôsobené na 

rýchly presun (beh, rýchla chôdza)  

Druhá záchranná skupina zabezpečí dodatočnú zdravotnú a technickú pomoc, taktieţ aj 

transport postihnutého. Ich vybavenie má vyššiu hmotnosť, väčšie rozmery. Preto je postup 

skupiny pomalší, dosiahnutie pacienta trvá dlhší čas. 

Samotná záchrana  

Po dosiahnutí postihnutého prvou skupinou nasleduje zhodnotenie situácie, predovšetkým 

vzhľadom na bezpečnosť záchranárov (padajúce skaly, lavína...). Keď nehrozí priame 

nebezpečenstvo, alebo sa urobili opatrenia ktoré eliminujú ohrozenie (istenie proti pádu 

z výšky...) nasleduje samotná záchrana: 

poskytnutie neodkladnej pomoci 

 zdravotnej (predlekárska prvá pomoc, stabilizovanie pacienta, príprava na transport) 

 technickej (zabezpečenie proti skĺznutiu, spadnutiu, strhnutiu, prepadnutiu) 

 



 

Záver záchrannej akcie 

Po odovzdaní pacienta a návrate sa transportné prostriedky pripravia na opätovné pouţitie. 

Doplní sa chýbajúci zdravotnícky materiál.  

Vyhodnotenie záchrannej akcie (vyhodnocujú ľudia ktorí sa priamo podieľali na záchrane):   

 časový sled – od ohlásenia aţ po odovzdanie pacienta 

 vhodnosť nasadenie síl a prostriedkov 

 odstránenie nedostatkov, vyzdvihnutie pozitív 

 zverejnenie výsledkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Ra diospojenie 

 
Rádiospojenie je jedným zo základných predpokladov správneho toku informácií pri záchrannej akcií. 

Pre komunikáciu formou rádiospojenia pouţívame ručné rádiostanice, základňové rádiostanice, 

mobilné telefóny. 

13.1. Šírenie rádiového signálu 

 

Rádiokomunikačné zariadenia sú bezdrôtové telekomunikačné zariadenia, umoţňujúce prenášanie, t.j. 

vysielanie alebo príjem správ na princípe šírenia elektromagnetických (rádiových) vĺn. Správami sa 

rozumejú akékoľvek informácie (zvuk, obraz, signály, písomnosti, telegrafné značky, a pod.)  

Princíp prenosu informácií prostredníctvom rádiostaníc spočíva v prenose signálu pomocou 

elektromagnetických vĺn. Tieto sa šíria vo voľnom priestore z bodového ţiariča rovnomerne do 

všetkých strán. V praxi však šírenie elektromagnetických vĺn závisí od vlnovej dĺţky, vzdialenosti 

antén od zeme, geografických a meteorologických podmienok. Elektromagnetické vlny sa šíria: 

a) Prízemnou rádiovou vlnou 
Medzi  dvoma rádiostanicami sa nenachádza ţiadna prekáţka. Na útlm rádiového signálu má 

negatívny vplyv iba blízkosť zemského povrchu a vzdialenosť medzi rádiostanicami.       

 

b) Ohybom rádiových vĺn 
Tento druh šírenia sa uplatňuje najmä pri relatívne nízkych prekáţkach, napríklad v pahorkovitom 

teréne a 

vĺn dochádza k značnému útlmu signálu, ktorý je väčší, čím je väčší uhol λ. 

 



c) Odrazom od prekážok 
Tento druh šírenia rádiového signálu sa uplatňuje vo veľmi členitom teréne. Dochádza pritom 

k veľkému útlmu signálu, ktorý závisí od druhu materiálu, od ktorého sa rádiový signál odráţa. 

 

13.2. Dosah rádiového signálu 

 

Pri reálnom spojení dvoch rádiostaníc dochádza skoro vţdy ku kombinácií viacerých druhov šírenie 

rádiových vĺn a dosah rádiostaníc je veľmi premenlivý v závislosti na teréne. Vytvára sa nehomogénne 

pole, v ktorom je signál priestorovo rozčlenený. Výsledné pole často vytvára ostrovy (bubliny) so 

signálom či bez signálu, podobné vrstevniciam na mape, a to nielen vo vodorovnej, ale aj vertikálnej 

rovine.  

 

V horskom teréne to skutočne mnohokrát vyzerá tak, ţe máme dobrý signál v mieste kde by sme ho 

neočakávali a naopak. Preto je potrebné vedieť o šírení vĺn v horskom prostredí viac a vedieť to 

náleţite vyuţívať. Niekedy postačí sa pootočiť, prípadne zmeniť polohu, zvýšiť, alebo zníţiť silu hlasu 

a počuteľnosť sa zlepší. 

Dosah rádiostanice je závislý od: 

a) vysielajúceho výkonu rádiostanice 
b) anténneho systému 
c) citlivosti prijímača a nastavenia šumovej brány (squelch) 
d) terénu 
e) atmosferických a klimatických pomerov 
f) znalostí a skúseností rádiooperátorov 

 

 



14. Ža chrana na lyž iarskej trati 

 

Záchrana na lyţiarskej trati je neoddeliteľnou súčasťou pozemnej záchrany, ktorá sa dá aplikovať aj vo 

voľnom teréne, avšak za dodrţania všetkých bezpečnostných pravidiel.  

14.1. Príchod k postihnutému 

Na transport postihnutého na lyţiarskom svahu, v exponovanom snehovom teréne alebo turistickom 

chodníku v zimnom období pouţívame KANADSKÉ SANE alebo sane AKIJA. Sane máme vţdy 

pripravené v pohotovostnej polohe. To znamená, ţe na saniach sú osadené vodiace tyče (na ťahanie), 

zvozná deka je pripevnená k saniam a vo vnútri deky je pripravený aj zdravotnícky materiál, ktorý 

nezamŕza (dlahy, obväzy, atď.). Samotné sane sú umiestnené na hornej stanici osobného horského 

dopravného zariadenia. 

V prípade nahlásenia úrazu vyráţa prvý záchranár so zdravotným materiálom a rádiostanicou 

k danému miestu, aby bol pri postihnutom čo najskôr. Zistí rozsah poranenia, privolá druhého 

záchranára so saňami (ak je nevyhnutný transport postihnutého) a 5 aţ 10 m nad miestom ošetrenia 

prekríţi lyţe zapichnutím do snehu alebo podoprením s palicami. Takéto výstraţné znamenie je veľmi 

dôleţité. Môţe ho poistiť viacerými lyţami alebo náleţite poučenou osobou, zvlášť na rýchlych 

a frekventovaných zjazdových tratiach a podľa moţnosti začne s ošetrovaním postihnutého.  

 

      

 

Druhý záchranár zatiaľ vyzdvihne sane a po výzve prvého záchranára zlyţuje k postihnutému.  

Po príchode sane  umiestni nad postihnutého v smere, v ktorom uskutoční transport. Predtým, neţ 

druhý záchranár pustí sane, prvý ich pridrţí. Druhý si odopne lyţe a zaistí sane tak, ţe jednu lyţu 

zapichne do snehu pod sane vzadu a druhú pod hornú vodiacu tyč. Platí tu zásada, ţe sane nikdy 

neostávajú nezaistené bez kontroly! Sane sú pritom umiestnené priečne na svah. Ak to povrch snehu 

nedovoľuje (zľadovatelý sneh), sane musí  zaistiť pomocou lana a čakana alebo ľadovcovej, po 

prípade snehovej skoby. Ak ani to nie je moţné, poţiada o pomoc osobu, ktorú náleţite poučí. Ak to 

podmienky dovoľujú, sane zaisťuje sám a prvý záchranár sa venuje postihnutému. Po zaistení saní 

záchranári ošetria postihnutého. Potom ho naloţia do saní do polohy podľa typu zranenia (zlomené 

predkolenie – hlavou dole, ...) pričom ho upevnia pomocou prekríţených a utiahnutých popruhov.  

           



    

      

 

14.2. Transport s kanadskými saňami 

Samotný transport je vykonávaný nasledovne: prvý záchranár pridrţí sane a druhý záchranár si vezme 

lyţe, ktorými boli sane zaistené. Skontroluje, či sú vodiace tyče na saniach osadené tak, aby sa dalo 

nimi brzdiť. Postaví sa aj s pripnutými lyţami medzi vodiace tyče, ruky si prestrčí cez remene na  nich 

aţ na zápästie a tak uchopí tyče. Následne na to prvý záchranár zruší výstraţný kríţ, lyţe si pripne, 

vezme lekárničku a lyţe postihnutého. Platí tu zásada, ţe výstraţný kríţ sa ruší ako posledný. Počas 

transportu lyţuje 3 aţ 5 metrov za saňami, aby tak zabránil prípadnému nárazu iným zjazdárom do 

saní. Jazda druhého záchranára so saňami musí byť pomalá a čo najšetrnejšia. Vodiace tyče drţí tak, 

aby sa jeho trup počas zatáčania nedostal pred ne. Hrozí riziko zlomenia vodiacich tyčí, prípadne 

prevrátenia saní. Ak to sklon svahu dovoľuje (mierny sklon) robí so saňami dlhé oblúky. Ak je sklon 

svahu prudší, nerobí so saňami traverzy (riziko prevrátenia) ale zošmykuje sa na lyţiach priečne na 

svah, pričom sane idú kolmo dole a brzdí ich pomocou dvihnutých vodiacich tyčí. 

 

 

 

Počas samotného transportu musí mať záchranár nastavené viazanie na lyţiach na väčšiu váhu, pretoţe 

musí brzdiť sane nie len riadiacimi tyčami ale aj lyţami. 

V prípade, ţe je terén príliš nebezpečný, takýto transport saní zaisťuje ďalší záchranár pomocným 

lanom a to nasledovne: na saniach sa nachádza tyč na ktorú sa upevňujú riadiace tyče. Na túto tyč po 

oboch stranách upevní záchranár vopred rozdelené lano na polovicu lodnými uzlami, po nich aj 

riadiace tyče a zaistí ich! Napokon konce lán prevlečie kovaním na saniach smerom dozadu. Ak lano 



cez kovanie neprejde, upevní ho pomocou krátkych slučiek. Pri samotnom zváţaní pomocou takto 

pripraveného lana jeden alebo viacerí záchranári sane istia. 

Ak je terén príliš zľadovatelý, záchranári musia na transport namiesto lyţí pouţiť stúpacie ţelezá 

a postupovať zvlášť opatrne, prípadne pouţiť horolezecký materiál. 

 

14.3. Transport zvozným člnom AKIJA 

 

Transport so saňami Akija. Po zrušení výstraţného kríţa, prvý záchranár vezme lekárničku. Lyţe 

zraneného musia byť nabalené v saniach, alebo sú transportované iným spôsobom. Uchopí zadné 

vodiace tyče. Na povel druhého (predného) záchranára začnú transport. Transport musí byť pomalý, 

šetrný a bezpečný. Záchranári zatáčajú na hlasný povel predného. Ak to tak nie je, alebo ak nie sú 

záchranári uţ zohratí, hrozí, ţe zadný nestihne nasadiť oblúk a vyletí zo stopy. Hrozí prevrátenie saní. 

Zadný záchranár musí nasadiť oblúk tak, aby viedol lyţe v stope predného alebo tak aby jeho lyţe 

robili o málo menší polomer zatáčania ako lyţe predného. Vyhnú sa tak pretáčaniu zadnej časti saní 

a  prípadnému prevráteniu. Ak však zadný nasadí oblúk príliš skoro a polomer zatáčania je oveľa 

menší znovu hrozí prevrátenie saní. Počas jazdy v traverze, záchranári drţia nosidlá vo vodorovnej 

polohe a sane sú o svah opreté bokom. 

Pozor: treba si uvedomiť, ţe sane nemajú ţiadnu brzdu a sú riadené a brzdené len záchranármi. Sane 

musia stále viesť dvaja záchranári. 

 

      

 

 



15. Letecka  ža chrana 

 

Nasadenie vrtulníka v horách výrazne sracuje čas dostupnosti pomoci na horách. Záchranári horskej 

sluţby, ktorí sú vyškolený ako letecký záchranári sú povinný dodrţiavať metodiku podľa výcviku 

prevádzkovateľa leteckej záchrany. Nasledujúci text obsahuje odporúčania, ktoré nezohľadňujú 

pouţitý typ vrtulníka a preto pri niektorých typoch strojov sa môţu vyskytnút odlišnosti na ktoré musí 

upozorniť posádka, alebo sa ich letecký záchranár dozvie počas výcviku (prístupové zóny, zapojenie 

intercomu, istiace body na palube vrtulníka a pod. 

15.1. Priblíţenie k vrtulníku a nastúpenie 

 

Vykonávame ho na pokyn pilota alebo člena posádky vrtulníka, ak niesme zaškolený na priblíţenie ku 

konkrétnemu typu vrtulníka, vyčkame kým nás člen posádky nevyzdvihne a neodvedie ku stroju 

a neinštruuje pri nastupovaní. 

 
 

Rozdelenie jednotlivých prístupových zón okolo vrtuľníka. 

 



 

Je potrebné si uvedomiť výšku a sklon rotoru a podľa toho sa riadiť! 

 

 Pri pristáti v šikmom teréne je nebezpečnou oblasťou i oblasť prednej polosféry 

a bočnej polosféry, ktorá je privrátená ku svahu. 

 

 
 

 Nepribliţovať sa k vrtuľníku s predmetmi na výšku (lyţe apod.), nemanipulovať 

s voľným lanom v blízkosti vrtuľníka pri beţiacich motoroch, nedávať znamenia so 

zdvihnutými rukami v okruhu rotorových listov. 

 

 
 

 Pri letoch s otvorenými dverami a špeciálnej činnosti kaţdý člen záchranného týmu 

zaujme príslušné miesto a ukotví sa v príslušnom kotviacom mieste. 

 Manipuláciou s dverami je poverený operátor LZ, alebo poverený člen záchranného 

týmu. Manipulácia je povolená len po súhlase veliteľa vrtuľníka. 

 Manipuláciou s palubným ţeriavom je poverený operátor LZ len po súhlase veliteľa 

vrtuľníka. 

 Na palube vrtuľníka nevykonávať činnosť, ktorá obmedzuje činnosť pilota, pozor na 

nechcený zásah do riadiacich orgánov a prístrojového vybavenia vrtuľníka. 

 Veliteľ vrtuľníka je zodpovedný za stav vrtuľníka a jeho posádky, za prípravu a 

vykonanie letu, všetci zúčastnení musia dodrţiavať jeho pokyny. 

 V blízkosti vrtuľníka a na jeho palube je zakázané narábať s otvoreným ohňom a 

fajčiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2. Navádzanie vrtuľníka 

 Vrtuľník môţe byť na konkrétne miesto pristátia alebo visenia navádzaný pokynmi 

rádiostanicou alebo návestiami. 

 Pokyny vydávané rádiostanicou musia byť smerované s ohľadom na pilota (vľavo, 

vpravo) a doplňované schválenými návestiami (v prílohe), ktoré musia leteckí 

záchrancovia ovládať. 

 Návestia dávané pilotovi zo zeme musia byť presné, jasné a správne od čoho závisí i 

presnosť navedenie vrtuľníka na dané miesto pristátia alebo visu. 

 Hlavná zásada pri dávaní návestí pilotovi zo zeme – pracovník LZ, ktorý navádza 

pilota, stojí zásadne chrbtom proti vetru a je v zornom poli pilota. Od miesta 

pristátia alebo visenia je vzdialený cca 50-100m a 45 od pozdĺţnej osi vrtuľníka 

vpravo alebo vľavo na strane sedadla pilota. 

 Za správne navedenie vrtuľníka na pristátie v konečnej fáze zodpovedá operátor 

LZ, v prípade, ţe nie je na palube letecký záchranca, ktorý navádza vrtuľník. 

Zásady pre výber pracovných plôch pre pristátie a vzlety: 

Pre pristátie a vzlet treba veľkosť voľnej plochy vybrať podľa typu pouţitého vrtuľníka. 

Minimálna plocha pre vzlet a pristátie vrtuľníka MI 171  počas výcviku je 50 x 50 m. Typ 

Agusta 109 K2 30x30m. 

 
 Od okrajov plochy pre dosadnutie vo vzdialenosti 10 m od rotora a 10 m od chvostovej 

vrtuľky môţu byť prekáţky do výšky 1 m. 

 Priečny sklon plochy pre dosadnutie je maximálne 10, pokiaľ je väčší, nie je moţné 

vrtuľníku zníţiť výkon na voľnobeh (podľa typu vrtuľníka – určuje letová príručka). 

 V blízkosti miesta pristátia sa nesmú nachádzať nijaké predmety, ktoré by mohli vzlietnuť 

vplyvom rotorového prúdenia. 



 V prípade neznámej plochy je nutné vysadiť operátora leteckej záchrany, alebo leteckého 

záchrancu a pristáť podľa jeho pokynov. 

 Pristátie na snehovú plochu je sprevádzané veľkým vírením snehu, ktoré môţe znemoţniť 

pristátie, preto je vhodné pred pristátím snehovú plochu upraviť (strojom uvalcovať, 

ušliapať lyţami alebo nohami, apod.). 

 Pre vrtuľník nikdy nevyberať miesta v úvozoch a preliačinách a nenavádzať ich do 

takýchto miest. Najvhodnejšie miesto pre pristátie vrtuľníka je vyvýšenina bez prekáţok 

s rovnou plochou na vrchole. 
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