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Program XXI. Pelikánův seminář, 15. - 16.10. 2010
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XXI. Pelikánův seminář – sborník abstrakt 
 
 
1.  
Název: Zpráva o činnosti Lékařské komise 
Autor: Jana Kubalová, předseda LK ČHS, člen Medcom UIAA, ZZS Kraje Vysočina 
 
Prezentace pojednává o činnosti LK komise v roce 2010, dále představuje informace, 
které lze nalézt na webu Lékařské komise, dále představuje plány na další rok. Viz 
přiložená prezentace. 
 
2. 
Název: Výuka první pomoci v roce 2010-10-14 
Autor: Martin Honzík, člen MK a LK ČHS, LZS HK 
 
Prezentace podává přehled realizovaných kurzů první pomoci v roce 2010, které byly 
pořádány pod hlavičkou ČHS.  
 
3. 
Název: Úrazy a jejich příčiny u českých horolezců v roce 2010 
Autor: Tomáš Kublák, BK ČHS 
Viz přiložená prezentace 
 
4. 
Název: Krátké info o omrzlinách řešených v roce 2010 
Autor: Jarka Říhová, sportovní lékařka, LK ČHS, SHM 
 
Autorka podává stručný přehled o jednotlivých případech, které řešila během roku 
2010. Dále upozorňuje na nejčastější chyby při ošetřování omrzlin. 
 
5. 
Název: Projekt „Na hřišti i na vodě, být s dětmi vždy v pohodě“, spolupráce 
Masarykovy University a LK ČHS 
Autor: Zdeňka Kubíková, MU, Fakulta sportovní studií, Brno 
 
Příspěvek představí spolupráci Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií 
(dále jen MU FSpS) a Českého horolezeckého svazu v projektu OPVK Na hřišti i na 
vodě být s dětmi vždy v pohodě. Projekt je řešen MU FSpS  po dobu tří let (2010 – 
2013) a jeho hlavním cílem je zdůraznit prvek bezpečnosti při pohybových aktivitách 
na základních a středních školách v celé České republice a nutnost znalosti základů 
první pomoci pedagogické veřejnosti u nás.  
Hlavním úkolem ČHS v projektu (pod odbornou garancí MUDr. Jany Kubalové ) je  
vytvoření videí  a e –learningových materiálů Rizika pobytu ve vysokohorském 
prostředí  a oponentura videomateriálů Základní postupy neodkladné resuscitace 
Guidelines 2010. 
Součástí příspěvku bude také nabídka různých možností spolupráce MU FSpS  a 
ČHS.  
 
 
 



6.  
Název: Novinky v horské medicíně a záchraně v horách – zpráva o 21. 
kongresu lékařů horských záchranných služeb 
Autor: Ivan Rotman, předseda SHM, člen LK ČHS, koresponding member MedCom 
UIAA 
 
Autor předává nejzajímavější informace a novinky, které byly prezentovány na 
kongresu lékařů horských záchranných služeb v Insbrucku 7. 11. 2009 
 
7. 
Název: Nový pohled na léčbu a prevenci nemocí z výšky na základě ACCP 
classification 
Autor: Jana Kubalová, předseda LK ČHS, člen Medcom UIAA, ZZS Kraje Vysočina 
 
Prezentace vychází z doporučení Wilderness Medical Society: WMS Guidelines for 
the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness. Doporučení vychází zásadně 
z medicíny založené na důkazech = hodnotí management péče o pacienty s AI a 
podávání medikamentů na základně jednoznačného prokázání jejich účinku 
klinickými studiemi. ACCP (American College of Chest Physicians) classification 
obecně hodnotí účinnost léků na základě důkazů a doporučení publikovaných 
v klinických studiích. WMS takto převedla léky běžně doporučované a užívané při 
profylaxi nebo léčbě nemocí z výšky (AI). Konsensus byl publikován v roce 2010 
roce. Viz přiložená prezentace. 
 
8. 
Název: Nutriční doporučení pro aktivní pobyt ve vysokohorském prostředí 
Autor: David Tuček, odd. urg. příjmu, FN HK 
 
Abstrakt nedodán. 
 
9. 
Název: Děti ve vysokých nadmořských výškách 
Autor: Autor: Jana Kubalová, předseda LK ČHS, člen Medcom UIAA, ZZS Kraje 
Vysočina 
 
V poslední době se množí dotazy aktivních rodičů s malými dětmi, zda je možné 
cestovat nad hranici 1000m a do jaké výšky a jakým způsobem je to bezpečné. 
Prezentace je reakcí na tyto dotazy, vychází z doporučení Lékařské komise UIAA, 
publikovaného v upravené verzi v roce 2008. Přednáška je celá přiložena. 
 
10. 
Název: Kašel Khumbu, Úmrtnost na Mont Everestu, Krevní plyny v zóně smrti 
Autor: Kristina Hőschlová, ARO Královské Vinohrady, Praha 
 
Autorka prezentuje vybraná odborná témata, která byla zmiňována a konzultována 
na schůzi a následně na konferenci Lékařské komise UIAA 2009 v Kathmandu, které 
se také aktivně účastnila. 
 
 
 



11. 
Název: Poranění bleskem 
Autor: Martin Honzík, člen MK a LK ČHS, LZS HK 
 
Autor se ve svém sdělení zabývá problematikou poranění při zasažení bleskem z 
pohledu přednemocniční neodkladné péče. V prezentaci jsou rozebrány možné 
způsoby zasažení bleskem, mechanismy úrazu, příčiny traumatu při zasažení 
bleskem, možná poranění, zásady poskytování PNP spolu s následným výběrem a 
směrováním do vhodného cílového pracoviště. Dále je zmíněno několik kasuistik, kdy 
zasažení bleskem bylo příčinou neodkladného stavu. V závěru sdělení jsou zmíněna 
základní pravidla pro chování za bouřky spolu s vyvrácením některých mýtů a 
polopravd.   
 
12. 
Název: Psychosociální stránky mimořádných událostí 
Autor: Dagmar Rýdlová 
 
Vertikální sporty jsou krásné, ale také životu nebezpečné. Nulové riziko neexistuje. 
Cílem tohoto příspěvku je  

 krátká zpráva o úmrtí mladého sportovce na expedici  

 zviditelnění psychosociálních stránek s tím spojených.  

 Návrh uspořádat dotazníkovou akci pro účastníky mimořádných událostí, kteří 

budou ochotni se podělit o své zkušenosti s ostatními. Tyto dotazníky budou 

anonymní a budou prezentovány v rubrice Povídání nejen o sportu na 

stránkách občanského sdružení Dlouhá cesta.  

 

13. 

Název: Úrazy při rekreačním sjezdovém lyžování a možnosti prevence 
Autor: Korhelík Karol 
 
Cíl práce:  
Cílem práce je analýza úrazů při rekreačním sjezdovém lyžování se zaměřením na 
objektivní a subjektivní rizika spojena s pohybovou aktivitou na lyžařském svahu. 
V závislosti od sledovaných charakteristik jednotlivých úrazů a jejích příčinné 
souvislosti  vytvořit soubor opatření pro snižování úrazů a zlepšení bezpečnosti na 
lyžařských svazích.  
 
Metoda: 
Práce  je zpracována na podkladě záznamů o úrazu, které jsou součástí 
dokumentace vedené Horskou službou na Slovensku. Vstupní data studie jsou 
zaznamenávána horským záchranářem po ukončení každého zásahu horské služby 
a tvoří základ pro analýzu. Hodnocení je zaměřené především na lokalizaci 
jednotlivých poranění, typ zranění, nejčastější místa nehody a mechanismy úrazů. 
Jednotlivé položky jsou zpracovány formou přehledných grafů a tabulek.  
 
Výsledky: 
Výsledkem práce je vytvoření přehledu  jednotlivých lyžařských úrazů z důrazem na 
příčinné souvislosti. Práce rovněž slouží jako podklad pro monitoring potenciálně 



nejrizikovějších míst na svahu  a umožňuje následnou aplikaci vhodných opatření ke 
snižování celkové úrazovosti. 
 
Klíčová slova: lyžařské úrazy, horská záchrana, první pomoc, lyžování, sportovní 
aktivity. 
 
14. 
Název: Skialpinismus a snowboarding v Íránu 2010, možnosti záchrany 
v zimních horách v oblastech Damavánd a Alam Kouh 
Autor: Jan Pala 
 
Ve dnech 11. až 26. dubna 2010 jsme působili v několika oblastech pohoří Alborz 
v Íránu. Po aklimatizaci na Tochalu (3892 m) přímo nad Teheránem jsme se 
přesunuli k druhému nejvyššímu íránskému kopci – Alam Kooh (4850 m), kde se 
podařilo sjet na lyžích a snowboardu několik vrcholů přesahujících 4000 m. Dále byl 
na programu nejvyšší Damavánd (5671 m) a čtyřtisícovky v oblasti Lasemu. Během 
výletu jsme měli možnost probrat problematiku letecké a pozemní záchrany 
v zimních horách s místními horolezci a horskými vůdci, stejně jako se zúčastnit 
školení  záchranářů ve výukovém středisku Iranian Mountaineering Federation 
v Poluru. 
 
15. 
Název: Antarktida, země kam se často nejezdí 
Autor: Ladislav Sieger 
 
Geografická specifika Antarktidy, Antarktická smlouva vymezující pravidla pobytu a 
přístupu na kontinent, vědecké aktivity, specifika počasí a dopravy na kontinent. 
Polární základny a život v Antarktidě. 
Motivováno pobytem v Antarktidě v lednu až březnu 2010 na argentinské polární 
základně Marambio, kde jsme instalovali Brewerův spektrofotometr na měření 
ozónové díry s online přenosem dat přes družici. Instalace byla v rámci 
mezinárodního programu IPY (mezinárodní polární rok).  
 
 
16. 
Název: metodika výuky zdravovědy v horolezeckých oddílech 
Autor: Peter Lidinský 
 



 



 



 
 
 
 
 



přepis záznamu v přípravě 
 

Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny (u nás) 

MUDr. Leoš Chládek 

Předneseno na Pelikánově semináři v r. 2010 

Já to pamatuji v podstatě až po II. světové válce, i když už předtím se určitě kolem horolezectví 
motali různí doktoři, bylo to tak, že začalo horolezecké hnutí a lékařskou zabezpečovací 
činnost většinou dělali sportovní lékaři z té oblasti, kde horolezecké družstvo nebo spolky byly. 
Po roce 1947 bylo reprezentační družstvo, mívalo soustředění ve Vysokých Tatrách, většinou 
se tomu věnoval pražský sportovní lékař a šéf oddělení sportovní medicíny ve Spálené ulici, 
MUDr. Jaromír Wolf. Byl ročník 1919, dalo by se říci, že byl zakladatel horské medicíny a 
zdravotních komisí horolezeckého svazu. Byl sám, občas někdy, když to bylo na Moravě, se 
tam vyskytli jiní, například MUDr. Matějková z Brna, pak doktoři v Tatrách, ze Slovenska, ale 
nemělo to žádnou organizaci. Lékař se jenom staral o horolezecký výkon, který byl tady 
v Československu, v Tatrách, na písku atd., nikam se nejezdilo. 

První expedice do zahraničí, myslím mimo Kavkaz, byly v roce 1965 a 1967 dvě horolezecké 
výpravy, federální,  celostátní, doHindukúše. Na té první byl MUDr. Wolf jako lékař, na té 
druhé byl MUDr. Zdeněk Vlč, ftizeolog z Ostravy, jako lékař. To byli s MUDr. Matějkovou tři a 
ještě byl z Olomouce MUDr. Tomáš Pračke  (Pratschke?) – to byly čtyři tak asi první, kdo se 
kolem horolezectví motali. V podstatě žádný schůze moc nebyly, žádná zdravotní komise 
v podstatě ještě nebyla. To začalo až v roce 1968. Tehdy vznikla v horolezeckém svazu 
zdravotní komise. Tam byl šéfem MUDr. Wolf, samozřejmě, pak tam byli ti 3 nebo 4 doktoři, o 
kterých jsem mluvil. Čas šel dál, nikam se nejezdilo, tyhle první dvě expedice 
do Hindukúše byly úspěšné, nikdo tam nezahynul, bylo to perfektní, ale dostat se někam do 
vysokých hor byl stále velký problém. Až v roce 1968, když bylo politické uvolnění, tak se 
začalo něco dít. Slováci vymysleli Nanga Parbat a byli v roce v roce 1967 úspěšně poprvé 
na Nanga Parbatu a s nimi byl MUDr. Igor Miko. Do dneška pracuje a je uváděný v seznamu 
Společnosti horské medicíny. V roce 1968, pokud vím, tak nikdo nikam nevyjížděl, než 
maximálně nějaká skupinka na Kavkaz, ale v roce 1969 byly dvě poměrně významné akce: 
Slováci vylezli na Nanga Parbat (Orolín a Fiala), tam byl s nimi jako doktor MUDr. Igor Miko, 
dopadlo to výborně, nikdo tam nezůstal a velká sláva atd. V tomtéž roce po monsunu to byla 
liberecká expedice, kde jsem byl jako lékař, do Himalájí, ono to sice zní hezky, ale my jsme 
v podstatě jeli do Indie, do indického Himaláje, do Gharwálu jsme chtěli, ale až v Indii na 
zastupitelství jsme díky… To byla taková dobrá doba, kdy všichni byli takoví otevření, takoví 
vstřícní, přející, něco jako jsme zažili kolem roku 1990, ono to zase pak brzy vyprchalo jako 
tady… Tak tehdy v tom roce 1969 nám v Indii šli strašně na ruku a říkali „tak proč když už jste 
tady, tak co byste tady šli kousek do Gharwálu, jeďte do Nepálu“. A tak jsme se dostali díky 
tomu vlastně do nepálského Himaláje. Tam jsme byli první, vyloženě, tam nikdo před námi 
nebyl než nějací turisté. Bylo to samozřejmě všechno složité, s papírama, a tak dále. Dostali 
jsme se tam, šel s námi nějaký diplomatický úředník, jmenoval se Lukeš,  a ten nám zařídil na 
ministerstvu zahraničí permit a mohli jsme si vybrat ze 4 nebo 5 hor, které v tu dobu ještě 
nebyly obsazeny. Permit od nepálské vlády byl dáván pro jednu expedici na jednu horu za 
období, před monzunem a po monzunu. Takže Chroust (Vladimír Procházka) s Lukešem vybrali 



Annapurnu IV, a tak jsme se tam slavně dostali a vylezli na vršek úspěšně, všichni jsme se 
vrátili, bylo to perfektní. No a to už vlastně v té době, a tentýž rok byla ještě nějaká parta na 
Sahaře, tam byl s nimi MUDr. Machálek, tam lezli na Hoggaru nějaké kopečky, nějaké skály 
v poušti. A potom už bylo Peru v roce 1970, to bylo v dubnu – květnu, v květnu už zahynuli, 
všichni, tam byl s nimi MUDr. Ulvr, chirurg z Jičína. Já jsem v tom taky mohl taky být, ale, oni 
mě lákali, protože když jsem byl na té Annapurně, tak mně to tam celkem šlo, takže oni chtěli… 
No to byla taková doba. Ti staří doktoři,sportovní,  jako byl  Vlč nebo Wolf a Matějková, už byli 
starší, Matějková nikam nechtěla jezdit, v podstatě byli jako lékaři pro základní tábor, to 
znamená v těch 4 5 tisících a tak dále. Já jsem vlastně byl skoro první, který byl nějak schopen 
vylézt nějak výše než do toho prvního výškového tábora a tam byla taková filozofie, že jako ten 
doktor by měl lítat po tom pilíři nebo po té skále a tam ošetřovat ty lidi ve výškách atd. Takže 
od té doby to nějak změnilo, od té doby se to chtělo, aby doktor dělal tuhle činnost, nejenom 
sedět v základním táboře a tam mít rozvinutý nějaký lékařský stan a nějaké ošetřování. Takže 
tehdy to tak nějak začalo a potom pokračovalo stále dál, tím pádem vlastně už se ten Wolf 
a Vlč z toho nějak vyšachovali, z účasti na těch expedicích a na těch výletech do vysokých hor a 
samozřejmě se zase účastnili takových reprezentačních akcí UIAA, a tak dále. 

Tady došlo ke změně etapy v letech 1968 – 1969. Potom ještě několik part se postupně ještě 
někam dostalo. S jednou partou byl MUDr.Charousek z Prostějova, pak byl s jednou partou 
MUDr. Karásek. Bohouš Karásek byl internista z Jablonce, byl na Kalance, potom byl ještě 
Mirek Novotný na Manaslu. Tam tehdy, on byl bezvadnej, všechno, daleko se dostal, ale tam 
došlo ke krásnému průseru, když jel vlakem z Bombeje do Dillí, tak mu ukradli všechny peníze 
pro expedici, měl to na krku, a tím to bylo všechno ohrožené, ale pak to nakonec nějak 
dopadlo, že k nějakým penězům došli a výprava se uskutečnila celá. 

To byla už taková lepší doba, v té době už se hodně jezdilo do Sovětského svazu, na Pamir a na 
Altaj, a to tam jezdilo víc skupin a víc doktorů a už se přece jenom… už byla zdravotní komise 
ČHS a už jsme nějaký ten rozum a zkušenosti pochytili, protože abych tak nějak ze začátku řekl, 
v podstatě my jsme nic nevěděli, my jsme nic neuměli, my jsme tápali, my jsme nevěděli, jak 
se dělá aklimatizace, my jsme nic moc nevěděli o výškové chorobě, protože ta literatura a 
dostupná nějaká moc nebyla a internet v té době byla neznámá věc. Takže to bylo takové ústní 
podání. Když někdo měl někam jet, tak se udělala nějaká ta komise nebo rada, zdravotní 
komise horolezeckého svazu, sešli jsme se a toho člověka jsme nějakým způsobem nalejvali, co 
všechno má mít sebou. Furt jsme psali seznamy léků a jak co na co dávat, když bude výšková 
choroba a edém plic a co s tím dělat. Dbali jsme na to, aby všichni měli nějaká vyšetření, 
kardiologické vyšetření, zátěžový test, postupně to nějak vznikalo. 

Pak se vymyslelo, že se pojede na Makalu, že se tam našla nějaká dobrá cesta na prvovýstup, a 
to už jsme věděli, že je vlastně určité procento lidí, horolezců, kteří dole dovedou lézt hlavou 
dolů nejtěžší věci, ale jak se dostanou nad 5000 metrů tak jsou hotoví, protože nemají 
fyziologicky na to, aby jim nějaká aklimatizace proběhla a nejsou schopni účinkovat v nějakých 
vysokohorských podmínkách, že to je disciplína, která je pro ně tabu. A tak, aby se tohle 
nedělalo, tak se jezdilo do vysokých hor do Ruska, do tehdejšího Sovětského svazu, většinou 
na Pamir a tam se zkoušelo, zkoušeli lidi, to bylo celkem finančně výhodný, a z těch se potom 
vybralo nějaké reprezentační družstvo, které jelo do Himalájí. Tak třeba v roce 1972 jsme byli 
na alpiniádě na Piku Komunizmu a tam nás bylo 20 a z těch 20 pět lidí, špičkových lezců 
odpadlo a odpadlo ale také z těch důvodů, že v Rusku to bylo tak zařízený, že z údolí v 1700 m, 



tam se to jmenovalo Čirkita?( rajonyj centr v Tadžikistanu) nás stěhovali do základního tábora, 
který byl asi 4 tisíce a něco, vrtulníkem. 

zapsal MUDr. Ivan Rotman 

 to be continued... 

 



Činnost LK ČHS za rok    

2010

Jana Kubalová, LK ČHS
21. Pelikánův seminář, Seč, Ústupky

16.10.2010



Koncepce práce LK

• LK se zabývá problematikou horské 
medicíny a záchrany v horách, 
úrazy v horolezeckém terénu: 
PREVENCE + VZDĚLÁVÁNÍ

 Pro členy ČHS: předávat informace +                     
praktická výuka  (doporučení, publikace na               
webu a v časopisech, poradenství, kurzy)

 Pro laickou veřejnost: přednášky, média

 Pro zdravotníky: nelékařská i lékařská                                  
veřejnost – odborné články, prezentace, 
výuka (hypotermie, lavinové nehody, 
nemoc z výšky, omrzliny…)



2010

• Kurzy

• Doporučení LK ČHS, výukové materiály

• Články, publikace

• Statistika a dlouhodobé sledování

• Pracovní a studijní cesty

• Servis pro horolezce

• Pelikánův seminář

• Plány pro rok 2011



Pro členy ČHS

• Základní kurz první 

pomoci a záchrany v 

horách (3 dny, ŽV)

• Záchrana při nehodě v 

lezeckém terénu (3 dny,    

ŽV)

Pro instruktory

Instruktor SCI, RCI, HAL

• Základní kurz první pomoci 
a záchrany v horách –
základ (4 dny, ŽV)

• Rozšířený kurz + závěrečné 
přezkoušení (1týden, 
Rakousko)

• Instruktor sportovního 
lezení 

• Doškolení instruktorů        
(3 dny, ŽV)

• Opravné doškolení (0)

Kurzy (2010)

ŽV = Žďárské vrchy





Doporučení LK ČHS



Publikace na webu ČHS





Anamnéza

Plánování túry, expedice, záchrana



Odborné publikace, časopisy

http://www.hudy.cz/Data/files/infoHudy/6_06 cele cislo.pdf
http://www.hudy.cz/Data/files/infoHudy/6_06 cele cislo.pdf


Dlouhodobé sledování

1. Dlouhodobé sledování a léčba omrzlin u 

českých občanů (MUDr. Říhová)

 Nejčastější chyby a omyly při léčbě

 Tvorba doporučení pro laiky a pro lékaře

2. Statistické sledování úrazů českých občanů 

při horolezectví a horských sportech - ve 

spolupráci s Bezpečnostní komisí ČHS   
(MUDr.Bloudková, Tomáš Kublák)





Příčiny



Pracovní a studijní cesty

• 21. kongres lékařů horských záchranných služeb, 

listopad 2009 /Rotman/

• Schůze Medcom UIAA a symposium o horské 

medicíně, listopad 2009, Káthmándú, Nepál 

/Hőschlová/

• Hypoxia – Insbruck, leden 2010 /Kubalová/

• Světový kongres High Altitude Medicine and 

Physiology, schůze Medcom UIAA a ICAR – Arequipa, 

Peru, srpen 2010 /Kubalová/

• CISA – IKAR – 62. mezinárodní konference, Vysoké 

Tatry, Starý Smokovec, říjen 2010 /Kubalová/



• Peru, Arequipa



http://www.myahory.cz/horskasluzba/ikar/album/index.html

© Lukáš Neklan

http://www.myahory.cz/horskasluzba/ikar/album/index.html


Servis pro horolezce

Programy:

• Předepisování léků na předpis laikům při vybavování 

expediční lékárny, předexpediční konzultace                
(viz dop. LK č. 4)

Materiál

Karty první 

pomoci



• každoroční setkání lékařů a zájemců o horskou medicínu

• novinky v oboru horská medicína a záchrana v horách, 

rozbor úrazů vzniklých při horolezectví i sportovním 

lezení, zprávy z kongresů a expedic

• termín: 10. 10. 2010, Žďárské Vrchy,  Penzion U Šlechtů, 

Milovy

• 38 účastníků a 17 velmi kvalitních přednášek, včetně 

dvou workshopů s možností praktického nácviku

• Valná hromada Společnosti horské medicíny, schůze 

Lékařské komise ČHS – hodnocení uplynulých dvou let, 

představení úkolů na rok 2010. 

XX. Pelikánův seminář 

„Aktuální problémy horské 

medicíny“





• Pokračovat v zavedené koncepci práce, viz 
dokument na stránkách LK

– Dokončení metodických materiálů pro 
instruktory horolezectví (před dokončením nyní 
všechna specifická vysokohorská témata, 
budou dostupná na www.horosvaz.cz, konec 
roku 2010)

– Výuka, popularizace specifických horských 
témat mezi horolezci, lékaři a dalšími 
zdravotníky 

• Překlady nových doporučení Medcom UIAA!!!

www.theuiaa.org

Plány a úkoly na rok 2011 - I.

http://www.horosvaz.cz/
http://www.theuiaa.org/


• Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno, 
Fakultou sportovních studií – spolupráce na 
projektu „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy 
v pohodě“.
– vytvoření metodického materiálu – Rizika pobytu ve 

vysokohorském prostředí (výukové DVD + doplňující 
přednášky). 

– Vytvořený materiál bude závazný  pro všechny 
školské pracovníky v ČR. 

– Termín dokončení materiálů je v prosinci 2012.
• 1. film: lyžování ve volném terénu, lavinová nehoda + 

záchrana

• 2. film: příprava a realizace expedice ve vysokohorském 
prostředí

• Diplom horské medicíny

Plány a úkoly na rok 2011 - II.



• Uspořádání 22. ročníku Pelikánova semináře a 

publikace výstupů na internetu (podzim 2011).

nebo

• Uspořádání 2. ročníku konference Mountainmed

– Hlavní téma: úrazová i léčebná hypotermie, laviny -

technická a zdravotnická první pomoc, péče 

v nemocnici, novinky v horské medicíně, workshopy.

– Termín konání akce: únor/březen 2011, místo konání 

Krkonoše, ve spolupráci s FN HK. 

• Pokračovat ve spolupráci s LK UIAA a LK IKAR

Plány a úkoly na rok 2011 - III.



Dotazy?



ČINNOST 

LEKTORSKÉHO SBORU 

LÉKAŘSKÉ KOMISE ČHS

R 2010

Martin Honzík



KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

ČLENI ČHS INSTRUKTOŘI ČHS



ČLENSKÁ ZÁKLADNA ČHS

• ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI A 

ZÁCHRANY V HORÁCH

• ZÁCHRANA PŘI NEHODĚ V LEZECKÉM 

TERÉNU



INSTRUKTOŘI ČHS

• INSTRUKTOR SPORTOVNÍHO LEZENÍ

• INSTRUKTOR SKALNÍHO LEZENÍ

• INSTRUKTOR HOROLEZECTVÍ



INSTRUKTOŘI ČHS

• KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY V 

HORÁCH – základ

• KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY V 

HORÁCH – nadstavba 

• INSTRUKTOR SPORTOVNÍHO LEZENÍ

• DOŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ



































































































Děkuji za 

pozornost











2010

• Základní kurz první pomoci a záchrany v horách 

pro členy ČHS – 1 x 2,5 dne

• Záchrana při nehodě v lezeckém terénu – kurz 

pro členy ČHS – 3 x 3,5 dne

• Kurz pro nové instruktory ČHS – 1 x 4 + 7 dní

• Doškolení instruktorů ČHS – 2 x 2,5 dne



Úvod



Bezpečnostní komise ČHS
Oblastí působení BK ČHS je bezpečnost a 
prevence úrazovosti v horolezectví. Zabývá se 
všemi horolezeckými disciplínami a směry.



Bezpečnostní komise ČHS -
členění

 Materiálová sekce BK

 Úrazová sekce BK



Úrazová sekce BK ČHS

společně s Lékařskou komisí sleduje 
a vyhodnocuje úrazovost členů ČHS
sleduje nejzávažnější úrazy při všech 
aktivitách v horách a lezeckých 
terénech
sleduje a vyhodnocuje výrazné 
trendy v horolezectví z hlediska 
úrazové zábrany
vydává Varování BK určené pro 
konkrétní oblasti, terény nebo činnosti
navrhuje opatření úrazové zábrany 
realizované v rámci ČHS



Úrazová sekce BK ČHS –
sledování úrazů

Sledování úrazů v horolezeckém terénu

 Úrazy (hlášení obsahující podrobné 
informace o úrazu)

 Smrtelné úrazy (všech občanů ČR, pouze 
evidence)



Formulář hlášení úrazu



Formulář - příčiny



Přehled nahlášených úrazů



Detail nahlášeného úrazu



Statistiky nahlášených úrazů



Sledované roky 2000 - 2010



Počet úrazů 2000 - 2010

Celkem 194 nahlášených úrazů

Velmi malá ochota hlásit úrazy.

Získaná čísla nezachycují skutečný počet 
úrazů, ale postačí k určení nejčastějších 
příčin úrazů.



Graf č.1 – disciplíny
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Úrazy při horolezeckých disciplínách



Graf č.2 – faktory prostředí
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Graf č.3 – faktory technické
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Graf č.4 – faktory osobní
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Graf č.5 – doba horolezecké činnosti
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Graf č.6 – terén
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Terén



Nejčastější části těla 
postižené zraněním

 dolní končetiny .. zhruba 2/3 případů

 horní končetiny
 trup (žebra, páteř)
 hlava



Zaměření prevence

 přizpůsobení činnosti terénu
 správný odhad obtížnosti
 soustředěnost, pozornost
 činnost jističe
 sestup (slanění, spouštění)
 použití přilby



Smrtelné úrazy
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Nashledanou na horách



Skalní lezení 87

Horolezectví 46

Umělé stěny 27

Skialpinismus 8

VHT 8

Bouldering 2

Speleoalpinismus 1

Canyoning 0

Faktory prostředí:

lámavost terénu 34

kluzkost terénu 25

sněhové podmínky 14

změny počasí 9

nadmořská výška 5

lavinovost terénu 1

UV záření 0

Faktory technické:

bez jištění 20

vytržení jištění 15

chyba jističe 11

nedostatečná výstroj a výzbroj 10

jištění nízko 7

lezení bez prsního úvazu 5

závada v jištění 2

přetržení lana 1

stržení spolulezcem 0

Faktory osobni:

únava, nesoustředěnost 24

podcenění obtížnosti cesty 21

nedostatečné zkušenosti 16

chyba v orientaci 12

nízká zdatnost, nedostatečný trénink 8

nesprávná výživa a ztráta tekutin 1

ovlivnění alkoholem a léky 0

Doba horolezecké činnosti:

méně než 2 roky 82

2 - 7 let 41

více než 7 let 71

Členů organizací:

ČHS 140

OEAV 13

KČT 1

ČSS 1

DAV 0

JAMES 0

SSS 0

Jiné 0

V terénu:

vápencové a jiné skály 48

pískovec 46

hory do 2700 m 39

umělá stěna 28

hory do 5000 m 14

hory nad 5000 m 7

led 3

ledovec 1
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Úrazy při horolezeckých disciplínách
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1. Stručný popis činnosti BK ČHS v roce 2008 
 
Bezpečnostní komise ČHS se člení na dvě subkomise, a to materiálovou sekci, a sekci úrazové zábrany. V mnoha 
případech své činnosti obě subkomise působí společně, což je dáno obsahem a povahou jejich zájmu (pokud je zjištěn 
nějaký nedostatek nebo chyba v materiálu či výzbroji, zajímá to pochopitelně materiálovou sekci, ale protože se může 
jednat o příčinu úrazu, stává se předmětem zájmu i sekce úrazové zábrany). Standardně však je činnost rozdělena tak, že 
materiálová sekce má na starosti zkoušky trvalých jistících prostředků v přírodních horolezeckých terénech a určování 
metod jejich údržby, sekce úrazové zábrany má na starosti rozbory příčin úrazů, jejich hlášení a sledování. 
V případě potřeby Bezpečnostní komise vydává zprávy, varování, kterými poskytuje informace členům ČHS a obecně 
horolezecké veřejnosti. V některých případech BK ČHS iniciuje vydávání informací od jiných subjektů, např. požaduje po 
výrobcích horolezeckého materiálu, aby aktualizovali nebo upravili návody pro své výrobky. V roce 2008 bylo v dubnu 
vydáno Varování – Přeseknuté lano na umělé stěně, kterým jsme upozornili na velmi neobvyklou a dosud nezaznamenanou 
nehodu, při níž se horolezecké lano přeseklo v probroušené karabině postupového jištění. 
Z akcí Bezpečnostní komise ČHS v roce 2008 je nutné zmínit hostování mezinárodního zasedání Bezpečnostní komise 
UIAA v Praze. Průběh zasedání popisuje další část této zprávy. Dále na jaře 2008 proběhly ve spolupráci s CVK další 
zkoušky trvalých jistících prostředků na Škrovádě. Členové Bezpečnostní komise se také zúčastnili Mezinárodní 
konference MountainMed 2008 v Teplicích nad Metují, kterou pořádali naši kolegové z Lékařské komise. V průběhu 
loňského roku naší pozornost stále poutala starší nehoda z roku 2007, jejíž příčinou bylo selhání jistícího prostředku Spit. 
K problematice spitů jsme připravili samostatnou zprávu. Mimo pravidelná jednání subkomisí, kterých je několik do roka, 
proběhlo na podzim jednání celé BK ČHS v Křižánkách ve Žďárských vrších. Bezpečnostní komise ČHS pracovala 
uplynulém roce 2008 ve složení: předseda komise a subkomise materiálové Vladimír Těšitel, předseda subkomise úrazové 
zábrany Tomáš Kublák, zástupce ČHS v Bezpečnostní komisi UIAA Sylva Talla, členové materiálové sekce Jan Špaček, 
Pavel Celunda, členové sekce úrazové zábrany Lucie Bloudková, Karel Kocourek, Tomáš Frank, Jan Puš. 
 
Výroční zasedání Bezpečnostní komise UIAA 
 
Na základě pozvání ČHS se ve dnech 23.-27.9.2008 uskutečnilo v Praze výroční zasedání Bezpečnostní komise UIAA. 
Prvního dne jednání se zúčastnili pouze stálí členové komise z národních horolezeckých asociací a pracovníci sekretariátu 
UIAA z Bernu. Důvodem jejich účasti je změna v prezentaci UIAA vůči veřejnosti a tím i tlak na zvýšení efektivnosti  
práce odborných komisí. První komisí, která nový efektivní proces nastartovala byla právě tato pražská bezpečnostní 
komise. Pro pořádající ČHS to znamenalo zvýšené nároky na organizaci především ve smyslu flexibility jednacích prostor 
a technického zázemí. V závěrečném předběžném hodnocení jsme jako organizátoři obstáli na výtečnou. Významnou 
aktivitou UIAA vůči veřejnosti je agenda udělování bezpečnostního loga. Udělení oprávnění k použití bezpečnostního loga 
na lezeckou a horolezeckou výzbroj informuje bezpečnostní komise horolezeckou veřejnost, že tato výzbroj odpovídá 
aktuálním normám UIAA, je podle nich testována a doprovodná dokumentace obsahuje návod k užívání dle normy. 
Přibývá zájemců o udělení loga z Asie a Ruska, což svědčí o prestiži ochranné známky UIAA. V dalších třech dnech se 
jednání zúčastnili zástupci výrobců a akreditovaných zkušeben. Analýzou úrazů, o nichž přicházejí informace 
prostřednictvím národních bezpečnostních komisí se ověřuje úroveň bezpečnostních norem UIAA a navrhují se jejich 
změny tak, aby odpovídaly současnému vývoji používaných materiálů a přizpůsobily se podmínkám jejich bezpečného 
užívání. 
Už během interního jednání prvního dne došlo k zásadnímu rozhodnutí o orientaci další práce komise. Bylo konstatováno, 
že normotvorná činnost bude zabírat stále méně času a komise se musí zaměřit na osvětovou činnost k bezpečnému 
používání horolezeckého matriálu. Tato činnost bude vyžadovat úzkou spolupráci s horolezeckou komisí (Mountaineering 
commission) UIAA, jejíž činnost je především metodická. U lan byla projednána vodoodpudivost a kluznost ovlivňující 
brzdné vlastnosti lana. V obou oblastech se musí provést ještě řada zkoušek a odborné skupiny předloží návrhy doporučení 
na příštím zasedání. Zásadnější je problematika odolnosti lana přes ostrou hranu. Technologie zkoušky se jeví velmi slibně 
ve smyslu definice měřitelných fyzikálních hodnot a mohla by v budoucnu nahradit stávající pádovou zkoušku. Z tohoto 
důvodu byla pracovně nazvána test pohlcení energie (Energy Absorbing Test). Ostatní druhy materiálu jako karabiny, 
úvazky, feratové sety a skoby vyžadují jen malé změny a doplňky v normě, nicméně jejich bezpečnost závisí hlavně na 
správném způsobu použití respektováním návodu k použití od výrobce. V tomto směru jde i publikační aktivita komise 
vytvářením tzv. piktogramů, které populárním způsobem vysvětlí smysl normy a uvede správný způsob použití daného 
materiálu. Komise připravuje doporučení na údržbu a vyřazení materiálu z užívání, které bude přístupné na stránkách 
UIAA. 
V přípravě je evropská norma pro samoblokující brzdy pro jištění (SAB – Semi Automatic Belay). Na základě testů na 
lezecké stěně na Strahově, které se uskutečnily během zasedání, bude komise prosazovat, aby požadavky normy splňovaly 
jen brzdy fungující automaticky bez brzdného efektu ruky jistícího. Zpracoval: Sylva Talla, 1.10.2008 
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                      Obr. 1                                                              Obr. 2                                                          Obr. 3 
Obr. 1 Předseda Bezpečnostní komise UIAA Jean-Franck Charlet se připravuje k testování poloautomatické jistící 
pomůcky; Obr. 2 Jean-Franck Charlet a Sylva Talla s napětím očekávají pád pokusného lezce; Obr. 3 Testování 
poloautomatických jistících pomůcek v Praze na Strahově, vpravo v popředí diskutuje Neville McMillan a Carlo Zanantoni 
 
2. Činnost materiálové sekce BK ČHS 
 
Komise materiálu řeší především prostředky pro zřízení a údržbu pevných a trvalých jistících bodů v 
přírodních horolezeckých terénech. Problematiku je nutno rozdělit do dvou oblastí. 
1) Tvrdé horniny (žula, rula, vápenec, čedič apod.). V těchto horninách je metodika osazování jištění v podstatě vyřešena 
používáním zavrtávaných, lepených kotev (borháků). V tomto případě komise kontroluje kvalitu dodaných jistících prvků a 
sleduje dodržování technologických postupů pro osazování. Pokud jsou v některých případech použity jistící body 
upevňované rozpěrnou silou, je doporučeno je postupně nahradit lepenými kotvami. 
Plánem komise je ve spolupráci se správci skal a lezeckou veřejností evidovat poruchy těchto jistících bodů. Jistým 
problémem – obecně, ale především se to týká skal s tvrdou horninou je zatěžování jistících bodů jiným způsobem, než 
vlastní horolezeckou činností, např. při výcviku hasičů, policie, vojska, ale i jiných zájmových skupin. Při těchto činnostech 
může dojít a nejméně v jednom případě k tomu již skutečně došlo k poruše jistících bodů buď zatížením jiným směrem, než 
k jakému jsou určeny, nebo překročením únosnosti.  
2) Složitější situace je v lezeckých oblastech s měkkou horninou, tj. v pískovcových oblastech. Problém jištění v těchto 
oblastech je umocněn rozdílnou pevností horniny nejen podle oblasti, ale často i na témže lezeckém objektu – pískovcové 
věži.  Pro údržbu jištění jsou k dispozici kruhy a borháky, určené pro osazení do tekutých  (chemických) malt. Tyto kruhy a 
borháky jsou vyrobeny buď z korozivzdorných materiálů – nerezi, případě jsou žárově zinkovány. To zajišťuje jejich 
vysokou odolnost proti atmosférické korozi, nikoliv však proti obrusu, způsobeným třením lana, např. při lezení stylem TR. 
Ještě větší problém je s jistícími body osazovanými lezci při prvovýstupech. Osazování jistících bodů do tekuté malty je 
v řadě případů nemožné při současném zachování tradic pískovcového lezení, mohlo by způsobit porušení pravidel a 
snížení sportovní hodnoty výstupu. Tradiční temování kruhů olovem často nesplňuje  podmínku normy EN 595, především 
v požadavku na pevnost v tahu v ose kotvícího prvku. Kromě toho si prvovýstupci často nechávají vyrobit kruhy sami a z 
tohoto důvodu není zaručeno, že je použit předepsaný materiál a že jsou kroužky kruhů dobře svařeny. Bezpečnostní 
komise zjistila, že v některých případech byl na výrobu použit naprosto nevhodný materiál, a nebyly dobře provedeny 
svary. 
BK má k dispozici technické zařízení pro zkoušky pevnosti jistících prvků přímo v horolezeckých terénech, i mimo ně. 
Výsledky zkoušek je však možno uvést do praxe jen v úzké součinnosti se správci skal a vrcholovými komisemi lezeckých 
oblastí. 
Z tohoto důvodu je cílem BK, aby každá oblast měla určenou osobu pro spolupráci. 
Bezpečnostní komise ČHS neřeší otázky bezpečnosti na umělých stěnách. Tyto se řídí předpisy pro provozování veřejných 
sportovních zařízení. Pokud však na těchto zařízeních vznikne konkrétní problém, viz např. přeseknuté lano vlivem 
probroušené karabiny, v takových případech BK upozorňuje lezeckou veřejnost, i provozovatele těchto zařízení. 
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Kvalitu komerčně vyráběných horolezeckých pomůcek garantují jejich výrobci. Pokud však BK zjistí poruchu ve funkci 
těchto pomůcek, upozorňuje výrobce a požaduje nápravu. I v tomto případě je však nutná široká spolupráce lezecké 
veřejnosti. 
Dlouhodobým cílem BK je úzká spolupráce s CVK, jednotlivými vrcholovými komisemi a výrobci (dodavateli) 
horolezeckých pomůcek. 
Vladimír Těšitel, předseda BK 
 

             
                        Obr. 4                                                          Obr. 5                                                         Obr. 6 
 
Obr. 5 – 6  Škrovád; Zkoušky prostředků pro zřízení trvalých jistících bodů v přírodních horolezeckých terénech 
 
3. Činnost sekce úrazové zábrany BK ČHS 
 
Rok 2008 byl prvním celým rokem, kdy byl v provozu elektronický dotazník pro hlášení úrazů, umístěný na webu ČHS. 
Díky tomuto dotazníků odpadla nutnost hlášení o úraze vyplňovat na papíře nebo v dokumentu Word, a tyto poté odesílat 
buď klasickou nebo elektronickou poštou. Přes toto ulehčení však počet hlášených úrazů nevzrostl, zůstává na dlouhodobě 
stejné úrovni jako dříve. Uvedený jev zřejmě potvrzuje obecnou lidskou vlastnost, a to nechuť přiznat před dalšími lidmi 
vlastní chybu a někomu sdělit, jak špatně jsem dopadl. Zvýšení ochoty hlásit úrazy tak nebude do budoucna otázkou 
technologickou a administrativní, jako spíše psychologickou a propagační, kdy se musí vypěstovat korektní vztah 
s horolezeckou veřejností, posílit vědomí o smyslu pomoci ostatním tím, že předám důležité informace. V neposlední řadě 
je také potřeba zvýšit obecně kredit ČHS a dbát na to, aby komise byly vnímány jako nestranné, klidné a seriózní platformy 
pro odbornou práci, která má přínos pro celou horolezeckou veřejnost. 
Mimo pasivní příjem hlášení o úraze se subkomise také sama aktivně snaží získat informace, a to jednak z tzv. otevřených 
zdrojů, tedy veřejně přístupných informací, které pravidelně a velmi intenzivně v subkomisi sledujeme. Dále také jednáme 
nebo se dotazujeme na jednotlivé případy státních nebo veřejně působících institucí, jako jsou policie, hasiči, horská služba, 
apod. Tímto získáváme další informace o úrazech v horském a horolezeckém prostředí, což umožňuje si udělat přesnější 
představu o typech úrazů, jejich četnosti a příčinách. 
Nesledujeme pouze úrazy členů ČHS, i když těch přednostně, ale zajímají nás i úrazy ostatních českých občanů. Z větší 
skupiny sledovaných je možnost lépe a přesněji odvodit ponaučení. V neposlední řadě je Český horolezecký svaz hlavní 
organizaci českých horolezců, z čehož vyplývá pro některé aspekty naší práce nezastupitelná role pro obecně celou českou 
horolezeckou veřejnost. 
V dubnu minulého roku vypracovala z důvodu naléhavosti sekce úrazové zábrany zprávu Varování – Přeseknuté lano na 
umělé stěně, kterou BK ČHS vydala jako samostatnou zprávu. Tato zpráva je přístupná na webu ČHS, viz. zpráva na 
webové adrese http://www.horosvaz.cz/res/data/029/003307.pdf. Pojednává o velmi neobvyklé nehodě, kdy se horolezecké  
lano při zachycení pádu  přeseklo v probroušené karabině postupového jištění. 
Dalším prvkem naší práce, který rozhodně stojí za zmínku, je nečekaný nárůst žádostí Policie ČR o odborné vyjádření 
k určitým aspektům horolezeckých nehod, k jejichž vyšetřování se policie samostatně dostala. V minulosti dotazy policie 
byly také řešeny, ale bylo tomu tak zhruba jednou za rok. Loni to však bylo několikrát za rok. Je to neradostná část naší 
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práce, a tím víc je potřeba apelovat na všechny horolezce, aby nepodceňovali přípravu a výcvik, a během vlastního 
sportování udržovali pozornost a soustředěnost. V dotazovaných případech se totiž ani tak nejednalo o složité metodické 
postupy, ale naopak šlo o prostou potřebu něco držet a nepustit to, případně zálohovat jištění, a často zřejmě kvůli 
nesoustředěnosti a spoléhání se na rutinu nebyly tyto činnosti bezpečně zvládnuty. 
V budoucnosti budeme jednak pokračovat v zavedené práci, a nově chceme přistoupit k produkci obrazových, snadno 
zapamatovatelných bezpečnostních návodů, které budou zacíleny na začátečníky a náhodné návštěvníky horolezeckého 
prostředí (kam dnes musíme řadit i umělé horolezecké stěny). 
Tomáš Kublák, subkomise úrazové zábrany 
 
3.1 Úrazovost členů ČHS v roce 2008 v horolezeckém prostředí 
 
Uvedené hodnoty úrazovosti členů ČHS je nutné brát jako podhodnocené. Nepochybně je skutečná úrazovost členů vyšší. 
Důvodem tohoto rozdílu je absence hlášení lehčích zranění, která nejsou obecně členy ČHS považována za natolik důležitá, 
aby se hlásila. Což je nepochybně škoda, protože četnost těchto lehčích zranění by daleko více umožnila rozhodnout, jak  
zacílit preventivní opatření. Prakticky lze říci, že hlášení o úraze je členy většinou zasíláno až tehdy, je-li požadováno 
pojistné plnění prostřednictvím ČHS. Ve většině případů teprve tato motivace je spouštěcím mechanismem pro překonání 
odporu k vyplňování formulářů. 
V roce 2008 jsme u těchto hlášených případů zaznamenali pokles již třetí rok za sebou, nicméně za sledované období od 
roku 2000 dosažená hodnota nijak výrazně nevybočuje ze zavedeného rámce. 
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Z uvedených, nahlášených případů v roce 2008, nejčastější disciplínou, při které došlo k úrazu, bylo jednoznačně skalní 
lezení, až s výrazným odstupem následuje horolezectví v horách a lezení na umělé stěně. Z českých skalních terénů jsou 
rovnoměrně zastoupeny jak oblasti vápencové, tak pískovcové. Žádná konkrétní oblast nemá výrazně větší počet úrazů než 
jiná, geograficky jsou místa úrazů rovnoměrně rozložena po území celé republiky. Rovněž úrazy ze zahraničí nevykazují 
žádné překvapivé umístění, ovšem převažuje zde horolezectví v horách, konkrétně Vysoké Tatry a Alpy. 
Z obvyklých výsledků také nevybočuje nejčastější vnější příčina úrazu, a tou je na prvním místě lámavost terénu, a na 
druhém místě kluzkost terénu. Na to přirozeně navazuje fakt, že z osobních příčin zranění je nejčastěji uvedeno podcenění 
náročnosti cesty a únava s nesoustředěností. Jako technické příčiny jsou nejčastěji uváděny chyba jističe, následuje jištění 
nízko nad zemí, anebo zcela bez jištění. Zřetelně se nám tak rýsuje nejobvyklejší průběh nehody, a to lezec zaskočený 
obtíží a zrádností cesty, který se málo jistí, anebo ho případně zklame jistící osoba. 
Zajímavým poznatkem je, že zraněné osoby se rovnoměrně rekrutují ze skupin zkušených, středně zkušených a méně 
zkušených. Podle tohoto hlediska zde není větších rozdílů. 
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3.2 Případy smrtelných úrazů českých občanů v horském a horolezeckém terénu v roce 2008 

 
Upozornění: V případě smrtelných úrazů sleduje BK ČHS širší skupinu, tj. všechny české občany. Starší souhrnné Zprávy 
BK jsou k dispozici na oficiálních stránkách ČHS. 
Následující souhrn dat o případech smrtelných úrazů vznikl v rámci zpracovávání databáze úrazů pro potřeby Bezpečnostní 
komise a Lékařské komise Českého horolezeckého svazu. Není pravděpodobně úplný a vzhledem k čerpání informací 
zejména z otevřených zdrojů nemusí být úplně přesný. 
Souhrn nezahrnuje případy úmrtí, ke kterým došlo při sjezdovém lyžování a při horské cyklistice, neboť tyto sporty nelze 
zahrnout mezi tradiční horolezecké disciplíny. Naopak, sleduje i případy, ke kterým došlo při horské a vysokohorské 
turistice, skialpinismu a lyžařské turistice, neboť zde se jedná o další typické činnosti naší členské základny v horském 
prostředí, a zároveň o tradiční horolezecké disciplíny. 
Podrobnější informace (jako např. horolezecká zkušenost obětí úrazu, přesné rozdělení terénů v nichž k úrazu došlo atd.) se 
z často nepřesných, zkreslených a zejména velice kusých zpráv z otevřených zdrojů bohužel nedá zjistit. Ucelenější přehled 
lze získat pouze o úrazech členů ČHS, které byly ČHS řádným způsoben nahlášeny. 
 
BK ČHS vyzývá všechny oddíly k zasílání hlášení o úrazech včetně vyplnění všech položek dotazníku umístěném na 
oficiálních stránkách ČHS (www.horosvaz.cz). 
 
Zároveň BK ČHS prosí případné přímé svědky nebo účastníky vážných nehod v horolezeckém nebo horském terénu o 
zaslání alespoň základních informací na poštovní nebo elektronickou adresu ČHS. Každý podobný případ se může stát 
zdrojem poučení a přispět tak k větší bezpečnosti horolezců či vysokohorských turistů. BK ČHS rovněž žádá případné 
účastníky či svědky již publikovaných konkrétních případů nehod o podrobnější informace, které se týkají zejména příčin a 
mechanismů úrazu. K hlášení lze použít elektronický dotazník Hlášení úrazů na webu ČHS. Tyto informace budou rovněž 
použity pro aktualizaci Zpráv BK o příčinách nehod. 
 
Stručný přehled smrtelných úrazů v r. 2008 
 
9. března; ČR: Během horské túry v Krkonoších se čtyřicetiletý turista zřítil ze srázů na severní, polskou stranu hor, 
v důsledku zranění na místě zemřel. 
 
27. května; ČR: Během sestupu spouštěním zahynul na skalách v Domoradicích šestatřicetiletý horolezec. 
 
15. června, Německo: Při lezení na skalním útvaru Oderwitzr Spitzberg se zřítil devětapadesátiletý horolezec, který později 
v nemocnici zemřel. 
 
22. června, Rumunsko: Horská túra v rumunském pohoří Fagaraš se stala osudnou šestatřicetileté turistce, která se 
v obtížném místě hřebenové túry zřítila z hřebene a na následky pádu zemřela. 
 
9. července, Itálie: Při horolezeckém výstupu v italských Dolomitech se zřítil třiašedesátiletý horolezec, který na následky 
pádu zemřel. 
 
13. července, Kyrgystán: Během pokusu o výstup na horu Pik Lenina zemřela pětačtyřicetiletá horolezkyně, které zhoršení 
zdravotního stavu znemožnilo návrat z vrcholového hřebene do nižšího tábora. Počasí následujících dnů znemožnilo i 
pokusy o záchranu. 
 
24. července, Švýcarsko: Při výstupu na horu Matterhorn se z hřebene Hörnli zřítil do východní stěny třiatřicetiletý 
vysokohorský turista, který by místě zemřel. 
 
31. července, ČR: Skupinu turistů v pohoří Šumava v nadmořské výšce přes 1000 m n.m. zasáhl blesk, šestašedesátiletý 
horský turista nepřežil. 
 
12.srpna, Slovensko: Z vysokohorské túry se nevrátil třiašedesátiletý muž. Po upozornění příbuzných začala pátrací akce, 
která trvala několik dní. Mrtvého muže nalezli ve Zlomiskové dolině, příčinou smrti byl zřejmě pád. 
 
17. srpna, Německo: Během slaňování v Alpách se zřítil dvaapadesátiletý horolezec, který na následky pádu zemřel. 
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2. prosince, ČR: Pod Lančovskými skalami byl nalezen mrtvý dvaapadesátiletý horolezec, který se zde nacházel sám. Smrt 
nastala v důsledku pádu, kterého nebyl nikdo svědkem. 
 
14. prosince, Slovensko: Při horské túře ve Velké Fatře uklouzl na sněhu pětačtyřicetiletý turista a zřítil se do skalnaté strže 
a zemřel. 
 
26. prosince, ČR: Při skialpinistické horské túře v Krkonoších byla stržena a zasypána šestatřicetiletá žena. V důsledku 
podchlazení později zemřela. 
 
Statistické a souhrnné údaje: 
 
 

Tabulka 1 – přehled o věku a pohlaví obětí 
 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

věková 
skupina všichni muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

0 - 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - 15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - 20 4 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 - 25 21 18 3 3 0 6 1 1 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0
26 - 30 35 31 4 4 1 1 0 3 0 12 2 5 1 1 0 5 0 0 0
31 - 35 19 15 4 4 0 1 1 1 1 2 2 3 0 1 0 2 0 1 0
36 - 40 13 11 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2
41 - 45 8 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
46 - 50 10 10 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
51 - 55 12 9 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0
56 - 60 11 10 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0

61 a starší 16 15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 5 0 3 0
věk ?? 13 13 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

součet: 164 142 22 19 3 20 3 17 4 20 5 27 2 9 1 20 1 10 3
 
 
 
 
 

Tabulka 2 – příčiny smrtelných úrazů 
příčina celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

pád - nejištěný 54 9 9 5 5 7 6 6 7
pád - jištění 19 5 4 3 1 1 0 2 3
pád do trhliny 6 1 0 3 0 0 1 1 0
podchlazení 14 1 1 4 4 2 1 0 1
výšková nemoc 2 0 0 0 0 1 0 1 0
lavina 30 1 4 2 10 11 1 0 1
blesk 3 1 0 0 0 0 1 0 1
náhlá smrt 21 2 0 0 3 5 0 11 0
kámen 4 0 1 3 0 0 0 0 0
utonutí 1 0 1 0 0 0 0 0 0
neurčené 10 2 3 1 2 2 0 0 0
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Tabulka 3 – disciplíny, při kterých došlo ke smrtelnému úrazu 
disciplína celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

VHT 74 10 5 10 7 15 8 14 5
horolezectví 41 7 7 4 8 5 1 5 4
nerozlišené 9 2 7 0 0 0 0 0 0
ski 24 3 1 3 8 6 1 1 1
skalní lezení 13 0 2 3 1 3 0 1 3
speleo 2 0 0 1 1 0 0 0 0
canyoning 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 4 – přehled států, na jejichž území k úmrtí došlo 
 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Slovensko 51 11 5 4 11 13 0 5 2
Česko 35 1 3 4 7 6 4 6 4
Rakousko 21 1 5 6 1 3 1 4 0
Francie 9 3 4 0 0 1 1 0 0
Rusko 7 0 1 5 0 0 0 1 0
Kyrgyzstán 6 0 0 0 5 0 0 0 1
Švýcarsko 5 2 1 0 0 0 1 0 1
Itálie 4 1 1 0 0 1 0 0 1
Německo 4 0 0 0 0 1 0 1 2
Řecko 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Slovinsko 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Chorvatsko 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Peru 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Tibet 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Bulharsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolívie 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Japonsko 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tadžikistán 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nepál 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Uganda 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Norsko 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Pakistán 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Polsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rumunsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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Tabulka 5 – přehled období, ve kterých k úmrtí došlo 
 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
leden 13 1 1 2 5 3 1 0 0
únor 16 3 0 0 4 4 1 4 0
březen 13 3 0 4 2 3 0 0 1
duben 10 3 1 0 2 1 0 3 0
květen 9 0 0 2 0 2 2 2 1
červen 17 4 3 1 2 2 2 1 2
červenec 23 1 3 5 2 2 2 4 4
srpen 31 4 9 3 6 2 0 5 2
září 4 1 0 0 1 2 0 0 0
říjen 6 0 1 4 0 0 1 0 0
listopad 7 0 4 0 1 1 1 0 0
prosinec 15 2 1 0 0 7 0 2 3

 
 
 
Komentář ke statistickým a souhrnným údajům: 
 
Na základě výsledků sledování vývoje počtu smrtelných úrazů od roku 2001 se uplynulý rok 2008 jeví jako potvrzení 
celkového poklesu počtu smrtelných nehod v druhé polovině desetiletí. Nicméně stále se jedná o krátký časový úsek 
sledování na to, aby šlo tvrdit, že se jedná o celkový trend. Je to patrné především na vztahu roku 2007 k rokům 2006 a 
2008, kdy není zatím patrné, který počet je výkyvem, a který standardním počtem charakterisujícím druhou polovinu 
desetiletí. 
 
 

22 23 21
25

29

10

21

13

0
5

10
15
20
25
30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Celkové počty mrtvých z let 2001 - 2008

 
 
 
 
 
 
Tabulka 1 - Přehled o věku a pohlaví obětí 
 
Tabulka shrnuje informace o pohlaví a věku (pokud se je podařilo zjistit) obětí smrtelných úrazů v horském a horolezeckém 
terénu. Přestože se jedná o poměrně malý vzorek, potvrzuje výsledky starších statistik úrazovosti v horolezectví – za 
kritický věk lze označit zejména rozmezí mezi 20 – 35  lety. Za druhou ohroženou skupinu lze považovat muže starší 45 
let. Výrazně nižší počet žen je způsoben součtem dvou faktorů: jednak tím, že celkově méně žen provozuje horolezectví 
(např. v členské základně ČHS ženy tvoří cca 19%; na druhou stranu jsou zde zahrnuty i další disciplíny tzv. „horských“ 
sportů, kde pravděpodobně poměr ženy/muži bude pro ženy příznivější), jednak potvrzuje, že úrazovost žen je obecně nižší. 
Obecně nižší úrazovost žen potvrzují zejména dlouhodobé statistiky úrazovosti zachycené ve zdravotnických zařízeních. 
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Pro porovnání úrazovosti podle pohlaví však chybí poměr muži/ženy vykonávajících jednotlivé disciplíny a interdisciplíny 
(podrobněji se této problematice též věnovala zpráva BK pro r. 2004).  
 
 
Tabulka 2 - Přehled příčin smrtelných úrazů 
 
Pořadí příčin nelze považovat za překvapující. Nejčastěji se jedná o pády z výšky a jen menší část těchto pádů byla jištěna 
(resp. docházelo zde k chybám v jistícím řetězci). Na druhém místě jsou laviny, nicméně to není způsobeno zvýšením 
počtu jejich obětí, ale tím, že stále se projevuje vliv let 2004 a 2005. Za pozornost stojí výskyt případu úmrtí následkem 
zasažení bleskem. Tato příčina úmrtí není častá co do počtu, ale podle dosavadního sledování se po určité době opakovaně 
vyskytuje, což upozorňuje na to, že zásah bleskem není nějaký náhodný a nepravděpodobný jev, ale naopak  je nutno 
s tímto nebezpečím během horských a horolezeckých akcí počítat a preventivně se chránit. 
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Tabulka 3 - Přehled horolezeckých disciplín a interdisciplín při kterých došlo ke smrtelnému úrazu 
 
Tabulka rozděluje smrtelné úrazy podle aktivit, při kterých k úrazu došlo. Pro potřeby této statistiky jsme vytvořili 5 
kategorií disciplín horských a horolezeckých sportů sloučením podobných činností (viz poznámka; např. skialpinismus a 
freeriding, anebo např. VHT a turistika v horách). 
Uvedená čísla nejspíše odráží absolutní počty jedinců zabývajících se u nás danou disciplínou. Při srovnání se statistikou 
mezinárodního sdružení horských záchranářů - IKARu (1. místo sjezdové lyžování – v našem případě nezahrnuto, 2. VHT, 
3. skialpinismius, freeriding, 4. alpinismus, a zcela na konci canyoning a speleoalpinismis), se pořadí mění pouze u 
lyžařských horolezeckých disciplín, pravděpodobně proto, že se jim dosud u nás věnuje menší část populace, nebo jim 
zdaleka nevěnuje tolik času jako například na Slovensku nebo v alpských zemích, i když i zde absolutní čísla mají 
vzrůstající tendenci. 
Vzhledem k charakteru zdrojů informací (otevřené zdroje) se ne vždy a ve všech případech podařilo přesně odlišit VHT a 
horolezectví v horách. Za úrazy horolezců považujeme všechny případy, kdy k úrazu došlo při lezení, při nástupech a 
sestupech v rámci horolezecké túry (byť v chodeckých terénech), zatímco za VHT považujeme prokazatelné případy 
turistiky bez horolezeckých cílů. Je pravděpodobné, že v nerozlišených případech se oběťmi rovněž stali spíše turisté.  
Vzhledem k charakteru celého materiálu zde jsou zahrnuty všechny úrazy v horách a při horolezectví a obecně lezeckých 
činnostech s výjimkou sjezdového lyžování a horské cyklistiky. (Evidence těchto úrazů by značně přesahovala účel 
uvedeného souhrnu. Další kategorií, kterou se zde nezabýváme, jsou tzv. výškové práce - tedy práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou prováděné pomocí lezeckých technik.) 
 



 11

Pozn.: kategorizace podle disciplín pro potřeby sledování smrtelných úrazů českých občanů: 
1. Vysokohorská turistika (VHT), turistika v horách, trekking apod. 
2. Horolezectví v horách a velehorách; včetně skalního lezení v horách i výškového horolezectví 
3. Skialpinismus, freeriding, skitouring apod. 
4. Skalní a pískovcové lezení (horolezectví mimo horské a velehorské terény) 
5. Speleoalpinismus a canyoning 
-      Nerozlišené: případy, ve kterých se nepodařilo odlišit VHT od horolezectví (spíše se však jednalo o VHT) 
 
 
Tabulka 4 - Přehled států, na jejichž území docházelo ve sledovaném období k smrtelným úrazům 
  
Tabulka přináší přehled států, na jejichž území k smrtelným úrazům docházelo. Z této tabulky vyplývá, že kromě případů 
přímo v ČR, se nejvíce úrazů odehraje v sousedních státech s velehorami, tj. na Slovensku a v Rakousku. Následují 
smrtelné úrazy ve Francii, úrazy v Rusku, Kyrgystánu (šířeji však na území bývalého Sovětského svazu, kam do hor stále 
směřuje značná část českých horolezců a VHT), a úrazy v ostatních alpských zemích mimo Rakousko a Francii. Celkově 
lze říct, že tabulka odráží oblibu jednotlivých států pro provozování horských a horolezeckých sportů u našich občanů.  
 
Slovenská republika stále zaujímá první místo v této tabulce (k nejvyššímu počtu těchto případů zde dochází zejména 
v oblasti Vysokých a Západních Tater, a není bez zajímavosti, že v této oblasti je smrtelných úrazů českých občanů víc, než 
na domácích terénech, tedy v ČR, ale i víc, než ve všech ostatních alpských zemích dohromady.  
 
 
Tabulka 5 - Přehled období v kalendářním roce ve kterých k úmrtí docházelo 
 
Tabulka shrnuje období podle jednotlivých měsíců v kalendářním roce ve kterém k případům došlo. Rok 2008 nijak 
nevybočuje z dosavadních trendů, z tohoto hlediska je typický, kdy nárůst počtu smrtelných úrazů v horském a skalním 
prostředí kopíruje sezónní období jednotlivých sportovních disciplín, a rovněž období prázdnin a dovolených v letních 
měsících roku. 
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Počet úmrtí členů ČHS při nehodách v horském a horolezeckém prostředí 
 
Počet případů smrtelných úrazů, jejichž oběťmi se stali členové ČHS, zůstává na přibližně stejných hodnotách. Členové 
ČHS zaujímají v celkovém objemu menší část (přibližně pětinu až šestinu případů). Především je to dáno menším počtem 
členů CHS vůči celkovému počtu všech občanů České republiky, kteří se věnují sportovním činnostem v horském a 
skalním horolezeckém prostředí. Svoji roli také hraje fakt, že členové ČHS jsou zpravidla lidé mající trvalejší vztah 
k problematice pohybu v horách a na skalách, a tudíž je u nich větší předpoklad obeznámenosti s možnými riziky. Rovněž 
mají tito lidé prostřednictvím svazových akcí a také díky vlivu místních horolezeckých oddílů trvalejší možnost si získané 
vědomosti procvičovat, což k jejich bezpečnosti rozhodně přispívá. Na druhou stranu je ale nutné vzít v potaz fakt, že 
členové ČHS se také častěji věnují těm nejnáročnějším, a tudíž nejrizikovějším formám pohybu v horském a skalním 
prostředí, tedy v tomto ohledu míra jejich ohrožení není zase o tolik menší, než u ostatních. 
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3.3 Případy horolezeckých nehod 
 
Následující část zprávy se věnuje rozboru a varování před určitými konkrétními nehodami. Podkladem a inspirací pro tato 
varování byly nehody, které se staly v roce 2008. U uvedených nehod záměrně nejsou uváděny žádné bližší specifikace 
místa, osob ani času. Pro vlastní rozbor nehody a její příčiny nejsou tyto údaje stěžejní. Není cílem této zprávy přinášet 
pikantní informace, ale dát věcný rozbor, upozornit na nebezpečí, které může potkat každého z nás. Některé aspekty 
nehody jsou v několika případech mírně zjednodušené oproti skutečné události, aby byl mechanismus nehody více zřetelný 
a snadněji pochopitelný. V jednom případě se dokonce nejedná o nehodu, která by byla dokonána, protože v samém 
počátku pádu lezec postřehl hrozící nebezpečí, a pád na poslední chvíli zachytil. I tak je ale možnost poučení a varování 
značné. Pro poučení není nutné, aby událost končila zraněním. Pokud budete mít v letošním roce nějaký incident, který 
vám přijde neobvyklý, skrytě záludný a nebezpečný, neváhejte se svěřit se svými poznatky Bezpečnostní komisi ČHS. 
Zvláště pokud jste začátečníci, nebojte se na nás obrátit i s něčím, co by jiní třeba považovali za triviálnost, ale vám to 
v začátcích připadalo obtížné na pochopení a vystavilo vás to nebezpečí. Právě vaše poznatky a situace viděná vašima 
očima je tou nejlepší inspirací pro práci na prevenci úrazů. 
 
Případ 1 – Pád při slaňování 
Dva lezci, jeden zkušený, druhý začátečník, vystoupili na vrchol skály. Po nějaké době samozřejmě započali se sestupem. 
Připravili si ve slaňovacím kruhu lano. Celé slanění bylo na dvě etapy, tedy bylo v plánu přesedání u kruhu. První začal 
slaňovat zkušenější člen, který znal místo, kam je potřeba doslanit k mezislaňáku. To je logické a pochopitelné. Když 
zkušenější dosáhl mezislaňáku, zavolal na spolulezce nahoru, že lano je volné. Po chvíli následoval pád spolulezce 
z vrcholu dolů do sklaní průrvy, kde se jeho tělo zaklínilo mezi bloky skal (Obr. 7). Co a proč se stalo? Méně zkušený 
lezec si sám zakládal lano do slaňovací pomůcky, ale založil do ní pouze jeden pramen lana. Při následném nasednutí do 
slanění se zřítil dolů, protože druhý pramen lana volně projel kruhem (stejně, jako když stahujeme lano po slanění). Co 
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tomu mohlo zabránit? Tak kromě toho, že by lezec měl správně ovládal založení lana do slaňovací pomůcky, lze uvažovat i 
o dalších opatřeních. Někdo by třeba mohl zmínit spojení konců lana uzlem. To je samozřejmě důležitý prvek bezpečnosti, 
zvláště při slaňování v místech, kde nám lano nesahá na zem, ale v tomto případě by toto opatření nepomohlo, jestliže by 
spojovací uzel byl až na koncích lana, protože ty sahaly pod úroveň zúžení sklaní průrvy, kam lezec zapadl. Spojovací uzel 
by musel být navázán podstatně výše. Ale i tak by byl lezec vystaven značně dlouhému a nebezpečnému pádu. Spojení lana 
ve vhodné výšce je potřeba chápat jako dodatečné, sekundární opatření. To hlavní, co je důležité v takové situaci, kdy 
ponecháváme na vrcholu samotného méně zkušeného spolulezce, je dohlédnout na to, zda správně založil lano do jistící 
pomůcky. Jak to provést je znázorněno na obr. 8. Zkušenější člen (označen č.1) se připojí slaňovací pomůckou na lano, a 
na úsek lana mezi ním a kruhem se připojí méně zkušený lezec (označen č.2), přičemž lano od něj ke kruhu musí být kratší, 
než je jeho sebejistící smyčka (odsedávačka). Samozřejmostí je, že jsou během operace oba stále sebejistěni. Jednička pak 
zkontroluje, zda je vše v pořádku, a slaní pryč. Lano se pod jeho tíhou sice napne, ale ničemu nevadí, že prochází slaňovací 
pomůckou čekající Dvojky. A až přijde řada na Dvojku, tak ten pouze odepne svojí odsedávačku a zahájí slaňování. 
Kromě tohoto opatření, i když bez přímého vztahu k této nehodě, je důležité také zmínit to, že by bylo žádoucí také nasadit 
sebejistící průsík. Pro tuto nehodu ale nebyl prusík určujícím faktorem. Naproti tomu konkrétně v tomto případě by 
pomohlo, kdyby zkušenosti lezce byly obsáhlejší. Zde je třeba jasně říci, že horolezecké akce v horách nebo velkých 
skalních městech s vysokými věžemi nejsou vhodné pro úplné začátečníky. 
 

   
                                              Obr. 7                                                                                   Obr. 8 
 
Případ 2 – Pád z prusíkovacího trenažéru 
 
Prusíkovací trenažér je zařízení, pomocí kterého může cvičící osoba prusíkovat na dlouhých úsecích lana i v nízkých 
místnostech. Principem je zavěšení lana do vratného bodu přes horní jištění, velmi podobně jako při jištění tzv. na rybu. 
Jistič má lano vedené jistící pomůckou, zapnutou do svého úvazu, kde lano drží, a na druhé části lana visící od vratného 
bodu prusíkuje cvičenec. Když doprusíkuje ke stropu místnosti, jistič jej spustí těsně nad zem, a tak cvičenec může 
prusíkovat plynule dál opět nahoru. Pokud máme dlouhé lano, může si člověk v tělocvičně vysoké jen pár metrů 
zaprusíkovat třeba desítky metrů. Stejně tak postupoval i jeden začátečník horolezectví. Prusíkuje, prusíkuje, a najednou 
z pod stropu nečekaně padá k zemi, bolestivý dopad na nohy a vážné zranění. Co se stalo? Věc, kterou známe i z lezení 
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s horním jištěním „na rybu“. Jistič si neuhlídal konec lana, a při spouštění mu vyklouzlo z jistící pomůcky (Obr. 9). 
Uvedenému jevu je možno bránit několika způsoby, základem pro všechny řešení ale je zajištění volného konce neaktivní 
části lana. Jako univerzální a za všech okolností proveditelné, se doporučuje přivázání konce lana přímo k úvazu jističe. 
Oproti ale běžnému lezení s horním jištěním, musíme na trenažéru prusíkování vzít v potaz fakt, že pokud lano dojde ke 
svému konci navázanému na úvaz jističe, je prusíkující osoba někde ve výši třeba u stropu místnosti. Samozřejmě zkušený 
lezec ovládá přechod z prusíkování do slanění, ale zde je potřeba vzít v potaz, že trenažér často slouží k výcviku 
začátečníků. A ti mohou pochopitelně zazmatkovat a přechod do slanění nezvládnout. Proto je potřeba počítat se zálohou 
v délce lana, která bude stačit na to, aby jistič mohl prusíkujícího spustit dolů. Provede se to tak, že jistič naváže na 
neaktivní části lana vůdcovskou smyčku v takové vzdálenosti od konce lana, jaká je výška vratného bodu od země. Tuto 
smyčku si poté připne karabinou s pojistkou zámku k úvazu. Na konci lana pak ještě udělá druhou smyčku s uzlem, jako 
poslední pojistku proti vyklouznutí lana jistící pomůckou i poté, co již bude prováděno závěrečné spouštění prusíkující 
osoby, prostě záloha pro případ, že by snad omylem došlo k chybnému odhadu vzdáleností (Obr. 10). 
 

   
                                            Obr. 9                                                                                      Obr. 10 
 
Případ 3 – Pád při spouštění s Gri-gri 
 
Dva lezci, jeden zkušený, druhý méně zkušený, lezli na skalách vysokých na jednu lanovou délku, a od dosaženého horního 
vratného bodu se vždy spouštěli pomocí jistící pomůcky Gri-gri. Vše šlo po celý den zdárně, až náhle při jednom ze 
spouštění dolů došlo k pádu zkušeného lezce, který poté na následky pádu zemřel. Co se stalo? Jistící pomůcka Gri-gri je 
poloautomatická, tedy v určitém režimu práce zadrží lano i tehdy, kdy jej jistič náhodou nekontroluje rukou. Tato vlastnost 
vytváří dojem, že se jedná o velmi bezpečnou jistící pomůcku, která „udělá“ část práce za jističe. Snad by šlo něco 
takového říci, ale jen pro režim jištění. Ale s touto jistící pomůckou je potřeba také spouštět. A právě v režimu spouštění je 
potřeba s ní zacházet jako s obyčejnou jistící pomůckou, tedy plně kontrolovat neaktivní část lana pod jistící pomůckou 
(Obr. 11). Ale přesto se znovu, opakovaně objevují případy nezvládnutého spouštění jističem, kdy během odblokování 
lana ovládací pákou je lano pod jistící pomůckou puštěno rukou, čímž neodkladně dojde k pádu zavěšené osoby (Obr. 12). 
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Svou roli při tom hraje podmíněný reflex, který vede člověka k tomu, aby při ohrožení zaťal ruce a přitáhl je k sobě. Tento 
problém je už léta známý a pro většinu lezců není toto nebezpečí něčím novým. Upozorňuje na něj i návod přikládaný 
výrobcem k pomůcce. Jenže problém Gri-gri je zřejmě hlubší, a nepomáhají ani neustále opakované rady. Problém Gri-gri 
je nejspíš uryt v tom, co mělo být jeho výhodou. To, že v určitém režimu lano samoblokuje, vytváří v jističi návyk na to, že 
bude držet, aniž co jistič dělá rukama. Dojde-li ale ke změně režimu práce s jistící pomůckou, je tu problém – člověk se 
musí přeorientovat na jiné chování pomůcky, a dbát na to, aby lano nepustil. Gri-gri má jakoby dvě tváře, chvíli takovou, a 
pak náhle onakou. Tato dvojakost je zdá se tou největší potíží této jistící pomůcky. Oproti tomu jakákoliv obyčejná jistící 
pomůcka (například karabina HMS s poloviční lodní smyčkou, kyblík, a další) má stále stejnou vlastnost, ze které plyne 
jasná nutnost – lano se musí při jištění od sebe držet pod jistící pomůckou, a to vždycky. Obyčejné jistící pomůcky jsou  
nesmlouvavé. Ale v této nesmlouvavosti je obsažen jasný návod, a burcuje nás to k ostražitosti v souladu s našimi 
přirozenými reflexy. Pokud jistič jednou tuto ostražitost získá, může se na jistící pomůcku, a především sám na sebe 
spolehnout. Kdežto Gri-gri tuto ostražitost neustále narušuje – a to je to, co je nebezpečné. 
 

 
                                                                                            Obr. 11 
 

 
                                                                                             Obr. 12 
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Lze tedy tvrdit, že jistící pomůcka Gri-gri, ač může být chápána jako jistící pomůcka pro méně zkušené lezce, je právě svou 
dvojakostí vhodná spíše pro specialisty, pro zkušené lidi, a v neposlední řadě pro chladnokrevné a dobře soustředěné 
uživatele. V jejich rukou tato jistící pomůcka spíše předvede své přednosti a dokáže být velmi užitečnou. Ale tato jistící 
pomůcka nepatří do rukou úplným začátečníkům. A je-li kdo z vašich kamarádů, se kterým vyrazíte na lezení do skal 
takový, že máte strach mu svěřit do rukou obyčejnou jistící pomůcku, tak platí, že takový člověk by neměl vůbec jistit!  
 
Případ 4 – Rybářský vláček na umělé stěně 
 
Následující nehoda je popsána teoreticky, protože nebyla dokonána. Padající lezec na poslední okamžik spatřil nebezpečí a 
dokázal se ještě zachytit jištění. 
Jednoho odpoledne na venkovní umělé stěně, tvořené betonovým monolitem, se tříčlenné družstvo lezců rozhodlo zdolat 
jednu s cest, určenou linií hrany stěny. První lezec cestu natahoval a při výstupu zapínal všechna postupová jištění. Na 
konci cesty zapnul lano i do vratného bodu a nechal se spustit dolů (Obr. 13). Zbylí dva lezci chtěli cestu zdolat s horním 
jištěním (tzv. na rybu). Druhý lezec na stoupil do cesty navázán uprostřed lana, lano za sebou pro potřeby třetího lezce 
procvákával do postupových jištění i vratného bodu. Když se chtěl nechat spustit dolů, začal padat. Co se stalo? Pro 
pochopení je třeba věnovat pozornost tomu kdo a kde jistil. Když ještě natahoval cestu Jednička, tak ho jistil Dvojka 
z místa pod cestou (Obr. 13). Pokud chtěl být poté Dvojka jištěn s horní jištěním „na rybu“, musel být jištěn Jedničkou, 
který dobíral opačnou část lana za hranou stěny. Jakmile ale Dvojka procvakla lanem vratný bod, nebylo mezi ním a jistící 
Jedničkou žádné jištění, a začal volný pád (Obr. 14). 
 

   
                                           Obr. 13                                                                                     Obr. 14 
 
 
 
Pokud už jištění prováděl Jednička, měl Dvojka postupovat tak, že lanem, které táhl za sebou (pro Trojku), měl propnout 
poslední postupové jištění, ale už nikoliv vratný bod. Při spouštění by ovšem lano bylo od Dvojky vedené nahoru dvěma 
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směry (Obr. 15). Toto řešení je poněkud chaotické, a také náročné na délku použitého lana. Jako elegantnější se jeví jiný 
postup, a to, že do akce se zapojí Trojka, který založí lano mezi ním a Dvojkou do své jistící pomůcky a převezme jištění 
Dvojky. Teprve pak Jednička zruší své jištění, a spuštění Dvojky provede Trojka (Obr. 16). 
 

   
                                            Obr. 15                                                                                     Obr. 16 
 
Celá problematika je velmi podobná již známým potížím, kdy lezec s horním jištěním má tzv. „black out“, tedy výpadek 
pozornosti, a veden stereotypním vycvakáváním lana z postupových jištění provede na závěr totéž i s posledním vratným 
bodem, a tím si zruší jištění. Ovšem v tomto případě tříčlenného družstva je nebezpečí ještě více sugestivní. Osoba Dvojka 
je totiž vedena myšlenkou na Trojku, prostě uvažuje, že za ním poleze Trojka, a ten přeci musí lano mít ve vratném bodu – 
a tak ho tam založí. Dvojku navíc ovlivňuje vzpomínka na to, jak sám spouštěl Jedničku (na obrázku vyznačeno žlutým 
kruhem), a podvědomě očekává, že totéž se bude dít i s ním. Záležitost může výrazně umocnit dispozice stěny, kdy při 
výstupu hranou nevidíme za roh, a hluk okolních lidí ztěžuje komunikaci. 
Závěrem lze tedy dát jediné doporučení. Pokud chce tří a vícečlenné družstvo lézt s horním jištěním (na rybu), musí se před 
výstupem domluvit, kdo co bude dělat a jak, aby každý aktér akce znal svou roli a své úkoly, a byl si vědom toho, co dělá. 
 
4. Závěrečné hodnocení úrazovosti v roce 2008 
 
Sledování a hodnocení úrazovosti v horolezectví je záležitost, kde dochází ke splétání subjektivních a objektivních faktorů, 
což často ztěžuje, až znemožňuje, jednoznačné určení nějaké hlavní chyby. Vždy se jedná spíše o sled několika činů, kdy 
některé dokonce ani nemusí být samy o sobě chybou, ale v součinnosti s dalšími kroky či již evidentními chybami, tvoři ve 
výsledku katastrofu. Snaha o snížení úrazovosti pak spočívá v nalezení takového faktoru, který má povahu společného 
jmenovatele více nehod, a jehož odstraněním lze očekávat efekt největšího snížení úrazovosti. Nalezení takového 
společného faktoru není snadné, protože se zpravidla nejedná o onu koncovou, poslední konkrétní chybu, která je známá 
z popisu nehody. Tyto koncové chyby jsou různorodé, tvoří řadů detailů, a vyřešením nebo vysvětlením jednoho 
izolovaného detailu se úrazovost o mnoho nezmenší. Při hledání onoho společného faktoru se musíme více zanořit proti 
proudu času a věnovat pozornost činům, které byly u zrodu té které horolezecké akce končící nehodou. 
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Uplynulý rok 2008 nás jen utvrzuje, že tím faktorem, který se nejvíce podílí na úrazovosti českých horolezců, je u 
zkušenějších osob nepochopitelné podceňování, a v případě začátečníků až téměř ztřeštěné vrhání se do akcí bez znalostí a 
správných, časem prověřených návyků v horolezeckých činnostech. 
Začátečníkům lze dát následující radu. Horolezectví stále zůstává a bude sportem, kde předtím, než se někdo vydá do ostré 
akce, musí projít výcvikem, kdy ho zkušená osoba vycvičí tak, že je plně schopen samostatné činnosti. Neuváženost, 
s jakou se v mnoha případech nastupuje do horolezeckých akcí, nás tak možná upozorňuje na obecnější problém – 
nezřízenou snahu mít rychle zážitky, bez zdržování se účastnit zajímavé akce. Tento hlad po rychlé frekvenci zážitků je 
hybnou silou mnoha úrazů i smrtí. 
Zkušeným horolezcům by snad bylo možné dát tuto radu. Zkušenost není poznání, že některá „zbytečná opatření“ není 
potřeba provést, aby se urychlil průběh akce, ale je to schopnost ona „zbytečná opatření“ umět provést tak rychle, že 
nezdržují. A rutina není jistota. To, že jsem něco udělal tisíckrát bez chyby, není útěcha, ale varování, protože statisticky 
vzato už každým dalším okamžikem musí přijít chyba. Jistotu nám nedává rutina, ale kontrola. 
 
Hore zdar, a šťastné návraty v roce 2009! 
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1. Stručný popis činnosti BK ČHS v roce 2009 
 
V uplynulém roce 2009 pokračovala sekce úrazové zábrany Bezpečnostní komise ve sledování úrazovosti. Kromě 
standardního shromažďování hlášení o úrazech a sledování smrtelných úrazů občanů České republiky v horském a skalním 
prostředí, se loni činnost zaměřila také na vyhodnocení úrazovosti v jednotlivých skalních oblastech České republiky. Na 
podzim byl zveřejněn první přehled počtu úrazů v jednotlivých skalních oblastech. Přehled je k nahlédnutí na webu ČHS na 
adrese http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004750.pdf  
Dále Bezpečnostní komise zpracovala instruktážní video Osazování vrtaných skob, které pochází ze školení správců 
skalních oblastí ČHS konaném na Škrovádě. Zachycuje přednášku předsedy Centrální vrcholové komise V. Wolfa, a 
ukazuje doporučené základní postupy při osazování vrtaných skob do skály. 
Materiálová sekce Bezpečnostní komise provedla 23.5.2009 zkoušku starého fixního jištění na Kozelce. Jednalo se o starší 
stěnový kruh. Cílem zkoušky bylo zjistit, zda tato stará fixní jištění nevykazují nedostatky. Test byl proveden zatížením 
v ose dříku kruhu, tj. kolmo od povrchu skály. Kruh odolal zatížení 40 kN, kdy praskl vlastní kroužek. Následně byl učiněn 
pokus vyndat dřík mechanickou vytahovačkou vrtaných skob, ale i tomuto zatížení dřík kruhu odolal. Závěr zkoušky tedy 
potvrdil, že pokud staré kruhy na Kozelce nevykazují viditelné poruchy, mohou být ve skále ponechány. Celá zpráva o 
zkouškách na Kozelce je k nahlédnutí na webu ČHS na adrese http://www.horosvaz.cz/res/data/040/004569.pdf  
 

     
           Zkouška kruhu na Kozelce                                              Dynamická zkouška borháku Raveltik 
 
Další významnou zkouškou, která provedla Materiálová sekce Bezpečnostní komise c roce 2009, byla dynamická zkouška 
borháků firmy Raveltik. Testovaný borhák byl zatěžován jednak samotný, upevněný v zařízení pro dynamickou zkoušku, a 
poté také osazený v bloku žulové skály. Celá zpráva o dynamických zkouškách je k nahlédnutí na webu ČHS na adrese  
http://www.horosvaz.cz/res/data/041/004643.pdf  
Jako i v jiných oblastech činnosti ČHS zasáhla Bezpečnostní komisi potřeba výrazně šetřit finanční prostředky svazu, takže 
se bohužel tento rok náš zástupce v Bezpečnostní komisi UIAA Sylva Talla neúčastnil jednání komise v USA. 
 
2. Úrazovost členů ČHS v roce 2009 
 
Tak jako v předchozích letech byl i minulý rok ve znamení poklesu počtu nahlášených úrazů. Uvedené hodnoty úrazovosti 
členů ČHS je tak nutné brát jako podhodnocené. Získané údaje bohužel neznamenají pokles počtu úrazů, ale pokles ochoty 
hlásit úrazy. Bezpečnostní komise registruje z otevřených informačních zdrojů řadu dalších úrazů, které ale nebyly nikým 
nahlášeny. Tento stav je alarmující, a jeho příčina je obtížně zjistitelná. Patrně se jedná o kombinaci více faktorů, z nichž 
nejvíce může působit strach z přiznání chyby, která nehodu způsobila, obavy ze zveřejnění faktů a z toho plynoucí ostudy, 
a také se zde možná projevuje pocit marnosti a nedůvěry, k čemu že to hlášení úrazu může být dobré. Na místě lze hned 
odpovědět, že jednak již delší dobu umožňuje elektronický formulář pro hlášení úrazů na webu ČHS zadávat hlášení 
anonymně, a také je označit jako zakázané pro zveřejnění. Nahlášené úrazy jsou velkou studnicí pro zjištění nejčastějších 
chyb při horolezectví a skalním lezení, a jako takové mohou posloužit pro tvorbu bezpečnostních a metodických návodů. 
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3. Případy smrtelných úrazů českých občanů v horolezeckých terénech v roce 2009 

 
V případě smrtelných úrazů sleduje BK ČHS širší skupinu, než pouze členy ČHS. U tohoto druhu vážných nehod již od 
roku 2001 sledujeme všechny české občany. 
Souhrn nezahrnuje případy úmrtí, ke kterým došlo při sjezdovém lyžování a při horské cyklistice, neboť tyto sporty nelze 
zahrnout mezi tradiční horolezecké disciplíny. Naopak ale sledujeme i případy, ke kterým došlo při horské a vysokohorské 
turistice, skialpinismu a lyžařské turistice, speleoalpinismus a canyoning, neboť zde se jedná o další typické činnosti naší 
členské základny v horském a skalním prostředí. 
 
BK ČHS vyzývá všechny oddíly k zasílání hlášení o úrazech včetně vyplnění všech položek dotazníku umístěném na 
oficiálních stránkách ČHS (www.horosvaz.cz). 
 
Zároveň BK ČHS prosí případné přímé svědky nebo účastníky vážných nehod v horolezeckém nebo horském terénu o 
zaslání alespoň základních informací na poštovní nebo elektronickou adresu ČHS. Každý podobný případ se může stát 
zdrojem poučení a přispět tak k větší bezpečnosti horolezců či vysokohorských turistů. BK ČHS rovněž žádá případné 
účastníky či svědky již publikovaných konkrétních případů nehod o podrobnější informace, které se týkají zejména příčin a 
mechanismů úrazu. K hlášení lze použít elektronický dotazník Hlášení úrazů na webu ČHS. Tyto informace budou rovněž 
použity pro aktualizaci Zpráv BK o příčinách nehod. 
 
Stručný přehled smrtelných úrazů v r. 2009 
 
9. února, ČR: V Jizerských horách nedaleko Smědavy při skituristice zemřel šedesátiletý muž. 
 
13. února, ČR: V Jeseníkách ve Velkém kotli se uvolnila lavina s osmnáctiletým snowboardistou, který později při převozu 
do nemocnice podlehl svým zraněním. 
 
13. února, Slovensko: Při přechodu Nízkých Tater na sněžnicích umrznul v bivaku pod Ďurkovou během nepříznivého 
počasí jednačtyřicetiletý muž. 
 
3. dubna, Rakousko: V lezecké oblasti Kampermauer zabila lavina během skalního výstupu třiadvacetiletého českého 
horolezce. 
 
20. dubna, Nepál: Při sestupu z východního vrcholu Annapurny zemřel dvaačtyřicetiletý český horolezec. 
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15. dubna, Reunion: V kaňonu Riviere des Roches na francouzském Reunionu se při canyoningu utopil šestadvacetiletý 
muž. 
 
2. května, Rakousko: Pět českých a jeden slovenský skialpinista zahynuli v Rakousku na hoře Schalfkogel, kde je zasypala 
lavina. 
 
18. května, Tibet: Během výstupu na Mt.Everest ze severní strany zemřel v noci v druhém výškovém táboře 
sedmačtyřicetiletý muž. 
 
18. června, Slovensko: Ze skalních srázů na Tomášovském výhledu ve Slovenském ráji se zřítila čtyřiapadesátiletá česká 
turistka. 
 
11. července, Švýcarsko: Při sestupu z Dent Blanche ve švýcarských Walliských Alpách zahynul sedmačtyřicetiletý 
skialpinista. 
 
18. července, ČR: V Jeseníkách pod vrcholem Vozka usmrtil blesk čtyřiadvacetiletého turistu. 
 
17. srpna, ČR: V Jeseníkách nedaleko vrchu Keprník zemřel během túry jednapadesátiletý muž. 
 
25. července, Rusko: Při výstupu na horu Svatý nos v okolí Bajkalu se zřítil a zahynul jednačtyřicetiletý turista. 
 
26. září, Slovensko: V západní stěně Lomnického štítu po pádu zahynul devětatřicetiletý horolezec. 
 
18. října, Švýcarsko: Při sestupu z Piz Palü v horské skupině Bernina zahynul český horolezec. 
 
Statistické a souhrnné údaje 
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Tabulka č. 1 – Počet mrtvých občanů ČR dle věku a pohlaví, 2001 - 2009 

 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

věk všichni M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

0 - 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 - 15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 - 20 5 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

21 - 25 23 20 3 3 0 6 1 1 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

26 - 30 36 32 4 4 1 1 0 3 0 12 2 5 1 1 0 5 0 0 0 1 0 

31 - 35 19 15 4 4 0 1 1 1 1 2 2 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

36 - 40 14 12 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 

41 - 45 11 8 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 

46 - 50 12 12 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

51 - 55 13 9 4 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 

56 - 60 12 11 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 

61 a starší 16 15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 5 0 3 0 0 0 

neznámý 20 20 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0 

součet: 183 160 23 19 3 20 3 17 4 20 5 27 2 9 1 20 1 10 3 18 1 
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           Tabulka č. 2 – Příčiny smrtelných úrazů občanů ČR, 2001 - 2009 
příčina celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

pád - nejištěný 57 9 9 5 5 7 6 6 7 3 

pád - jištění 20 5 4 3 1 1 0 2 3 1 

pád do trhliny 6 1 0 3 0 0 1 1 0 0 

podchlazení 16 1 1 4 4 2 1 0 1 2 

výšková nemoc 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

lavina 37 1 4 2 10 11 1 0 1 7 

blesk 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

náhlá smrt 23 2 0 0 3 5 0 11 0 2 

kámen 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

utonutí 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

neurčené 11 2 3 1 2 2 0 0 0 1 
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           Tabulka č. 3 – Počet mrtvých občanů ČR dle disciplín, 2001 - 2009 
disciplína celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VHT 79 10 5 10 7 15 8 14 5 5 

horolezectví 46 7 7 4 8 5 1 5 4 5 

nerozlišené 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 

ski 32 3 1 3 8 6 1 1 1 8 

skalní lezení 13 0 2 3 1 3 0 1 3 0 

speleo 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

canyoning 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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           Tabulka č. 4 – Přehled států mimo ČR ve kterých ke smrtelným nehodám docházelo, 2001 - 2009 
 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česko 39 1 3 4 7 6 4 6 4 4 

Slovensko 54 11 5 4 11 13 0 5 2 3 

Rakousko 27 1 5 6 1 3 1 4 0 6 

Švýcarsko 7 2 1 0 0 0 1 0 1 2 

Francie 10 3 4 0 0 1 1 0 0 1 

Itálie 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Německo 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Slovinsko 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Řecko 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chorvatsko 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Bulharsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rusko 8 0 1 5 0 0 0 1 0 1 

Tadžikistán 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kyrgyzstán 6 0 0 0 5 0 0 0 1 0 

Peru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Bolívie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Japonsko 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tibet 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Nepál 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Uganda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Norsko 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pakistán 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Polsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rumunsko 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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           Tabulka č. 5 – Počet mrtvých občanů ČR v kalendářních měsících, 2001 - 2009 
 celkem 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

leden 13 1 1 2 5 3 1 0 0 0 

únor 19 3 0 0 4 4 1 4 0 3 

březen 13 3 0 4 2 3 0 0 1 0 

duben 13 3 1 0 2 1 0 3 0 3 

květen 15 0 0 2 0 2 2 2 1 6 

červen 18 4 3 1 2 2 2 1 2 1 

červenec 26 1 3 5 2 2 2 4 4 3 

srpen 32 4 9 3 6 2 0 5 2 1 

září 5 1 0 0 1 2 0 0 0 1 

říjen 7 0 1 4 0 0 1 0 0 1 

listopad 7 0 4 0 1 1 1 0 0 0 

prosinec 15 2 1 0 0 7 0 2 3 0 
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Komentář ke statistickým a souhrnným údajům: 
 
Uplynulý rok 2009 přinesl oproti předchozímu roku 2008 zvýšení počtu smrtelných úrazů českých občanů v horském a 
skalním terénu. Ovšem v celkové bilanci jednotlivých let prvního desetiletí tohoto století se jedná o rok se spíše nižším 
počtem smrtelných úrazů. Zároveň pokračuje trend neuspořádaných hodnot v druhé polovině tohoto desetiletí, kdy rozdíly 
mezi jednotlivými roky nepředstavují plynulou řadu, a hodnoty se od sebe liší někdy i desítkou případů. Přesto lze opatrně 
říci, že v druhé polovině desetiletí dochází k mírnému poklesu celkového počtu smrtelných úrazů českých občanů. 
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4. vybrané případy horolezeckých nehod 
 
Nehoda první – Lavina ve Velkém kotli 
 
Loňský rok 2009 byl výjimečný poměrně vysokým počtem smrtelných úrazů českých občanů při lavinách. Obdobná 
situace byla v polovině desetiletí, pak ale v posledních letech počet lavinových nehod českých občanů poklesl. Až do 
loňského roku. První smrtelnou lavinou roku 2009 byla lavina ve Velkém kotli v Jeseníkách. 
O lavinové nehodě vydala podrobnou zprávu Horská služba České republiky –  
viz. http://www.hscr.cz/attachments/Lavina------Velky-kotel-13.%2002.%202009.pdf  
Doporučujeme se s touto zprávou seznámit, a věnovat pozornost popisu podmínek předcházející nehodě, místu, kde se 
nehoda stala, a za jaké situace. Jak znalost minulé nehody může být užitečná informace dokresluje fakt, že v aktuálním roce 
2010 se první smrtelná lavinová nehoda stala prakticky ve stejné lokalitě. 
 
Nehoda druhá – Lavina na Schalfkogelu 
 
Na počátku května loňského roku se stala tragická nehoda českých skialpinistů v rakouských Alpách, při které zahynulo 
šest lidí, z toho pět české národnosti. Skupinu v místě nehody tvořili všichni zahynulí, v důsledku čehož je přesné 
vyhodnocení nehody velmi obtížné, protože nejsou žádné věrohodné informace o chování a taktice postupu skupiny 
bezprostředně před nehodou. Nezbývá tedy, než rekapitulace objektivních zjištění učiněných na místě rakouskou horskou 
službou, jejíž závěry jsou uvedeny ve zprávě zařazené v ročence Blattform für Schnee und Lawinen des Tiroler 
Lawinenwarndienstes 08/09, LWD, 2009. Viz. http://lawine.tirol.gv.at/uploads/media/der_28_2___Schlafkogel.PDF  
Z dostupných faktů lze stručně uvést: Skupina vyrazila na túru 2. května okolo 14 hodiny za mírného zlepšení počasí, 
nicméně stále foukal v čas túry nárazový vítr a střídavě se zatahovala oblačnost. V předchozích dnech za současného 
působení větru bylo napadáno 30 až 40 cm nového sněhu. Skupina během výstupu odbočila z obvyklého výstupového 
směru a dostala se do terénu dosahujícího místy svahu o sklonu 40°. Lavina se uvolnila v zhruba 16:15 hod. Podrobnější 
informace, fotografie místa nehody, vyznačená trasy skupiny a ohrožené svahy ve výše uvedené zprávě. 
 
Nehoda třetí – Prasklá přilba 
 
Jedna z tragických nehod roku 2009 poskytla následující poznatek. Sice uvedený poznatek nebyl jedinou a hlavní příčinou 
následků nehody, ale obecně stojí za to z důvodů prevence o tomto prvku nehody informovat. Během 15 m pádu horolezce 
členitým skaním terénem v horách došlo k prasknutí přilby a její ztráty. Zachránci, kteří přispěchali k postiženému, byli 
v první chvíli udiveni, že postižený je bez přilby. Ta byla posléze nalezena o několik desítek metrů dále. Jednalo se o starší 
typ přilby Petzl Meteora z polystyrenové tvrzené pěny. V zadní části byla přilba silně poškozena, kus tvrzené pěny byl 
vylomen a tím došlo k uvolnění zadního segmentu upevňovacího systému přilby, který zůstal volně viset na popruzích 
přilby. Takto se přilba pochopitelně nemohla na hlavě udržet a došlo k její ztrátě.  
 

          
                                          Čelní vnitřní pohled                                              Zadní vnitřní pohled 
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Tento typ přilby má upevňovací systém řešený pomocí tří segmentů, kde každý segment je tvořen válcem umístěným 
v objímce, ve které může díky zavitu být posunován nahoru a dolů, čímž se válec dá nastavit do polohy, kdy je přitlačen 
k hlavě člověka. Kombinací všech tří válců a napojených popruhů může být celý systém vyladěn pro optimální upevnění 
přilby na hlavě. Tento systém však sebou nese jednu vlastnost, a to závislost celku na byť jen jediném upevňovacím 
segmentu. Jakmile jeden odpadne, celý systém se zhroutí. 
Oproti tomu systém upevnění přilby využívající obvodové upínání (obvodový pás je veden kolem celé hlavy, a vnější 
skořepina přilby je na několika místech upevněna k tomuto pásu) není tímto nebezpečím tolik ohrožen. V případě destrukce 
jednoho místa upevnění skořepiny přilby k obvodovému pásu ostatní místa upevnění skořepinu přilby stále drží. Takový 
systém je redundantní, a tudíž více bezpečný. 
Povaha pádů v horském prostředí (tedy v rozsáhlém a členitém skalním terénu) nevylučuje, nebo dokonce  přímo lze 
očekávat, časté a opakované údery hlavou o terénní nerovnosti. Do takového prostředí se nehodí přilba na „jednorázové“ 
použití, kdy povaha absorbování sil působící na přilbu je založena na destrukci tlumící hmoty, přičemž již první destrukce 
může způsobit naprostou nefunkčnost přilby. 
 
Nehoda čtvrtá – Sestup spouštěním 
 
Jak důležité je se během horolezecké akce soustředit a kontrolovat jistící řetězec, a to především v závěrečné fázi, tj. při 
sestupu, ukazuje další nehoda. Lezec vystoupal k vratnému bodu (tvořen lepenou skobou – borhákem, ve kterém byla pro 
slaňování a spouštění zavěšena mailonka), a zde měl lano vetknout do připevněné mailonky, a následně přes ní být spuštěn 
dolů na zem. Lezec po dosažení vratného bodu připevnil do oka borháku karabinu od své odsedávací smyčky, a odsednul 
si. Odvázal se z lana, a lano chtěl prostrčit skrze mailonku vratného bodu. Protože však karabina jeho odsedávací smyčky 
byla nevhodně přitisknutá k mailonce, zvolil postup, že lano prostrčí oběma zároveň (obr. 1), přičemž později karabinu 
odsedávací smyčky odepne. Potud by bylo stále vše v pořádku. Jenže při prostrkávání lana došlo k nechtěnému omylu. 
Konec lana minul mailonku a prostrčena byla pouze karabina odsedávací smyčky (obr. 2). Následoval pokyn jističi dole, 
aby dobral lano, odepnutí karabiny odsedávací smyčky (obr. 3) a pád až dolů pod skálu. 
 

                         
                             Obr. 1 - Takto ještě funkční...               Obr. 2 – Omyl...                    Obr. 3 - ...a pád. 
 
 
4. Závěrečné hodnocení úrazovosti v roce 2009 
 
V uplynulém roce 2009 se opět v obvyklé míře uplatňovaly časté příčiny úrazů – chybný odhad vlastních schopností, 
nesoustředěnost, chyby v orientaci a z nich plynoucí nehody. K výraznému snížení úrazovosti by přitom stačilo, kdyby ze 
strany horolezeckých začátečníků bylo jen o trochu více pozornosti věnováno tomu, co je zrovna během akce prováděno, a 
ze strany zkušených horolezců byly stanovovány si o trochu snadnější cíle adekvátní dané situaci, ať už momentální 
kondici nebo klimatickým podmínkám. Jedním sloven resumé na závěr – více rozvahy! 
 
 
 
Hore zdar, a šťastné návraty v roce 2010! 
 



Omrzliny 2009 – 2010 

Konečně lehčí případy omrzlin - lidé jsou poučeni či náhoda? 

MUDr. Jaroslava Říhová 

Navazuji na mé předchozí referáty. Na rozdíl od „hrůzných“ případů omrzlin, které většinou 

končily amputacemi prstů, jsem se v období od posledního semináře setkala s lehčími případy 

omrzlin. Přesto některé končí s trvalými následky, naštěstí jen se senzitivními poruchami a 

náchylností k dalšímu omrzání. Dá se říci, že mám i „své“ stálé klienty, kteří se vrací 

opakovaně. 

 

Případ č. 1, J. M. – v říjnu 2009 po výstupu na Cho – Oyu (8201 m) sestup do 7500 m, 

spánek na srolovaném spacím pytli 3 -4 hodiny v botách, výměna ponožek až poté. Končetiny 

chladné, další péče 0, druhý den sestup do 5700 m, již tvorba puchýřů. Léčba ACP 3x1, po 10 

dní, hydratace 3 – 4 l tekutin/ den, třetí den sestup do BC, dotyčný začal s prohříváním 

končetin, které byly necitlivé. Pokračováno v ohřívání prstů, 5. den v Káthmandu kolikvace 

hematomů pod nehty pravé nohy, levá noha na prstech se ztrátou citlivosti. Po návratu do ČR 

dle konzultace léčba Trentalem, Wobenzymem v maximální dávce, ústup potíží do týdne. Po 

14 dnech od zahájení léčby odrůstají nehty, pokožka se sloupla, dle dotyčného je jak od 

mimina. Údiv, jak léčba dobře funguje, poděkování. 

 

 
 
Případ č. 2, K. P. – v listopadu 2009 při lezení ve Walliských Alpách ve výšce 4000 m se 

synem , při teplotě – 5 ˚C se objevily první příznaky až druhý den při sestupu. Barva se 

měnila od bílé, po namodralou, přesto se dotyčný zprvu domníval, že to je „z bot“ a z pohybu 

v náročných podmínkách. Toto je dosti častý omyl horolezců a turistů, mají pocit, že je tlačí 

boty. Proto mylně nezahajují léčbu včas. První léčba až po konzultaci, klasická. Po 14 dnech 

ustoupila bolest, přetrvávala ztuhlost prstů. Další dotaz za 5 měsíců, prsty jsou náchylnější na 

zimu, dotyčný pokračuje v zimních výstupech. 

 



  Kája – syn 

 

 Karel – otec 

 

 

 

 

 



 
 

Pokračující vývoj omrzliny na pravé noze u otce 

 

 
 

Vývoj omrzliny na levé noze u otce 

 
Případ č. 3, D. J. – leden 2010, cesta na Vol de Nuit (Mont Blanc du Tacul), jedna 

z nejtěžších mixových cest v Alpách, omrznutí, otoky tří prstů, prsty fialově zbarvené, 

s hyperestezií, mravenčením, je snížená citlivost prstů, návrat citlivosti po měsíci léčby 

(Wobenzym, Trental, Betadine, koupele v měsíčku, barokomora), na tlak a bolest nadále 

citlivé, proto si dotyčný odřekl hory a nadále „sypal“ ještě Wobenzym, „čachtal“ se 

v měsíčku a jen shyboval. Dojížděl do barokomory, což při opakovaném omrznutí je jen 

dobře. 



 

 týden po omrznutí 

 

 zlepšování při léčbě, 

postupné mizení otoků a puchýřů, přesto proces pokračuje dál, jako u každé 

omrzliny 



 
 
Fotodokumentace po 35-ti dnech od počátku omrznutí za výše uvedené léčby, současný stav 

není znám, pravděpodobně je zase někde v horách. 

 

 

Případ č. 4 J. M. - únor 2010, omrznutí na horské hřebenové túře, dále 4 dny pochodu bez 

léčby, konzultace poté. Doporučen Wobenzym, Trental, ACP, Erevit ung., Traumaplant ung.- 

fytofarmakum, koupele v měsíčku. Zpočátku prsty necitlivé, neohebné, po 3 dnech vývoj 

puchýřů s nehemolyzovaným obsahem. Po léčbě návrat citu, hybnosti, ztráta povrchních 

vrstev kůže, odloučení nehtu na 3. prstu, posléze úplné zhojení. 

Stav 7. den po omrznutí 

 

     



 
 

 

 

Stav po měsíci po výše uvedené léčbě, návrat citu do prstů, odloučení puchýřů 

 

 
 



 
 
Obraz klasicky se odlupující poškozené epidermis. Snímky po úplném zhojení nemám. 

 
Stále je nutné připomínat: cestovat do hor s léčbou, kterou je nutné začít co nejdříve, „otlaky“ 

jsou většinou omrzliny a také je vhodné je tak léčit, dostatečně pít!!! (stav se může 

zkomplikovat trombózami v tepnách při dehydrataci (viz článek v časopise Lidé a hory od 

MUDr. Náhlíka) a pak jde opravdu o život!!! Od začátku potíží je nutné si všímat, zda 

poškozené místo není také oteklé či namodralé (cyanotické) či jinak barevně odchylné od 

normální barvy pokožky, např. bílé, to je rozdíl mezi otlakem a omrzlinou. 
 

Přesto jsou hory krásné a abychom si jich mohli užívat, musíme předvídat i nebezpečí hor. 

 

 foto J. M.: Cho -Oyu 

 



 
Foto J. M.: Cho - Oyu 

 

 
13. 10.2010 MUDr. J. Říhová (rihovaj@vfn.cz) 



Projekt „Na hřišti i na vodě, být s dětmi vždy v pohodě“, spolupráce 
Masarykovy University a LK ČHS  

Autor: Zdeňka Kubíková, MU, Fakulta sportovní studií, Brno  

Příspěvek představí spolupráci Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií 
(dále jen MU FSpS) a Českého horolezeckého svazu v projektu OPVK Na hřišti i na 
vodě být s dětmi vždy v pohodě. Projekt je řešen MU FSpS po dobu tří let (2010 – 
2013) a jeho hlavním cílem je zdůraznit prvek bezpečnosti při pohybových aktivitách 
na základních a středních školách v celé České republice a nutnost znalosti základů 
první pomoci pedagogické veřejnosti u nás.  

Hlavním úkolem ČHS v projektu (pod odbornou garancí MUDr. Jany Kubalové ) je 
vytvoření videí a e –learningových materiálů Rizika pobytu ve vysokohorském 
prostředí a oponentura videomateriálů Základní postupy neodkladné resuscitace 
Guidelines 2010.  

Součástí příspěvku bude také nabídka různých možností spolupráce MU FSpS 
a ČHS. 



21. Internationale
Bergrettungsärztetagung

7. November 2009, Congress Innsbruck 

21. Pelikánův seminář Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny
16. října 2010

ZPRÁVA O KONGRESU

MUDr. Ivan Rotman
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Prof. Dr. med. Gerhard FLORA

* 16. 6. 1930
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Akutní psychologie – kritický pohled

Reanimace - obtížné případy

Zkušenosti z praxe

Extrémní sporty a soutěže v horách

Innsbruck 2009

Témata:
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1. Akutní psychologicko-sociální péče v horské 

záchranné službě – zkušenosti Bavorské horské služby

2. Podle čeho poznáme dobrý krizový intervenční tým?

3. Může akutní psychosociální péče zabránit vzniku

posttraumatických stressových poruch?

4. Krizový intervenční tým – výzva k pozoru

5. Psychická první pomoc

Kritický pohled na problematiku  akutní psychologie 
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Psychická 
první pomoc

Současně se 
záchranou a lékařskou 
první pomocí

Záchranáři
Lékařský 
personál

KRIZOVÁ 
INTERVENCE

Bezprostředně po 
události

Školení 
pracovníci, 
odborníci

Akutní 
psychologie

Akutní fáze
zpravidla druhý den

Profesionální 
psychologové

KRIZOVÁ INTERVENCE

www.wien.gv.at/sicherheit/akut/index.htm, www.tentsproject.eu

http://www.wien.gv.at0sicherheit/akut0index.htm
http://www.tentsproject.eu/
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POSTTRAUMATICKÁ STRESSOVÁ PORUCHA

PTSD = PostTraumatic Stress Disorder

Normální populace 1 – 8 %
Hasiči 9 %, ve 29 % udávají tíživé vzpomínky

Těžké a smrtelné úrazy VÁLKA 39 %, ÚRAZY 8 %, SVĚDCI 7 %

Vina na smrti jiné osoby

Náhlé úmrtí

Péče o rodinné příslušníky po sebevraždě

Identifikace zemřelých

Péče o rodinné příslušníky nezvěstných

Oběti násilných činů  ZNÁSILNĚNÍ 55 %

Objektivní událost + subjektivní prožívání  = PSYCHOTRAUMA
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Mag. Dr. Thomas Beck, Innsbruck 2009

PRŮBĚH POSTTRAUMATICKÉ STRESSOVÉ PORUCHY
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ZÁVĚR

KAŽDÉMU POSTIŽENÉMU BY MĚLA BÝT POSKYTNUTA

BEZPROSTŘEDNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA

Avšak bez očekávání, že intervence zabrání 

vzniku psychotraumatu

Mag. Dr. Thomas Beck, Innsbruck 2009



Obtížné případy reanimace

1.Kříšení při traumatické zástavě oběhu: kdy a jak?

2.Hypoxie mozku - odvrácená strana medaile

3.Ukončení resuscitace – kdy a proč?

4.Defibrilace

5.Přístrojová resuscitace – smysluplné novinky
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Kříšení při traumatické zástavě oběhu

Princezna Diana, 1997
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Princezna Diana, 1997 (The Times 15.11.2007, s. 11)

00:25 Hlášení nehody

00:30 Příjezd policie

00:32 Příjezd hasičů

00:40 Příjezd záchranky (00:00)

01:00 Vyproštění z auta, ZÁSTAVA SRDCE – srdeční masáž + 00:20 

01:41 Transport (+01:01), zastávka 5 min. při poklesu tlaku

02:06 Příjezd do nemocnice (+01:26)

02:10 ZÁSTAVA SRDCE (+01:30), akutní torakotomie
Ruptura plicnice, přímá masáž srdce, masivní transfuze

04:00 Stanovení smrti (+03:20)
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KRITÉRIA UKONČENÍ RESUSCITACE



21. IBRAT 2009, 21. Pelikán 2010, Rotman 13

John L. Pickens et al, J Trauma 2005

Aplikace v praxi?
Při přísné 
aplikaci 
konsensu by 13 
ze 14 pacientů 
nebylo oživeno
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Cardiopulmonary resuscitation after traumatic cardiac arrest is not always futile
Original Research Article
Cameron D. Willis, Peter A. Cameron, Stephen A. Bernard, Mark Fitzgerald, Injury, Int. J. Care Injured (2006) 37, 448-454

CO JE NOVÉHO?

PŘEŽITÍ 5 %
Traumatic Cardiac Arrest: Who Are the Survivors
David Lockey et al 2006, Ann Emerg Med 48: 240-244, 2006

PŘEŽITÍ 7,5 %

TRAUMA REGISTER DGU 1993-2004 (n=20.815) 757 z 10.359
Přežilo celkem 17,2 %

KPR před přijetím 19,5 %
KPR při příjmu 11,5 %
torakotomie 13,0 %
TK 0 TF 0 GCS=3 7,7 %

AeromedicResponse after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in the Trauma Patient 
Should Determine al Transport to a Trauma Center
David A. Margolin et al. J Trauma 1996

PŘEŽITÍ 19,4 %

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T78-4J32HC6-1&_user=10&_coverDate=05%2F31%2F2006&_alid=1473394012&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5052&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bb30f36e9e35135a24cb9cace6dfb125&searchtype=a
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Prehospital intubation and chest decompression is asociated with unexpected 
survival in major thoracic blunt trauma
Nathan Bushby et al 2005, Emergency Medicine Australasia (2005) 17: 443-449

DRENÁŽ HRUDNÍKU: neočekávaně přežilo 20  pacientů z 336 těžce zraněných

Does the prognosis of cardiac arrest differ in trauma patients?
David Jean-Stephane et al 2007, Crit Care Med 2007, 35:2251-2255
Aktivní reanimace je stejně důležitá u traumatu jako u internistických pacientů,

Neliší se v přežití ani v neurologických následcích
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ZÁVĚRY
Dosud je KPR u traumat z větší části odmítána a současná 

doporučení se jeví příliš restriktivními

Více nových studií ukazuje přežití v 5 – 19 %

Přežívání srdeční zástavy se u traumat podstatně neliší od 
internistických pacientů

Otevřená srdeční masáž je účinnější než nepřímá srdeční masáž

Při sebemenším podezření na poranění hrudníku provést drenáž

Výsledky v přežití jsou lepší než se předpokládá

Rozhodování o KPR u traumatu zůstává obtížným problémem

Dr. Herbert FORSTER, IKAR MedCom & Bergwacht Bayern 
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VÝSKYT A PROGNÓZA HYPOXICKÉHO POŠKOZENÍ MOZKU
- ODVRÁCENÁ STRANA MEDAILE

Bettina Pfausler, Innsbruck

Nefunguje-li srdce,
nefunguje ani mozek

Mozek není všechno, 
ale bez mozku není nic

Po zástavě oběhu dojde
k bezvědomí do 5-6 s
Po 2 min. je v mozku pO2 = 0
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Odhad prognózy dle kliniky, CT ani MR neřekne
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ZÁVĚRY
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UKONČENÍ RESUSCITACE – KDY A PROČ?

W. Voelckel, Salzburg
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Stanovisko, hlediskoPŘEDNÁŠKA V PDF
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DEFIBRILACE
M. Baubin, Innsbruck

ČEKAJÍ NÁS ZMĚNY V POSTUPECH KPR?

POLOHA ELEKTROD

GALERIE DEFIBRILÁTORŮ
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PŘÍSTROJI PODPOROVANÁ KPR– SMYSLUPLNÉ NOVINKY
Dr. Daniel Oberladstätter, Innsbruck 
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AUDIO CD

PWP v PDF
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To be continued…



Nový pohled na léčbu a prevenci nemocí 

z výšky (AI) na základě ACCP 

classification

21. Pelikánův seminář, Seč, Ústupky

Jana Kubalová

Wilderness Medical Society Consensus Guidelines for the 

Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness

Luks, McIntosh, Grissom, Auerbach, Rodway, Schoene, Zafren, Hackett

Wilderness and Enviromental Medicine, 21, 146-155 (2010)



Upozornění pro profylaxi a léčbu AI – I.

• Je důležité si uvědomit, že všechny léky mají svoje 
indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky

• Všechny léky doporučované pro léčbu a prevenci 
nemocí z výšky jsou na lékařský předpis!! 

• Bez medicínského vzdělání, nedostatku zkušeností, 
ale i vyšetřovacích a zobrazovacích metod je těžké 
rozhodnout o správné diagnóze i optimálním způsobu 
léčby

• Lepší, než užívat preventivně léky, je dodržovat 
pravidla aklimatizace, i když není jednoznačně 
prokázáno, jaký relativní výškový rozdíl v jaké 
nadmořské výšce vám zaručí, že nějakou formou 
nemocí z výšky neonemocníte!!



• Nejlepší léčba jakékoliv formy AI je SESTUP!!

• Všechny léky používané k prevenci a léčbě 
nemocí z výšky (AI) jsou v „off label“ indikaci = 
pro léčbu a prevenci nemocí z výšky nenajdete
návod v příbalovém letáku používaného léku!!!

• Vyjma léků skupin 1A a 1B (viz dále) není 
doporučení jednoznačné a účinnost léků není 
jednoznačně potvrzena řadou zdrcujících 
důkazů z relevantních studií!!!

• Profylaxi i léčbu je nutné zvážit na základě 
okolností (stavu pacienta a situace, ve které se 
nachází) – viz praktická doporučení a tabulka 
předpokládaných rizik

Upozornění pro profylaxi a léčbu AI – II.



Wilderness Medical Society Consensus Guidelines for 

Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness

• Následující doporučení jsou na základě „Base 

evidence guidelines“ (doporučení založené na 

důkazech) - pro profylaxi a léčbu akutních 

nemocí z výšky

• Zařazeny jsou nejčastěji doporučované léky

• Doporučení je rozděleno na základně kvality 

podporujících důkazů a zvážení výhod vs. rizik

dle kritérií ACCP
• Relevantní články nalezeny a vytříděny prostřednictvím databáze 

MEDLINE (randomizované kontrolní studie, výzkumné studie, 

kazuistiky)



ACCP(American Collegue of Chest Physicians) classification

Stupeň Doporučení Výhody vs. riziko Metodologické kvality studií 

podporující důkazy

1A silné doporučení, důkazy 

vysoké kvality

výhody jednoznačně 

převažují nad riziky

randomizované kontrolní studie jsou bez 

omezení, existují zdrcující důkazy z 

výzkumu o efektu léku nebo 

metody

1B jednoznačné doporučení, 

důkazy střední kvality

výhody jednoznačně převažují 

nad riziky

randomizované kontrolní studie mají 

určitá omezení, existují mimořádně 

silné důkazy z výzkumu

1C jednoznačné doporučení, 

důkazy nízké nebo 

velmi nízké kvality

výhody jednoznačně převažují 

nad riziky

existují důkazy z výzkumu a nebo 

případové studie podporující 

podání léku

2A slabé nebo nedostatečné 

doporučení, existuje 

pro to evidence vysoké 

kvality

efekt úzce balancuje mezi 

výhodami a riziky při 

podání

randomizované kontrolní studie jsou bez 

omezení, existují zdrcující důkazy z 

výzkumu o efektu léku nebo 

metody

2B slabé nebo nedostatečné 

doporučení, evidence 

střední kvality

efekt úzce balancuje mezi 

výhodami a riziky při 

podání

randomizované kontrolní studie mají 

určitá omezení, existují mimořádně 

silné důkazy z výzkumu

2C slabé nebo nedostatečné 

doporučení, evidence 

nízké kvality

nejistota při hodnocení rizik a 

efektu, efekt úzce 

balancuje mezi výhodami 

a riziky při podání

výzkumné studie nebo případové studie



AMS + HACE - Prevence

• Postupný výstup: nad 3000 m vystupovat max. 
500m/den, každých 1000m další noc nebo každý 3. až 4. 
den den další noc ve stejné výšce = 1B (většinou 
retrospekt. studie)

• Acetazolamid:
• Dospělí:  125mg á 12 hod (dosp.) = 1A

• Děti: 2,5mg/d (max. 125mg/d) á 12hod = 1C

• Dávky více než 500mg/den = vyšší účinnost proti AMS, ale vyšší 
NÚ = není doporučeno pro prevenci

• Dexamethazon:
• Dospělí: 2mg á 6 hod, 4mg á 12 hod = 1A

• vysoké dávky 4mg á 6 hodin jen pro vysoce rizikové situace 
(záchrana, armáda, rychle letadlem vysoko nad 3500m, nutnost 
okamžité fyzické práce)

• Max. podávání 10 dní!! – suprese nadledvin

• Děti: vysoké riziko NÚ, není využíván, nejsou studie



AMS, HACE - prevence

• Gingo biloba: 2C (studie s pozitiv. výsledkem 

ale i negativním)

• Coca leaves, Coca tea: užití převážně v jižní 

Americe, nejsou systematické studie

• Příjem nadměrného množství tekutin – riziko 

hyponatrémie

• Adekvátní hydratace = ANO – nutné! 

Symptomy dehydratace ~ symptomům AMS, 

diuréza nutná pro účinek acetazolamidu



Komu předepisovat léky do prevence?

Riziko 

nízké

Profylaxe 

není nutná 

– není 

důvod

• bez anamnézy AI výstup < 2800m

• výstup 2500-3000m za dva dny, spací výška <

500m/den

Riziko 

střední

Lze zvážit 

profylaxi

• Anamnéza AMS, výstup do 2500 – 2800m v 1 dni

• Bez anamnézy, výstup nad 2800m za 1 den

• Výstup/spánek > 500m/den ve výškách nad 3000m

Riziko 

vysoké

• anamnéza AMS + výstup nad 2800m v 1 den

• anamnéza HACE a HAPE

• výstup + spánek > 500m/1den nad 3500m

• velmi rychlý výstup (např. Mt.Kilimanjaro) 



Prevence AMS, HACE – praktická 

doporučení

• Nízké riziko – profylaxe není nutná, nepodávat

• Střední a vysoké – zvážit profylaxi dle situace

• Acetazolamid lék volby, dexamethazon při alergii 
nebo intoleranci acetazolamidu

• Nízké riziko zkřížené alergie na acetazolamid a 
sulfonamidy, nutné však lék zkusit před 
odjezdem

• Acetazolamid: začít podávat 1 den před, funguje 
však i v den výstupu

• Dexamethazon: začít podávat v den výstupu

• Ukončení: po 2 – 3 dnech pobytu ve stejné 
výšce, nebo po ukončení výstupu a zahájení 
sestupu



Léčba AMS, HACE

• Sestup = 1A – dokud příznaky neustoupí, tj. 300 
– 1000m

• O2 = 1C, průtok tak, aby Sp02 > 90% -
alternativa sestupu, když sestup není možný

• Přenosná přetlaková komora = 1B: pro těžké 
formy AI, nemá oddálit sestup, je-li možný

• Acetazolamid: 250mg á 12 hodin u dospělých = 
1B, pediatr. dávky 2,5mg/kg á 12 hod (max. 
250mg/D=dávku) NEJSOU STUDIE!! 1C

• Dexamethazon: 1B 8mg, dále 4mg á 6 hod 
dokud se symptomy nezmírní, pediatr. D 
0,15mg/kg/D á 6 hod 1C



• Vyloučit dehydrataci, vyčerpání, hypoglykémii, 
hypothermii, hyponatrémii

• Nevystupovat, zhoršení příznaků nebo těžká forma 
SESTUP

• Lze užít neopiátová analgetika, antiemetika

• Acetazolamid je lepší pro prevenci než pro léčbu, ale 
může pomoci

• Dexamethazon je efektivnější pro léčbu těžších forem

• Po ustoupení příznaků AMS je další výstup povolen, ale 
prozíravé je vystupovat s profylaxí (Acetazolamid)

• Odlehlé oblasti bez lékařské péče: nereaguje-li na léčbu 
běžnými prostředky (analg, antiemet.): sestup (+dexam., 
acetaz.) 

• Není-li možný sestup: komora, 02!!!

• Dokud pacient není asymptomatický a užívá 
dexamethazon znovu NEVYSTUPOVAT!!

Léčba AMS, HACE – praktická doporučení



HAPE - prevence

• Postupný výstup: 1C

• Nifedipin: /vazodilatace, snížení tlaku v 

plicnici/ 1A – 60mg SR/den

• Salmeterol /reabsorbce vody/: 2B – není 

doporučen jako monoterapie, pouze s 

Nifedipinem, pro jedince s rekurentní 

HAPE v anamnéze, 125 mikrogr. 2x denně 

– popisována již řada vedlejších účinků, 

zdá se vhodný i pro léčbu výškového kašle



• Tadalafil, inhibitor PD5 /napravuje 

dostupnost NO, vazodilatace v plicnici/ = 

1C, dávka 10mg á 12 hod (1x D 20mg)

• Dexamethazon = 1C, 4mg á 6 hod nebo 

8mg á 12 hod /zlepšení dostupnosti NO, 

reabsorbce vody/

• Acetazolamid – urychluje aklimatizaci, 

nejsou data pro jednoznačnou podporu 

prevence HAPE, 2C

HAPE - prevence



• Není zaručena úspěšná prevence ve 100%

• Výstup postupně - jako u AMS a HACE

• Léková prevence doporučena jen u jedinců s 
anamnézou HAPE

• Začít podávat léky 1 den před výstupem, po 
celou dobu výstupu, ukončit při sestupu nebo za 
5 dní strávených ve stejné výšce

• Acetazolamid ano, nejsou však data 

• Salmeterol jen u anamnézy rekur. HAPE a 
vysoce rizikových jedinců + Nifedipin

HAPE – prevence, praktická doporučení



• Sestup = 1A, lze jako monoterapie, 1000m, bez batohu, 
minim. námaha – mula, heli…

• O2 = 1B, cíl SpO2 > 90%

• Přenosná přetlaková komora: 1B – nemá oddálit 
sestup, je-li možný

• Nifedipin: 60mg SR/den, + O2 nebo sestup, ne 
monoterapie = 1C (jako podpůrná terapie)

• B2 mimetika: 2C – nejsou relevantní data

• Inhib. PD5: silné doporučení na základě patofyziolog. 
účinku, ale nejsou systematické studie pro léčbu = 2C

• CPAP: 2B – studie pouze s EPAP, terapie dostupná, 
nízké riziko, lze zlepšit stav pacienta, jako podpůrná k 
O2 (nutný spolupracující pacient, tolerance masky)

• Diuretika: 2C – starší literatura doporučuje, efekt je 
snížení tlaku v plicnici, avšak pacienti s AI jsou již tak 
dehydratovaní!!

Léčba HAPE



• Vyloučit: pneumonii, infekty horních cest dýchacích, 
bronchospasmus, infarkt myokardu

• Prioritní terapie: SESTUP

• Není-li sestup možný: O2, přenosná přetlaková komora

• Pacienti, kteří mají přístup k O2 nemusí nutně vždy ihned 
sestoupit, ale užít O2, dále dle stavu

• Není-li lékař, chyby v léčbě časté - doporučení je užívat 
Nifedipin pouze jako podpůrnou terapii k sestupu, O2 a 
komoře, Nifedipin jako prim. terapie jen když nic jiného není 
dostupné

• Inhibitory phospodiesterázy (Tadalafil) jen jako alternativa k 
nifedipinu, nikdy ne v kombinaci

• V nemocnici: O2 + podpůrná terapie CPAP, nifedipin jen 
když pacient nereaguje na O2 terapii

• Prodělaná HAPE: vystupovat jen nejsou-li obtíže, je-li 
pacient bez O2, SpO2 je normální v klidu a při malé zátěži, 
zvážit podávání Nifedipinu do profylaxe

HAPE – léčba, praktická doporučení



• Často při hypoxii neurologické příznaky = 
hypoxická encefalopatie ~ HACE

• Dexamethazon při HAPE vždy, když 
pacient má neurologické příznaky, které se 
rychle neupraví po podání O2 polomaskou 
nebo kyslíkovými brýlemi a normalizaci 
SpO2 (saturace kyslíku v krvi)

• Nifedipin nebo inhib. PD vždy při HAPE + 
HACE, ale pozor na pokles systémového 
tlaku – pokles průtoku mozkem =>
ischémie mozku

HAPE + HACE – léčba, praktická 

doporučení



Přehled účinnosti na základě důkazů nejčastěji 

používaných léků a metod k prevenci a léčbě AI
Lék AMS + HACE HAPE HACE + HAPE

prevence léčba prevence léčba léčba

Postupný výstup 1B -------- 1C --------- -----------
Sestup --------- 1A --------- 1A

ANO

O2 --------- 1C --------- 1B
ANO

Přetlaková komora --------- 1B --------- 1B
ANO, není-li možný 

sestup z jakéhokoliv 

důvodu (1B)

Acetazolamid 1A (1C děti) 1B (1C děti) 2C ? ?
Dexamethazon 1A 1B (1C děti) 1C ---------

ANO, když se neurol. 

příznaky neupraví po 

podání O2 a norm. SpO2

Nifedipin --------- --------- 1A 1C 
ANO, pozor na pokles 

systémového TK

Tadalafil --------- --------- 1C 2C
ANO, jen není-li 

nifedipin

Salmeterol --------- --------- 2B 2C -----------



Závěr

• Dosud není jednoznačně prokázáno a 

další výzkum je nutný:

– Stanovení optimálního managementu výstupu 

pro prevenci AI

– Dávkování léků pro pediatrickou populaci pro 

prevenci i léčbu AI

– Role intermitentní hypoxické expozice pro 

prevenci AI



KONTROVERZNÍ ASPEKTY
LÉKOVÉ PROFYLAXE VÝŠKOVÉ NEMOCI

Poznámka k Novým pohledům na léčbu a 
prevenci nemocí z výšky

Dodatek k 21. Pelikánovu semináři
„Aktuální problémy horské medicíny“

15. – 16. října 2010
MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny



KONTROVERZNÍ ASPEKTY

1. Léky v prevenci a profylaxi z etického hlediska –
sportovní horolezecký výkon a doping

2. Medicína založená na důkazech a nový pohled 
na léky ve výškové medicíně

3. Rizika nežádoucích účinků léků a možnosti jejich 
řešení lékaři a laiky

4. Regionální registrace léků a schválené indikace 
(v Evropě není schválen žádný, v USA jen 
acetazolamid)



PROFYLAXE A PREVENCE HAPE NIFEDIPINEM

1991, 1 STUDIE



n = 21
Anamnéza: RTG dokumentovaný 

HAPE při předchozím výstupu

VÝSTUP během 22 hodin do 4559 m

Výskyt výškového otoku plic HAPE
placebo vs. Nifedipin SR20/8h

HAPE %
Placebo (n=11) 7 64
Nifedipin SR20 (n=10) 1 10



Problémy profylaxe HAPE nifedipinem

Běžnou (paušální) profylaxi nelze prozatím doporučit 
(Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010): 

1. Nejsou zkušenosti s podáváním nifedipinu ve 
výšce po dobu delší než 4 dny

2. Riziko vedlejších účinků: tachykardie, hypotenze, 
bolest hlavy, nevolnost, zvracení, únavnost, 
závratě

3. Kontraindikace: gravidita, laktace, dětský věk
4. V Evropě není úředně povolená indikace
5. Riziko rebound fenoménu po vysazení nifedipinu

a jeho vlivu na strukturální adaptaci plicních cév



LÉKY – ANO či NE ?

Při ovlivňování (urychlování) aklimatizace léky
je třeba vždy respektovat:

1. Poměr užitku a rizika ?

2. Vedlejší nežádoucí účinky ?

3. Možnost paradoxní, neočekávané reakce ?

4. Nesprávným použitím (laikem) ?

5. Odpovědnost za předpis léku ?

6. Úředně schválená indikace ?

Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010



LÉKY – ANO či NE ?

Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010

Ve světě tradičně existují dva extrémní názory

Amerika: převažuje ANO
Léky lze doporučovat, používat a tolerovat:

1. k urychlení aklimatizace na výšku

2. k prevenci AHN, HAPE a HACE

3. zejména  u náchylných osob



LÉKY – ANO či NE ?

Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010

Ve světě tradičně existují dva extrémní názory

Evropa: převažuje NE
• Žádný lék není dostatečně bezpečný a bez rizika
• Výškový treking/horolezectví = zábava volného času

• Ten, kdo považuje aklimatizaci za plýtvání časem, 
by měl raději zůstat doma nebo zůstat pod 
prahem aklimatizace

• Těžké výškové nemoci lze spolehlivě zabránit 
důslednou výškovou taktikou.
K tomu nejsou zapotřebí žádné léky 



LÉKY – ANO či NE ?

Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010

Jde o osobní rozhodnutí každého lékaře 

Pro lékovou profylaxi výškové nemoci
(a HAPE/HACE) jsou indikovány:

1. Anamnesticky zvláště náchylné osoby
v kritické výchozí výšce (např. Lhasa, La Paz)

2. Nutnost výstupu vylučujícího obvyklou 
výškovou taktiku ve zvláštních lokálních
a nouzových situacích (nevyhnutelnost 
nebezpečného výškového rozdílu pro 
přespání



LÉKY – ANO či NE ?

Berghold a Schaffert, Lehrskriptum 2010

Exaktní individuální „výškově medicínská“ 
analýza

+
Pečlivé poučení/zvážení možné nesnášenlivosti

a vedlejších účinků

Jako jediný lék má přicházet v úvahu
ACETAZOLAMID (Diamox)
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Nutriční aspekty 

aktivního pohybu 

ve 

vysokohorském 

prostředí

David Tuček

XXI.Pelikánův seminář

16. X. 2010



Výživa - úloha

• Základní pilíř každodenního života

• Rovnováha přísunem a výdejem energie
– Anabolismus x Katabolismus

• v podmínkách automatického a bezproblémového 
přísunu potravy podceňovaná součást plánování 
expedice
– na rozdíl od materiálového vybavení, strategie výstupu, logistiky, 

kondice členů !

• 1812  - D.J.Larrey - Napoleonův lékař

• Válečná aktivita v extrémních podmínkách (WWI-II, 
Korea, Vietnam, Perský záliv,…motor vývoje, aplikace na 
„civilní“ podmínky



Výživa - plánování

• Nutno počítat s následujícími scénáři:

1. Optimální výživa ve vztahu k prostředí a 

plánovaným aktivitám

– Délka, prostředí, denní dávka + rezerva, aktivity

2. Suboptimální podmínky  - malnutrice

– Redukce dávek potravy s ohledem na vnější 

faktory, délku pobytu

3. Hladovění se všemi důsledky

– Přežití všech členů expedice



Vysokohorské prostředí

• 2500mnm a více

• Faktory působící na organismus
– Hypobarická hypoxie

– Pokles vlhkosti vzduchu

– Vyšší intenzita slunečního záření

– Intenzivní proudění vzduchu

• Aklimatizace

• Extrémní výšky nad 5500mnm - aklimatizace 
není možná, pouze přechodná tolerance 
prostředí !
– Trvalý katabolický děj !





tekutiny

energie



priority

1. Tekutinová rovnováha

• z hlediska přežití prioritní - na dehydrataci 

se umírá v řádech dnů !

2. Energetická rovnováha

• Dobře kompenzovatelný jev - vývojově řada 

mechanismů k zachování homeostázy          

( katabolismus, omezení energetického 

výdeje, evakuace, ..)



tekutiny

• Voda v organismu

– základní stavební prvek od úrovně buněčných 

komponent až po orgány

– transfer živin i odpadních produktů

– několik oddílů mezi sebou propojených

• TBW= ICF ( 65%) + ECF ( 35%)

( 70kg muž má cca 45l vody - 30litrů intracelulárně - 11,6l v 

interstititu + 3,4l plasmy)

• Význam při posuzování hydratace a měření !



Voda - měření hydratace

• TBW - celková tělesná voda

– Tělesná hmotnost (BW)- normální kolísání 1%
• Časně ráno po vymočení, před snídaní

• 1ml ztráty TBW= 1g tělesné hmotnosti 

• Hodí se pro akutní posuzování změn, ne pro 
dlouhodobý monitoring ( změna složení lidského 
těla, úbytek tuku, svalů,..)

– Přímé měření TBW -
• pomocí isotopů - většinou značená H2O ( infuze x 

požití p.o.)..technicky náročné v polních 
podmínkách - ne pro rutinní praxi - 1% var.koef.



Voda - měření hydratace
• Plasmatické ukazatele

– Osmolalita séra, hladina Na+
• Dobrý parametr pro kolísání hydratace v řádech hodin - max.dnů

• Pozor na isoosmotickou dehydrataci, která vede ke snížení TBW, ale 
osmolalita plasmy je stejná !

• Bioelektrická impedance
– Jednoduchá, neinvazivní metoda, zatížená poměrně+ velkou chybou a 

nejednotností při měření, většinou např.v korelaci s diluční měřením 
TBW

– Pro experiment, ne pro rutinní polní praxi

• Močové ukazatele
– Specifická hmotnost moči (1,010-1,030..proti vodě která má 1,0g/ml), 

Osmolalita moči - ukazatele hydratace v řádech hodin až dnů, ale pozor 
na kolísání výdeje moči

– Barva moči - velmi dobrý, jednoduchý ukazatel hydratace
• Citlivě reflektuje změny  - hlavně efekt rehydratace

• Pozor na hodnocení - hematurie, močová infekce, diabetes mell.

• Klinické příznaky

• Měření absorpce rádiových vln různé frekvence - zápěstí - TBW



TABLE -- Comparison of Techniques for the Assessment of Hydration

TECHNIQUE ADVANTAGES DISADVANTAGES

Total body water, 

dilution

Valid, reliable Premeasurement; invasive, complex, 

expensive

Plasma volume — Premeasurement; invasive, easily confounded

Plasma osmolality Valid, reliable Invasive, complex

Plasma sodium Hyponatremia 

detection

Invasive, complex

Urine concentration Easy, rapid, screen Imprecise, confounded (for acute 

assessment)

Body mass Easy, rapid Confounded (for long-term assessment)

Bioelectrical 

impedance

Easy, rapid Premeasurement; imprecise

Sign and symptoms Easy, rapid Imprecise



Energie

• Bazální metabolismus 

• Energetický výdej
– Svalová práce

– Dýchání

– Termoregulace

Aktivní pohyb ve vysokohorském prostředí= vždy
katabolismus !
– hypoxie, sucho, těžká práce, aklimatizace

– Anorexie minimálně v prvním týdnu v rámci 
aklimatizace na výšku



Potrava

• Energetický přísun x stavební kameny

– Makronutrienty - sacharidy, tuky, bílkoviny

– Mikronutrienty - vitamíny, minerály, stopové 

prvky

• Aditiva - pojiva, problematika food bars, 

stimulancia, doping

• Probiotika, prebiotika, symbiotika

– Užitečný nástroj pro expedice

• Infekční průjmy

• Lepší stravitelnost potravy

















Heat of Combustion of Various Macronutrients

Macronutrient
Heat of 

Combustiona

(kcal/g)

kcalb/L O2 RQc (CO2/O2) Atwater Factord

(kcal/g)

Starch 4.18 5.05 1.0 4.0

Sucrose 3.94 5.01 1.0 4.0

Glucose 3.72 4.98 1.0 4.0

Fat 9.44 4.69 0.71 9.0

Protein by 
combustiona

5.6

Protein through 
metabolisma

4.70 4.66 0.835 4.0

Alcohole 7.09 4.86 0.67 —

a The energy derived by protein oxidation in living organisms is less than the heat of combustion of protein, because the nitrogen-

containing end product of metabolism in mammals is urea (or uric acid in birds and reptiles), whereas nitrogen is converted into
nitrous oxide when protein is combusted. The heat liberated by biological oxidation of proteins was long thought to be 4.3 kcal/g 
(Merrill and Watt, 1973), but a more recent demonstration showed that the actual value is 4.7 kcal/g (Livesey and Elia, 1988).

b One calorie is the amount of energy needed to increase the temperature of 1 g of water from 14.5° to 15.5°C. In the context of foods 
and nutrition, “large calorie” (i.e., Calories, with a capital C), which is more properly referred to as “kilocalorie” (kcal), has been 
traditionally used. In the International System of Units, the basic energy unit is the Joule (J). One J = 0.239 calories, so that 1 kcal = 
to 4.186 kJ. A daily energy expenditure of 2,400 kcal corresponds to the expenditure of 10,000 kJ, or 10 MJ (Mega Joules)/d.

c RQ = respiratory quotient, which is defined as the ratio of CO2 produced divided by O2 consumed (in terms of mols, or in terms of 
volumes of CO2 and O2).

d Atwater, a pioneer in the study and characterization of nutrients and metabolism, proposed to use the values of 4, 9, and 4 kcal/g of 
carbohydrate, fat, and protein, respectively (Merrill and Watt, 1973). This equivalent is now uniformly used in nutrient labeling and 
diet formulation. Nutrition Labeling of Food. 21 C.F.R. §101.9 (1991).

e Alcohol (ethanol) content of beverages is usually described in terms of percent by volume. The heat of combustion of alcohol is 5.6 
kcal/mL. (One mL of alcohol weighs 0.789 g.)

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109001
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109002
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109003
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109004
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109001
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109001
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10490&page=109#p2000dc1a8940109005


Potrava - energetický obsah

• Sacharidy - populární pro rychlý nástup a nejmenší 
nároky na utilizaci
– Nepostradatelné pro výkon

– V podmínkách velehor nejvýhodnější poměr pro utilizaci - RQ

– Jejich energetická denzita není velká ve srovnání s tuky ALE !

• Otázka formy x doby podání
– Sacharidové nápoje

– Před, v průběhu a bezprostředně po výkonu

• Nevýhody - „velká“ hmotnost 

• Zahrnout do kalkulace výkonu expedice i jednotlivce 
manipulaci s náklady  - úspora hmotnosti zavazadel 
často vede k neefektivní úspoře energetického přísunu

• 55-65% energie krýt sacharidy



• Tuky - velmi populární pro vysoký 

energetický obsah

• ALE:

– Nevýhodný RQ v podmínách hypoxie

– Nutná postupná adaptace na potravu s 

převahou tuku, jako zdroje energie - 2-3 týdny

• Mikroflóra GIT

Potrava - energetický obsah



Potrava energetický obsah

• Proteiny by měly teoreticky být pouze stavební 
jednotkou

• Jako zdroj energie v potravě není jejich složení 
výhodné pro organismus (N-katabolity)

• Zvláště za anaerobních podmínek a nastolení 
katabolismu však utilizovány organismem lépe 
než tuk !
– Úbytek kosterní svaloviny

• Nutriční opatření
– 15% energetických potřeb

– 100-150g denně

– Společně se zdrojem energie (sacharidy, tuky) 

aby nebyl protein utilizován jako energetický substrát !



Mikronutrienty

• Vitamíny, minerály, stopové prvky

• Deplece vitamínů a stopových prvků je 

průvodním jevem katabolismu

– Klinické projevy až v řádech týdnů trvající konzumace 

stravy chudé na vitamíny

• Multivitímové preparáty mohou zatížit GIT

– Antioxidanty jsou naopak užitečné v průběhu 

expedice ( vitC,selen, karotenoidy) jako eliminace 

zátěže aktivními formami O

• Diskutovaná je biologická dostupnost

– DxL formy vitamínů, vyráběné preparáty x strava



Figure  Impact of restricted vitamin intake on functional performance in humans. Experimental conditions: diet, 3070kcal; 

thiamin, 28% RDA; riboflavin, 31% RDA; vitamin B6, 16% RDA; vitamin C, 10% RDA. Performance test is workload achieved during 

incremental cycle ergometer testing. (Data from van der Beek EJ, van Dokkum W, Schrijver J, et al: Thiamin, riboflavin, and vitamins 

B-6 and C: Impact of combined restricted intake on functional performance in man. Am J Clin Nutr 48:1451-1462, 1988; and van der

Beek EJ, van Dokkum W, Wedel M, et al: Thiamin, riboflavin and vitamin B-6: Impact of restricted intake on physical performance in 

man. J Am Coll Nutr 13:629-640, 1994.)





Nutriční plánování

• Kalkulace předpokládaného 
výdeje 
– dle prostředí

– dle členů expedice

– dle délky pobytu

• REZERVA ! 
– 250-300kcal/den/člena

• Nejen složení a energetický 
obsah ale i:
– Chutnost, stravitelnost

– Sociální a psychologický efekt 
teplého pokrmu !

• Zdravé střevo, zdravý horolezec 
= úspěch expedice



BODYWEIGHT (lb/kg) LIGHT HIKING LIGHT HEAVY

100–120/45–59 2000 2500 3500

130–150/59–68 2500 3000 4000

160–180/73–82 3000 3500 4500

190–200/86–91 3500 4000 5000

Daily Calorie (kcal) Guidelines for Hikers



Macronutrients

Energy kcal 3600

Protein g 91

Carbohydrate g 494

Fat g 140

Vitamins

Vitamin A μg 

RE

10

00

Vitamin D μg 5

Vitamin E mg 15

Vitamin K μg 80

Vitamin C mg 90

Thiamin 

(B1)

mg 1.

2

Riboflavin 

(B2)

mg 1.

3

Niacin mg 

NE

16

Vitamin B6 mg 1.

3

Folic acid μg 

DFE

40

0

Vitamin 

B12

μg 2.

4

Minerals

Calcium mg 1000

Phosphorus mg 700

Magnesium mg 420

Iron mg 15

Zinc mg 15

Sodium mg 5000–7000

Potassium mg 3200

Selenium μg 55

Based on reference dietary intakes for active military personnel (AR 40-25 

Nutrition Standards and Education, Headquarters, Department of the Army, 

Washington, DC, 2001).

*
Units: 1 g RE = 1 μ g retinol (3.33IU) or 6 g (10IU) betacarotene; 1 g chole-calciferol = 40IU vitamin D; 1 mg vit 

E = 1 mg RRR-α-tocopherol; 1 mg NE = 1 mg niacin or 60 mg dietary tryptophan; 1 g DFE = 1 g food folate or 

0.5 g synthetic folate.



děkuji za pozornost

Jídlo je minimálně 

stejně tak důležité 

jako typ cepínů, 

počet nosičů nebo 

zvolená trasa



Děti ve výškách

MUDr. Jana Kubalová

LK ČHS, SHM

Na základě „Consensus Statement of the                
UIAA  Medical Commission, Vol. 9

www.theuiaa.org

Září 2010



Vysokohorské prostředí
• Vysoká nadmořská výška > 2500m

• Extrémně vysoká nadmořská výška > 5300m

•  intenzita záření

•  proudění (vítr)

•  tlak vzduchu

•  hustota vzduchu

•  teplota vzduchu

•  vlhkost vzduchu

• Výkon trvá řadu hodin až dnů, vyžaduje psychickou   
a fyzickou zdatnost, teoretické znalosti (rodiče!!!!)



Mohou děti cestovat do vysokých 

výšek?
ANO, ale!!

Podmínky:

• Dítě musí plánovaná aktivita 
bavit!

• Rodič musí upřednostnit 
přání dítěte nad svoje ego

• Dítě musí být naprosto 
zdravé

• Nejsou vhodné dlouhodobé 
pobyty v HA z důvodu vývoje 
dítěte



Problémy související s věkem

• Rizika pobytu v HA a vliv                       HA 
na děti nejsou důsledně       studovány, 
data jsou                    převážně 
extrapolována ze                studií na 
dospělých

• Malé děti mají problémy s komunikací, 
neobjasní dokonale svoje potíže 
(neztišitelný pláč nebo naopak apatie)

• Malé děti nedokážou odhadnout hrozící 
rizika (omrzliny, podchlazení, spálení, 
vyčerpání ….)

http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGallDetail.asp?photoID=3129066&catID=109&contestCatID=&rowNumber=57&camID=
http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGallDetail.asp?photoID=3129066&catID=109&contestCatID=&rowNumber=57&camID=


Rizika
• Otorinolaryngologické problémy

• Nemoci způsobené vysokou 

nadmořskou výškou

• Podchlazení, omrzliny

• Problémy způsobené UV zářením

• SIDS 

• Předchozí onemocnění

• Fyzická kondice a nástup únavy

• Strava 

• Hygiena 

• Vliv jiných akutních onemocnění



Otorinolaryngologické problémy

• Otalgie = bolesti uší - vznik při rychlém                         
poklesu nebo vzestupu atmosférického                              
tlaku (cestování autem přes sedla, lanovky, letadla –

start, přistání, vyhlídkové lety)

• Riziko roste u velmi malých dětí, dětí s                            
infekcí HDC (ucpaný nos) = neschopnost                      
vyrovnávat   tlak ve středouší!!

• Prevence a léčba: čistý průchodný nos –
kapky a spreje do nosu dle věku dítěte, nejlépe roztoky slané 
vody – Vincentka, Sterimar, důsledně smrkat a čistit nos 
každých 300 – 500 výšk.m., velmi malé děti při rychlé změně 
tlaku (letadlo) pít (pítko, kojení) = polykání, vyrovnání tlaku

• NECESTOVAT S NEMOCNÝM DÍTĚTEM!!

• Laringitidy: ↑riziko v lyžařských areálech – suchý mráz venku, 
přetopené suché místnosti, prevence: zvlhčování vzduchu

• Krvácení z nosu: viz laryngitidy



Nemoci způsobené vysokou 

nadmořskou výškou
• Incidence AMS = dospělí, ale diagnoza              

u malých dětí obtížná!! (modif. Lake           
Louise Symptom Score - podrážděnost,        
chuť k jídlu, hravost, špatný spánek)

• HAPE – incid.= dosp., ale teoretické riziko ↑ při 
častých infekcích DC v dětském věku

• HACE – incid.?!

• Symptomy AMS, HAPE, HACE jsou 
nespecifické!!

• Děti potřebují k aklimatizaci stejný čas jako 
dospělí

• Všeobecné doporučení:(nejsou jednoznačná 
data) nevystupovat více jak 3000 – 4000m s 
dětmi do 5 let, spát níže < 2500m

http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGallDetail.asp?photoID=37847&catID=109&contestCatID=&rowNumber=9&camID=
http://www.betterphoto.com/gallery/dynoGallDetail.asp?photoID=37847&catID=109&contestCatID=&rowNumber=9&camID=


Rizikové faktory
• Absolutní dosažená výška

• Výškový rozdíl

• Doba od výstupu (nejvyšší riziko hrozí 4 – 12 

hodin po výstupu, možný je i více než 1den)

• Zvýšená námaha, chlad, dehydratace

• Časté předchozí a probíhající infekce 
HCD

• Ageneze a. pulmonalis

• Plicní hypertenze, perinatální plicní 
hypertenze

• Vrozené choroby srdce (pravolevé zkraty)

• Downův sy

• Individuální vnímavost k AI

• Organizované skupiny

• Výstup do HA po velmi dlouhém pobytu v 
HA



Skórovací systémy

• Lake Louise Symptom Score 

(LLSS) – adolescenti

• Lake Louise Age - Adjusted 

Symptom Score (LLAASS) –

4 – 11 let

• Lake Louise Symptom Score 

for preverbal children (CLLS) 

– 0 – 4 roky



LLSS (11+)

Bolest hlavy

Žaludeční a 

střevní potíže

Vyčerpání

Závratě

Kvalita spánku



LLAASS (5 – 11)

Bolí tě hlava?

Máš hlad?

Jsi unavený/á

Točí se ti hlava, máš závratě?

Jak se ti v noci spalo?



CLLS (0 – 4)

Podrážděnost, 

přítomnost, jak 

často?

Podrážděnost, 

intensita, jak 

těžce?

Jak dobře dítě 

jedlo?

Jak si dnes 

hrálo?

Jak dnes v noci 

spalo?

Podrážděnost = stav, který není možný vysvětlit např. únavou, hladem, 

prořezáváním zubů, bolestí nebo poraněním (pláč, svalová tenze, nervozita)



Nemoci způsobené výškou - AI
Dg.: Poznámky Příznaky:

AMS
Nadmořská výška > 2500m

(vyjímečně i méně)

Bolest hlavy + minim. 1 

následující příznak

Viz LLSS

• GIT potíže – nauzea, zvracení, ztráta chuti k jídlu

• Únava, vyčerpání

• Závrať

• Nespavost

HACE
Většinou příznaky AMS + bolest 

hlavy nereagující na běžná 

analgetika, typicky nad 4000m

• Poruchy rovnováhy

• Dezorientace, zmatenost

• Změna chování a myšlení

HAPE
Obvykle nad 3000m, 2 – 5. den 

výstupu, často i bez 

předchozích symptomů AMS a 

HACE

Min. 2 příznaky (A) + 2 příznaky 

(B) 

A:

• Snížená fyzická výkonnost

• Dušnost v klidu

• Kašel (suchý  růžové zpěněné sputum)

• Tlak na hrudi

B:

• Chrůpky nebo pískoty

• Cyanóza (rty …obličej, končetiny)

• Zrychlený puls 110/min

• Zrychlené dýchání > 20/min

• Horečka max. 38° C





Management guidelines: 3P
• Prevence:

Pomalý výstup, nad 2500 m. max. 300m/den, každých 1000m 
(nebo 3. den) jeden den navíc 

Léková profylaxe – pokud to lze NEPODÁVAT!!! – nejsou data!!!

Nelze-li se vyhnout Acetazolamid 2,5mg/kg á 12 hod (max.D 
125mg), 1C

• Poučení:

větší děti osobně + vedoucí, malé - poučení rodičů. Je nutné 
znát svoje dítě - jak se dítě chová na cestách – odlišení příznaků 
cestovní nevolnosti od HA nevolnosti

• Plán v případě nouze: 

Možnost okamžitého snadného sestupu, vč. možnosti transportu

Přístup ke kyslíku

Přístup k hyperbarické komoře

Možnost přivolání pomoci (komunikační prostředky vhodné pro 
daný region)



Léčba AI - AMS
• Lehká

Nevystupovat, jestliže se příznaky nelepší nebo máte 
velmi malé dítě - lépe sestoupit

Symptomatická terapie:
Paracetamol (15mg/kg á 6hod), ibuprofen (10mg/kg á 8 hod) 
při bolestech hlavy

Metoclopramid – antiemetika (0,1 mg/kg 3x denně, max.0,5 
mg/kg/den)

• Střední/těžká (zhoršení příznaků navzdory 
symptomatické léčbě)

Sestup

Kyslík

Acetazolamid: 2,5mg/kg á 12 hod (max. 250mg/dávku)

Dexamethason: 0,15mg/kg á 6 hod (max. 4mg/dávku)

Hyperbarická komora

Symptomatická terapie bolestí hlavy a zvracení, viz výše



Léčba HAPE
Sestup 

Kyslík

Vyloučit námahu, poloha v sedě, tepelný komfort

Nifedipin: pouze nereaguje-li pacient na O2 a 
sestup, nebo není-li oboje dostupné

Dávka: 0,5mg/kg á 8 hod, max. D 40mg/den

Dexamethason:  při současném HAPE + HACE

Hyperbarická komora (usnadnění sestupu)

Kontinuální monitoring

• POZOR: v současné literatuře nejsou data 
podporující užívání léků při HAPE u dětí!!!

• Nejmenší tableta na trhu v ČR je 20mg ret.!!! 
(databáze SUKL)

• Ret, SR, XL tablety nelze dělit!!!



Léčba HACE
Sestup

Kyslík

Dexamethazon: 0,15mg/kg á 6 hod (max. 1. 

dávka 8mg, dále á 4mg)

Při bezvědomí a v těžších stavech podat léky 

parenterálně – i.v.

Hyperbarická komora (jen k usnadnění sestupu)

Kontinuální monitoring

• POZOR: v současné literatuře nejsou data 

podporující léčbu HACE u dětí pomocí 

medikamentů!!





Podchlazení, omrzliny

• Velká plocha těla vzhledem k objemu => rychlejší 
prochladnutí

• Čepice nutná!! – velká hlava                                             
v poměru k tělu, velké ztráty                                      
tepla

• Děti v sedačkách/nosičkách                                             
se  nehýbou – neprodukují                                                             
teplo =>
hrozí podchlazení i omrzliny                               
/zaškrcení a. femoralis/

• Malé děti neřeknou, že je jim                                      
zima a že jim mrznou                                                  
ruce a nohy



Problémy způsobené UV zářením

• Vysoké riziko spálení (↑intenzita záření stoupá s 

nadmořskou výškou, odraz od sněhu)

• Dětská pokožka se snadněji spálí

• Při spálení v dětském věku hrozí vyšší riziko maligního 

onemocnění kůže v dospělosti

• Prevence: opalovací krémy – SPF > 30, dlouhé vzdušné 

oblečení, pokrývka hlavy, na přímém slunci nepobývat 

mezi 11 – 15 hod.

• Ochranné brýle

http://www.obleceniprotislunci.cz/product/legionarska-uv-cepice-s-ochranou-krku-tm-modra-34/
http://www.obleceniprotislunci.cz/product/legionarska-uv-cepice-s-ochranou-krku-tm-modra-34/


SIDS – syndrom náhlého úmrtí 

kojence
• Náhlé neočekávané úmrtí dítěte < 1 rok

• Maximální riziko 2. – 4. měsíc

• Nejsou jednoznačná data, že HA podporuje SIDS

• Teoretické riziko + popisované případy: HA /hypoxie/ 
narušuje normální adaptaci dítěte po porodu

• Doporučení: 

• Pečlivě zvážit, zda vystupovat > 2500m s dítětem < 
1rok!!!

• Riziko roste od > 1000 výškových m., dítě < 1 rok nespat 
> 1600m

• Poloha na zádech

• V místnosti, kde spí, nekouřit, nepřetápět !!



Předchozí onemocnění

• Riziko akutní exacerbace chronického 
onemocnění nebo rozvoje AI

• ↑riziko rozvoje HAPE v HA:

(teoretické, ale logické riziko – nejsou data)

Anegeze a. pulmonalis

Vrozené srdeční vady

Sekundární poškození plic následkem předčasném 
porodu

Cystická fibroza

Downův syndrom

Akutní infekce respiračního traktu



Fyzická kondice a nástup únavy

• Malé děti udrží pozornost krátkou dobu,  6-leté 

dítě = pozornost max. 20min

• Cestování je brzy omrzí

• Fyzická kondice je různá – znát kolik ujde  v 

„domácí výšce“, přizpůsobit trek fyzické kondici 

a nadmořské výšce

• Dítě má jít tak dlouho, dokud se mu chce

• Děti se rychleji vyčerpají, rychleji regenerují

• Dostatek tekutin a stravy, pravidelné přestávky



Strava

• Malé děti se někdy 

obtížně adaptují na 

„cizokrajnou“ stravu a 

jiné jídlo odmítají

• Vyzkoušet podobnou 

stravu před 

příchodem do HA

• Dostatek vhodných a 

pro dítě chutných 

potravin a tekutin



Hygiena 

• Nemožnost udržet domácí hygienický 

standard v odlehlých oblastech je často 

pro rodiče stresující víc než pro dítě

• Děti netrpí gastroenteritidou více, než 

dospělí, ALE!!

• Snadněji dospějí k těžké,                      

život ohrožující dehydrataci



Mohou děti cestovat do vysokých výšek?

ANO, ale!!
Podmínky:

• Dítě musí plánovaná aktivita bavit!

• Rodič musí upřednostnit přání dítěte nad svoje ego

• Dítě musí být zdravé

• Nutné dodržet základní pravidla aklimatizace

• Myslet na „zadní kolečka“



Děkuji za pozornost

Dotazy?



MedCom UIAA 2009
Kathmandu

Vybraná témata

Kristina Höschlová ©2010



T.Küpper

VYSOCE RIZIKOVÉ NEMOCI PRO POBYT 

VE VYSOKOHORSKÉM PROSTŘEDÍ

• NYHA III-IV

• Hb < 100g/l

• Sick cell anemia

• Spánková apnoe



T.Küpper, D.Hillebrandt

Acetazolamid při DM2?

• KI při současném podávání metforminu

(riziko ketoacidotického komatu)



J.Windsor

HYPERTENZE
• Soubor 267 subjektů – kolísání tk od - 8 až +28%

se ↑ n.m.výškou

• Následně pokles (aklimatizace)

• Cíl lékové úpravy: 220/140 mmHg u hypertoniků

180/120 mmHg u normotoniků

• Léky: upřednostit ACEi a Ca blokátory před 
diuretiky a B blokátory



B.Basnyat - PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ

• TYFUS

- horečka, 2-30 dní inkubace

- vakcína – 3 roky, účinnost 70%

Th - 100mg doxycyklinu 2x denně – 10 dní

• Běžné bakteriální infekce

Th- azitromycin – 500 mg po 3 dny



B.Basnyat - PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ

PROTOZOA

• Giardia – inkubace 7 dní

Th – tinidazol (2g večer) po 2 dny

• Amoeba – letargie, horečka

- Vždy potvrdit (může působit jaterní abscesy)

Th - tinidazol 2g po 3 dny 

+ diloxanid furoat (FURAMID) 500 mg 3xd po 10 dní



Desinfekce vody 
(P.Auerbach – WILDERNESS MEDICINE, H.D.Backer – Field Water
Desinfiction

• Giardia – 50°C – 10 min.

• E.Coli – 55°C – 30 min.,  65°C  < 1 min.

• Hep A – 60°C – 20 min., 70°C < 1 min.

• 60 °C – horká voda z kohoutku (hranice 
snesitelnosti dotyku)

• 15/17 vzorků bylo sterilních (tj.není bezpečné)



Desinfekce vody 
(P.Auerbach – WILDERNESS MEDICINE, H.D.Backer – Field Water
Desinfiction

• Chlorová vs. Jodová dezinfekce

• Chlor nepůsobí na Giardii a Amoeby

• Jod: Lugol 4% - 6 kapek /l vody



POSITION PAPER ON THE USE OF 

SUPPLEMENTARY OXYGEN IN MOUNTAINEERING
(7/2009)

1. Pojem „DOPING“ nepřísluší užívání umělého O2

2. Výstup bez O2 je sportovně nejhodnotnější

3. Horolezec zvolí sám, bude-li umělý O2 užívat

4. Užití umělého O2 není porušení etických pravidel

5. Řádná aklimatizace má absolutní přednost před 
užitím O2, ale ani ta není prevencí před AMS a 
těžkou hypoxií > 8000m

• Currently, less than 4% of persons who climb Everest do so without the use of 

supplemental oxygen (Salisbury R., Himalayan database: personal communication)



Umělý O2 - DISKUZE

• Neuvážené užívání léků pro zvýšení výkonnosti 

(Dexametasone, acetazolamid, sildenafil)

- Doping?

- Třeba prezentovat jejich maligní nežádoucí účinky



Mortalita na Mt.Everestu

Vysokohorský kašel

Krevní plyny v zóně smrti

S laskavostí Jeremy Windsora        
a Nicka Masona

-MedCom UIAA, Kathmandu 2009-
Kristina Höschlová 



Mortalita na Mt.Everestu
s laskavým přispěním Jeremy S Windsora

 1921 – 2006

 13 510 horolezců

 3058 úspěšných výstupů (cca 30%)

 212 † = 1,3% úmrtnost

 59 % pády

 27% výšková nemoc

 14% ztraceni

Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortalita na Mt.Everestu

 1,3% úmrtnost – 2,35% při sestupu

- 1,2% před vrcholem

 212 úmrtí

- 5 % před dosažením 4.tábora

- 10 % při výstupu

- 17 % po otočení se zpět při výstupu

- 56 % během sestupu z vrcholu

Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortalita na Mt.Everestu

 Doba výstupu:

- přeživší 9h

- nepřeživší 13 h

 Symptomy:

- únava a vyčerpání (34)

- zmatenost a koma (21)

- ataxie (12)

- dechová tíseň (5)

- nauzea a zvracení (3)

- bolest hlavy (0)

Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortalita na Mt.Everestu

Šerpové vs. Horolezci

 Smrt úrazem:

1,18% Šerpů vs. 0,54% lezců

 Sestup: lezci 6x ↑ mortalitu než Šerpové

 Š.- riziko úrazu při práci v ledopádu

- lépe aklimatizováni

Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortalita na Mt.Everestu

 82% úmrtí ve vrcholových dnech

- nad 8000 m

 Symptomy svědčí pro otok mozku jako 
nejčastější neúrazovou příčinu smrti

Mortality on Everest: Paul G Firth, Hui Zeng, Jeremy S Windsor et al.



Mortalita na Mt.Everestu

 Souvislost s věkem

 1953 – 1989: 19 % lezců > 39 let

0,2 % lezců > 59 let

 2000 – 2005: 46 % lezců > 39 let

3,6 % lezců > 59 let

 Vrchol: 30-40 let - 36 %

> 59 let – 13 %

 Úmrtnost > 59 let – 5 %

- 25 % během sestupu
Effects on age and gender on success and death of mounatineers on 
Mt.Everest: Raymond B.Huey, Richard Salisbury et al.



 „kašel Khumbu“

 Úporný kašel > 5000 m n.m.

 Může způsobit rupturu žeber

 Příčina: suchý a chladný vzduch?

 X: nepopisuje se u polárních expedic

 X: přítomen v umělých podmínkách při °t 
23°C a vlhkosti 80%, ale > 7000m n.m.

 Nízký tlak O2?

Vysokohorský kašel
s laskavým přispěním Nicholase P.Masona

Mason NP, Barry PW Altitude-related cough. Pulmon. Pharm.and Therapy



Vysokohorský kašel - ETIOLOGIE

 Ztráta vlhkosti dýcháním

- fyzická námaha

- ucpaný nos - dýchání ústy

 Plicní otok 

- reflex distální => proximální d.c.?

- hypoxie => útlum Na+ přenosu při 
eliminaci extravaskulární tekutiny

Mason NP, Barry PW Altitude-related cough. Pulmon. Pharm.and Therapy



Vysokohorský kašel - ETIOLOGIE

 Bronchokonstrikce

- suchý, studený vzduch?

- reflexní reakce na hypoxii a hypokapnii?

 Infekce d.c.

 Vasomotorická rinitis (=>antihistaminika?)

 Ovlivnění centra kašle v CNS

- souvislost s hyperkapnickou respirační 
odpovědí?

Mason NP, Barry PW Altitude-related cough. Pulmon. Pharm.and Therapy



Vysokohorský kašel - ETIOLOGIE

 1. Kašel závislý na námaze

- neustává se ztrátou n.m. výšky

- trauma mucosy resp.traktu + infekce

 2. Kašel v n.m.výšce > 5000 m

- není závislý na suchém a studeném 
vzduchu

- plicní otok a porucha centra kašle v CNS

Mason NP, Barry PW Altitude-related cough. Pulmon. Pharm.and Therapy



Vysokohorský kašel - LÉČBA

 Inhalace teplého vlhkého vzduchu

 Kortikoidy

 B2 agonisté

 Antihistaminika

 Kodein

Mason NP, Barry PW Altitude-related cough. Pulmon. Pharm.and Therapy



 Mt.Everest 2007

 4 vzorky v 8400 m

 Měřené hodnoty:

- pO2

- pCO2

- pH

- Hb

- laktát

Krevní plyny v zóně smrti
s laskavým přispěním Jeremy S Windsora

Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest

 Vypočtené hodnoty:

- SaO2

- HCO3-

- BE

- art-alv.diference



Krevní plyny v zóně smrti
Atmosférický tlak a inspirační tlak O2

Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest



Krevní plyny v zóně smrti
Hemoglobinemie a arteriální objem O2

Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest

n.m.výška (m)



Krevní plyny v zóně smrti

Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest



Krevní plyny v zóně smrti

•West JB et al.: Pulmonary gas exchange on the summit of Mount Everest
•Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest

hodnota 0 m n.m. 8050 m
West JB
1983 

8400 m 
Grocott
2010

PaO2 (kPa) 10 - 13 3,7 3,28

PaCO 2 (kPa) 5 - 6 1 1,77

pH 7,44 7,7 7,53

HCO3- (mmol/l) 23 -------- 10

BE mEq/l +/- 3 -7,2 - 7

laktát (mmol/l) < 2 -------- 2,2

SaO2 (%) 99 -------- 54

Hb (g/l) 120-150 -------- 193

Art.-alv.diference
(mmHg)

5-20
(2)

7 5,41



DISKUZE

Krevní plyny v zóně smrti

Grocott MPW et al.: Arter. Blood Gases and O2 Content in Climbers on Mt.Everest

 Laktát 2,2 mmol/l

- anaerobní metabolismus nepřevažuje

- laktát jako energetický substrát

 Art.-alv. diference

- klesá s ↓ PiO2.

- předpokládaná a-AD v 8400m  - 2 mmHg (vs.5,4 

měřených)

- porucha difuse - plicní otok?



Tišina, Jizerské hory, 11.10.2010

Děkuji za pozornost. ☼



PORANĚNÍ BLESKEM

Martin HONZÍK
martinhonzik@seznam.cz

Letecká záchranná služba Hradec Králové































cca 10 km

cca 1 x 109 V

cca 300 x 103 A

cca 75 x 103 °C

cca stovky m

cca 1 x 107 V

cca 30 x 103 A

cca 25 x 103 °C





CO JE PŘÍČÍNOU 

TRAUMATU U ZASAŽENÍ 

BLESKEM

• ELEKTRICKÝ VÝBOJ

• TEPELNÁ NOXA
–  T ve vlastním vodivém kanálu

– při průchodu elektrického výboje tkáněmi

– sekundární popálení o kovové předměty

• TLAKOVÁ VLNA



CO MŮŽE ZÁSAH BLESKEM 

ZPŮSOBIT ?

• okamžité usmrcení

• zástava dechu a oběhu

• sekundární zástava oběhu

• poruchy vědomí

• poruchy čití a hybnosti až ochrnutí

• ohluchnutí + oslepnutí

• popálení 

• poruchy srdečního rytmu

• zlomeniny dlouhých kostí

• poranění svalů, šlach a vazů

• sekundární poranění následkem pádu

• pozdní komplikace

• orgánové selhání, compartment sndr.



CO ROZHODUJE 

O ZÁVAŽNOSTI PORANĚNÍ

• ZPŮSOB ZASAŽENÍ

• ZPŮSOB PRŮCHODU 

VÝBOJE TĚLEM

• DALŠÍ OKOLNOSTI



CO ROZHODUJE 

O ZÁVAŽNOSTI PORANĚNÍ

• ZPŮSOB ZASAŽENÍ

• ZPŮSOB PRŮCHODU 

VÝBOJE TĚLEM

• DALŠÍ OKOLNOSTI



ZPŮSOBY ZASAŽENÍ 

BLESKEM

• PŘÍMÝ ZÁSAH

• BOČNÍ ZÁSAH

• VEDENÍM VÝBOJE

• ZKRATOVÝ MŮSTEK

• ZEMNÍ PROUD A 

KROKOVÉ NAPĚTÍ

• PORANĚNÍ TLAKOVOU 

VLNOU



PŘÍMÝ ZÁSAH

© P. Auerbach



BOČNÍ ZÁSAH



VEDENÍM VÝBOJE

© P. Auerbach



VEDENÍM VÝBOJE



VEDENÍM VÝBOJE



VEDENÍM VÝBOJE





ZKRATOVÝ MŮSTEK



KROKOVÉ NAPĚTÍ



© Bergundsteigen 2/07





TLAKOVÁ VLNA

Obr. © G. Sojer



CO ROZHODUJE 

O ZÁVAŽNOSTI PORANĚNÍ

• ZPŮSOB ZASAŽENÍ

• ZPŮSOB PRŮCHODU 

VÝBOJE TĚLEM

• DALŠÍ OKOLNOSTI

























FLASHOVER EFEKT















CO ROZHODUJE 

O ZÁVAŽNOSTI PORANĚNÍ

• ZPŮSOB ZASAŽENÍ

• ZPŮSOB PRŮCHODU 

VÝBOJE TĚLEM

• DALŠÍ OKOLNOSTI









 Resuscitace - velká naděje na úspěch !!!

 Specifická situace s více pacienty !!!

 Primárně se věnovat VŠEM bez známek života !!!

 Kombinace trauma – popálení - elektrotrauma

 POZOR na pozdní komplikace

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PNP









PREVENCE

• PŘEDPOVĚĎ POČASÍ !!!!

• bezpečný úkryt

• pravidlo BLESK – HROM 30 s / 30 minut

• pozor na nebezpečná místa

• v terénu každý samostatně 

do jiného úkrytu

• bezpečnostní poloha





BEZPEČNOSTNÍ POLOHA

© Bergundsteigen 2/07





Obr. © P. Schubert + Sojer





DOTAZY ?



DĚKUJI ZA POZORNOST





VERTIKÁLNÍ SPORTY  

A PSYCHOSOCIÁLNÍ STRÁNKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

Dotazník pro účastníky mimořádné události, kteří jsou ochotni se podělit o své zkušenosti 

 

 

Vaše odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách www.dlouhacesta.cz 

v rubrice Povídání nejen o sportu – stavíme nové komunikační cesty pod názvem Hory, 

nehody a lidi – dotazníková akce. 
 

Není nutné odpovídat na všechny otázky. Můžete vybrat jen ty, na které chcete odpovědět. 

Vyplnění dotazníku je anonymní. Případně můžete uvést své křestní jméno či přezdívku. 

Případná jména dalších osob uvádějte tak, aby zůstalo zachováno jejich soukromí. 

 

  

DOTAZNÍK  

pro účastníky mimořádné události 

 

1. Událost, o níž chcete hovořit (věcný popis).  

2. Jaký byl váš vztah k osobě, která zahynula?  

    (např. Zahynul můj syn / bratr / otec / kamarád / žák / apod.) 

3. V jaké jste věkové kategorii? (např. 10 – 15, 15 – 20 …) 

4. Jak jste situaci prožívali – bezprostředně i s časovým odstupem. 

5. Co bylo hodně těžké?  

6. Co podle vás fungovalo dobře? 

7. Co vám pomáhalo?  

8. A co nefungovalo - v čem byly rezervy?  

9. Co by vám pomohlo?  

10. Využili jste nějakou odbornou pomoc? 

11. Jaké jste měli s odbornou pomocí zkušenosti? 

12. Co byste dnes případně udělali jinak?  

13. Co vám událost vzala?  

14. Co vám událost dala?  

15. Co byste vzkázali druhým, kteří milují vertikální sporty  

      a mohou se dostat do podobné situace? 
16. Chcete něco dalšího doplnit? 

 

 

 

Vaše odpovědi prosím zašlete na e-mail: 

rydl@upcmail.cz 

 

 

Děkuji za spolupráci. 

 

Dagmar Rýdlová 

Zvonková 13, 106 00 Praha 10 

Mobil 607 232 906 

E-mail: rydl@upcmail.cz 

http://www.dlouhacesta.cz/
mailto:rydl@upcmail.cz
mailto:rydl@upcmail.cz


Úrazy pri rekreačnom 

zjazdovom lyžovaní a možnosti 

prevencie

Korhelík Karol

Horská služba na Slovensku



Činnosť HS v lyžiarskom stredisku

Záchranné a 

pátracie akcie

Poskytovanie prvej 

pomoci v horskom 

prostredí

Preventívna a 

osvetová činnosť

Asistencia pri 

športových 

podujatiach



Oblasť pôsobenia



Oblasť analýzy: Veľká Rača - Dedovka





Charakteristika analýzy

• zimná sezóna 2008/2009   (december – apríl)

•úrazy ošetrené počas víkendových služieb HSnS 

(dobrovoľný zbor)

•celkový počet zranení počas víkendových služieb 

46

•počet ošetrených osôb 44

Cieľ: monitoring rizikových miest na svahu a vytvorenie 

opatrení na znižovanie úrazovosti.
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Úrazy podľa štátnej príslušnosti

Celkom

PL

48%

ČR

14%

D

2%

SR

36%

SR ČR PL D Iný



Celkom

Poranenie kĺbu

22%

Iný typ

4%

Pohmoždenina

13%

Zatvor. zlom.

27%

Vonk. krvácanie

17%

Susp.vnút. krv.

4%

Odrenina

13%

Zatvor. zlom.

Otvorená zlom.

Pohmoždenina

Poranenie kĺbu

Vonk. krvácanie

Susp.vnút. krv.

Omrzlina

Odrenina

Iný typ

Typ zranenia

muži

Celkom

Poranenia kĺbu

66%

Pohmoždenina

13%

Zatvor. zlom.

13%

Odrenina

4%
Vonk. Krvácanie

4%

Zatvor. zlom.

Otvor. zlom.

Pohmoždenina

Poranenia kĺbu

Vonk. Krvácanie

Vnút. Krvácanie

Omrzlina

Odrenina

Iný typ

ženy



Celkom
Hlava

17%

Rameno

9%

Lakeť

9%Zápästie

22%

Koleno

26%

Predk.+Čl.

9%

Chrbtica

4%

Hrud.+brucho

4%

Hlava

Krk

Hrud.+brucho

Chrbtica

Panva

Rameno

Lakeť

Zápästie

Koleno

Predk.+Čl.

Celkom Hlava

5%

Predk.+čl

10%
Chrbtica

5%

Panva

5% Rameno

5%

Lakeť

14%

Zápästie

5%

Koleno

51%

Hlava Krk

Hrudník Chrbtica

Panva Rameno

Lakeť Zápästie

Koleno Predk.+čl

Lokalizácia poranenia

muži

ženy



Celkom

Zjazdová trať

100%

Zjazdová trať Iné OHDZ Voľný terén

Miesto nehody

muži

ženy

Celkom

Zjazd. trať 

80%

Iné

5%

Voľný terén

10%

OHDZ

5%

Zjazd. trať Iné OHDZ Voľný terén



Celkom
Námraza

13%
Prekážka

4%

Neznáma príčina

4%

Neopatrnosť

46%

Kolízia s inou os.

25%

Alkohol

8%

Neznáma príčina

Námraza

Neupravená trať

Prekážka

Neznalosť terénu

Neopatrnosť

Zlé viazanie

Kolízia s inou os.

Nízka tech. úroveň

Alkohol

Vyčerpánie

Príčina nehody
muži

ženy



Celkom

Zjazdové lyžovanie

71%

Snowboarding

24%

Nástup a výstup z OHDZ

5%

Pešia turistika

Snowboarding

Jazda na vleku

Sánky

Zjazdové lyžovanie

Bežecké lyžovánie

Lyž. ve voľnom ter.

Výkon povolánia

Jízda na snež. vozidlách

Nástup a výstup z OHDZ

Celkom

Zjazdové lyžovanie

78%

Snowboarding

22%

Pešia turistika

Snowboarding

Jazda na vleku

Sánky

Zjazdové lyžovanie

Bežecké lyžovanie

Lyž. vo voľnom ter.

Výkon povolania

Jazda na snež. Vozidlách

Nástup a výstup z OHDZ

Činnosť pri nehode
muži

ženy



Spolupráca

Celkom Lyžiarska ZS

5% Zách. služba

20%

Bez inej spolupráce

75%

HZS

Lyžiarska ZS

Letecká ZS

Zách. služba

Polícia

Bez inej

spolupráce



Spotreba zdravotníckeho materiálu

Celkom
Americká dlaha

11%

Vákuová dlaha

11%

Sterilné krytie

20%

Kramerova dlaha

30%

Krčný límec

4%

Vákuový matrac

7%

Elast.obväz

17%

Americká dlaha

Kramerova dlaha

Sterilné krytie

Elast.obväz

Vákuová dlaha

Krčný límec

Vákuový matrac



Hlava
11%

Hrudník, brucho, panva; 4%

Chrbtica
5%

HK 32%DK 48%

Celkom

Ústav telovýchovného lekárstva – Bratislava, 1954 – 1955 (Brouth, 1971, s. 123)

(sledovaná skupina 64 lyžiarov, 77 úrazov)

Veľká Rača 2008/2009  (sledovaná skupina 44 lyžiarov, 46 úrazov)



Ústav telovýchovného lekárstva Bratislava 1954 – 1955 (Brouth, 1971, s. 123)

(sledovaná skupina 64 lyžiarov, 77 úrazov)

Veľká Rača 2008/2009  (sledovaná skupina 44 lyžiarov, 46 úrazov)



Monitoring najrizikovejších miest na svahu





Záchranná činnosť pri lyžiarskom úraze





Zvoz zraneného



Kuriózne lyžiarske úrazy



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



Metodika výuky
zdravovědy v 

horolezeckých oddílech

Peter Lidinský



Autor:

• student LF MU Brno – 4. ročník

• předseda a zdravotník HO Horizontal Brno



• nutnost reorganizace vzdělávání nováčků –
nový plán horoškoly a tudíž nutnost sestavení
nového plánu výuky zdravovědy

• zaměření výuky hlavně na praktickou stránku 



Rozdělení horoškoly – 6 stupňů
pokročilosti:

• Lezec a jistič při lezení s vrchním jištěním (stěna)
• Jistič v jednodélkových zajištěných cestách (stěna, 

skalky)
• Prvolezec v jednodélkových zajištěných cestách (stěna, 

skalky)
• Lezec v nezajištěných cestách (jedno- i vícedélkových) –

léto (skalky, hory)
• Lezec v nezajištěných cestách (jedno- i vícedélkových) –

rozšíření zima (skalky, hory, ledy, mixy)
• Lezec profík (rozšiřující metodika, technické lezení, 

stavba zajištěných cest, záchranářský materiál)



Podmínky kladené na metodiku 
zdravovědy:

• aktuálnost – guidelines 2005

• jednoduchost, přehlednost a 
zapamatovatelnost

• spektrum pokrývající lezeckou problematiku,  
praktická využitelnost

• tematická souvislost s tématy probíranými v 
horoškole



Celkový proces výuky zdravovědy:

• 1. navrhnutí celkové koncepce

• 2. výuka:  - teoretická příprava

- praktické ukázky

- metodický víkend

- použití v „praxi“ 

• 3. výstupy:  výukový film, obrazová dokumentace, 
textové podklady



1. Celková koncepce
Stupeň pokročilosti 1:

• Lékárnička, vybavení pro nouzové situace, 
hlášení úrazů

• Povrchové zranění (odřeniny, popáleniny), 
obvazové techniky



1. Celková koncepce
Stupeň pokročilosti 2:

• Poškození pohybového aparátu, zlomeniny, 
fixační a transportní techniky

• Vis v laně, ortostatický šok, záchrana

• Poškození pohybového aparátu – dislocatio, 
distorsio

• Krvácení, šok, obvazové techniky

• Popáleniny

• Postup při nehodě, prvotní vyšetření, transport 
a lezecká záchrana, organizace záchranné akce



1. Celková koncepce
Stupeň pokročilosti 3:

• First aid, kardiopulmonální resuscitace

• Rány a léčba ran

• Poranění hlavy a krku

• Poranění hrudníku

• Poranění břicha a pánve

• Poranění končetina páteře

• Opakování KPR



1. Celková koncepce
Stupeň pokročilosti 4:

• Lékárnička, vybavení pro nouzové situace, hlášení úrazů
• Zásahy bleskem a popáleniny
• Postup při nehodě, prvotní vyšetření, transport a letecká záchrana, 

organizace záchranné akce
• Náhlé příhody břišní
• Křečové stavy, intoxikace organizmu (houby, léky, alkohol)
• Poruchy vědomí, šok
• Anafylaktický šok, KPR
• Opakování ošetřování ran
• Podchlazení, omrzliny
• Tlakové body u tepenného krvácení
• Poranění pohybového aparátu
• KPR
• Kolaps z horka, úpal, úžeh
• Asthma bronchiale, epilepsie





2. výuka – teoretická příprava



2. výuka – teoretická příprava

• videa – e-portál Fsps MUNI



2. výuka – praktické ukázky

• - to, co se naučili – provedené v praxi  



2. výuka – metodické víkendy

ve spolupráci s:

- LF MU - ČČK 



2. výuka – „prax“



3. výstupy

• DVD

• Obrazové výstupy

• Textová skripta



Osnova horoškoly - Horolezecký oddíl HORIZONTAL Brno

Téma: Zpracovává:

Stupeň pokročilosti 1

1. Zdravověda: Lékárnička, vybavení pro nouzové situace, hlášení úrazů

Metodika: Úvodní hodina - seznámení - po celou dobu náboru

Materiál: Zálk. seznámení - Lano, sedák, karabiny, lezečky

Uzly: Osmičkové poutko, Poloviční lodní uzel

I. Téma: Navazování na sedací úvazek

Jistění při lezení  - přes HMS

Zás. Bezp. lezení - Vzáj. kontr., pozice jističe

Komunikace mezi lezci

II. Téma: Balení lana

2. Zdravověda: Povrchová zranění (odřeniny, popáleniny), obvazové techniky

Metodika:
Materiál: Lano - stat., dynamické, 1; Jistítka

Uzly: Poloviční lodní uzel - jednou rukou

I. Téma: Jištění - Poloviční lodní uzel, Kyblík a spol.

Jistící bod při lezení na rybu

Technika lezení - tři pevné body, těžiště,…

II. Téma: Klasifikace

Přezkoušení ze stupně 1

Stupeň pokročilosti 2

3. Zdravověda: Poškození pohybového aparátu

zlomeniny, fixační a transportní techniky

Metodika:
Materiál: karabiny, slaňovací osma, 

Uzly: Lodní uzel, Prusík

I. Téma: Jištění prvolezce - statické, dynamické

Rázová síla, Pádový faktor

Chytání pádů - pneumatika

Sebezajištění

II. Téma: Názvosloví a horolezecké značky

4. Zdravověda: Vis v laně, ortostatický šok, záchrana

Metodika:
Materiál: Sedací, prsní, kombinované a celotělové úvazy, smyce

Uzly: Vůdcovský uzel, očková spojka(UIAA)

I. Téma: Vis v laně - bez, s prsákem

Navázání kombinované - přímo na lano

Navázání kombinované - alpský způsob

II. Téma: Skalní oblasti v České republice a okolních zemích



5. Zdravověda: Poškození pohybového aparátu – dislocatio, distorsio

Metodika:
Materiál: Přilby, prusíky

Uzly: Liščí uzel, dvojitý rybářský uzel

I. Téma: Sestup obecně, především slaňování

Slanění se sebezejištěním

II. Téma: Pravidla lezení v různých oblastech

6. Zdravověda: Krvácení, šok, obvazové techniky

Metodika:
Materiál: Prusíky - Jumary, T-block (jen seznámení)

Uzly: Machard prusík, Vánočkový prusík, Francouzský

I. Téma: Postup po laně

Prusíkování

Prusíkování

II. Téma: Orientace v terénu - práce s buzolou

7. Zdravověda: Popáleniny

Metodika:
Materiál:  Nouzové vybavení (skalky)

Uzly: Devítka, ambulantní spojka

I. Téma: Záchrana prvolezce - dolů

Spuštění

Metoda HOI

Metoda HOI

II. Téma: Vybavení pro pobyt v přírodě - obecný přehled

8. Zdravověda: Postup při nehodě, prvotní vyšetření, 
transport a letecká záchrana, organizace záchranné akce

Metodika:
Materiál:

Uzly: Osma protisměrná, Alpský motýl

I. Téma: Metoda HOI

Transport raněného

Improvizovaná nosítka

II. Téma: Pobyt v přírodě - karimatky

Oddílový metodický víkend 1:

Prakticky na skalkách



1.den Slaňování se sebezajištěním

Metoda HOI

Transport zraněného

Přespání v přírodě

2.den Lezení, lezení, lezení

Přezkoušení ze stupně 2

Stupeň pokročilosti 3

9. Zdravověda: First aid + kardiopulmonární resuscitace

Metodika:
Materiál: reverzo, ATC XP guide

Uzly: Osma se dvěma oky, dračí smyčka + pojistka

I. Téma: Opakování Pádový faktor, rázová síla

 Vis v laně - Ortostatický šok

Postupové jištění - cvakání expresek

Správné vedení zajišťovacího řetězce

II. Téma: Pobyt v přírodě - spací pytle

10. Zdravověda: Rány + léčba rán

Metodika:
Materiál:

Uzly: lodní uzel jednou rukou, do karabiny

I. Téma: Štandy na fiksních bodech - vratný bod pro rybaření

Štand na 1 fixním bodu

Centrální karabina, Lodní smyčka v borháku

II. Téma: Pobyt v přírodě - Stany

11. Zdravověda: Poranění hlavy a krku

Metodika:
Materiál:

Uzly: dvojitá dračí smyčka (na laně i na smyčce)

I. Téma: Štandy na fiksních bodech

Štand na 2 fixních bodech

Vyrovnávací smyčka (Německý zp.), Anglosaský způsob

II. Téma: Pobyt v přírodě - Vařiče, nádobí

12. Zdravověda: Poranění hrudníku

Metodika:
Materiál:

Uzly: Opakování dvojitá dračí smyčka (na laně i na smyčce)
I. Téma: Vratný bod pro rybaření - opakování

Provazování lana vratným bodem pro spuštění



II. Téma: Vhodná strava pro pobyt v přírodě

Oddílový metodický víkend 2:

Prakticky na skalkách

1.den Správné vedení zajišťovacího řetězce

Štandy na fiksních bodech - vratný bod pro rybaření

Přespání v přírodě

2.den Lezení, lezení, lezení

13. Zdravověda: Poranění břicha, pánve

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Dobírání druholezce - půllodní uzel, kyblík

II. Téma: Obuv pro outdoor - skalky, VHT, Horolezectví

14. Zdravověda: Poranění končetin, páteře

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování

II. Téma: Oblečení Princip vrstveného oblékání

Péče o vybavení

15. Zdravověda: Opakování KPR

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana druholezce - dolů

spuštění, fixace lana, sestup ke zraněnému

opakování HOI

II. Téma: Doplňky oblečení - rukavice, čepice, ponožky, návleky

Přezkoušení ze stupně 3

Stupeň pokročilosti 4

16. Zdravověda: Lékárnička, vybavení pro nouzové situace, hlášení úrazů



Metodika:
Materiál: Vybavení do hor - obecně ; Lana - dvojitá, poloviční

Uzly:

I. Téma: Správné použití polovičních a dvojitých lan

Jistící řetězec - jištění na půlkách a dvojčatech

II. Téma: Batoh

Oddílový metodický víkend 3:

Prakticky na skalkách

1.den Štandy na fiksních bodech

Dobírání druholezce - půllodní uzel, kyblík, ATC XP Guide

Záchrana druholezce, dopomoc

Přespání v přírodě

2.den Lezení, lezení, lezení

17. Zdravověda: Zásahy bleskem, popáleniny

Metodika:
Materiál: Vklíněnce, šťáradla, Hexy, Abalaky, Friendy

Uzly: Smyčky pro zajišťování - Opičí pěst, Osma, Vůdcák

I. Téma: Problematika vlastního zajišťování

Teorie a ukázka zakládání vlastního jištění

II. Téma: Čelové lampy

18. Zdravověda: Postup při nehodě, prvotní vyšetření,
transport a letecká záchrana, organizace záchranné akce

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Štandy na vlastních bodech

Štand na 2 bodech - protitah dolů

Vyrovnávací smyčka (Německý zp.), Anglosaský způsob

Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka)

II. Téma: Pohyb v horách - základ

19. Zdravověda: Náhlé příhody břišní

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Štandy na vlastních bodech - opakování - procvičování

Štand na 3 bodech - protitah dolů

II. Téma: Plánování tůr v horách



20. Zdravověda: Křečové stavy, intoxikace organizmu (houby, léky, alkohol)

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Opakování - Postupové jištění - cvakání expresek

Opakování - Lezení a jištění na půlkách a dvojčatech

Opakování - Správné vedení zajišťovacího řetězce

II. Téma: Počasí

21. Zdravověda: Poruchy vědomí, šok

Metodika:
Materiál:

Uzly: Prusíky! - různé druhy, T-Block, 

I. Téma: Dopomoc druholezci

Fixace lana v problémové situaci a opětovné odblokování

Dopomoc druholezci - základní způsoby

II. Téma: Postup - Nebezpečí a taktika

Oddílový metodický víkend 4:

Prakticky na skalkách

1.den Zakládání vlastních jistících bodů

Smyčky, Hexy, Abalaky, Friendy

Zatloukání a vytloukání skob

Provazování hodin ,Kamování vklíněnců

Štandy, štandy, štandy

2.den Lezení, lezení, lezení

22. Zdravověda: Anafylaktický šok, KPR

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Postup sebezáchrany druholezce

Klasické prusíkování, použití T- Blocku, Jumaru

Sestup k postiženému - prusíkování

II. Téma: Aklimatizace

23. Zdravověda: Opakování ošetřování ran

Metodika:
Materiál: Nezbytný materiál pro pohyb v horách - co vždy s sebou



Uzly:

I. Téma: Postup sebezáchrany druholezce

Prusíkování - "Munchhausentechnik" (s těžkým nákladem)

Prusíkování se zraněným

II. Téma: Výživa ve vysokohorském prostředí

24. Zdravověda: Podchlazení a omrzliny

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Sestup k postiženému - Selbstseilrolle

Prusíkování se zraněným

II. Téma: Bivakování

25. Zdravověda: Tlakové body u tepenného krvácení

Metodika:
Materiál:

Uzly: Prusíky! - různé druhy

I. Téma: Záchrana, dopomoc druholezci - s užitím prusíků

Záchrana vzhůru - Štraussova metoda

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 5:

Prakticky na skalkách

1.den Dopomoc druholezci

Sebezáchrana druholezce

Sestup k postiženému - prusíkování

Sestup k postiženému - Selbstseilrolle

2.den Lezení, lezení, lezení

26. Zdravověda: Poranění pohybového aparátu

Metodika:
Materiál:

Uzly: Prusíky! - různé druhy

I. Téma: Záchrana, dopomoc druholezci - s užitím prusíků

Záchrana vzhůru - Jednoduchý kladkostroj

II. Téma:



27. Zdravověda: KPR

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana vzhůru - Jednoduchý kladkostroj - Opakování

II. Téma:

28. Zdravověda: Kolaps z horka, úpal, úžeh

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana vzhůru - Jednoduchý kladkostroj- Dvojitá lana

Záchrana vzhůru - Jednoduchý kladkostroj- Uzel na laně

II. Téma:

29. Zdravověda: Asthma bronchiale, epilepsie

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana dolů - Spuštění osoby

1 osoba - (HMS)

Spouštění osoby - uzel na laně

II. Téma:

30. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana dolů - Spuštění osoby

2 osoby - postižený + 1 zachránce - (dvojitý HMS)

II. Téma:

31. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana dolů - Slanění s postiženým



Opakování - Metoda HOI

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 6:

Prakticky na skalkách

1.den Záchrana nahoru - Strauss

Záchrana nahoru - Kladkostroje 1 a 2

Záchrana - využívání prusíků, Gardy, kar. Blok.

2.den Lezení, lezení, lezení

32. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana dolů - Slanění s postiženým

Slanění s postiženým na jednom závěsu

Slanění se dvěma závěsy

II. Téma:

33. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Přesedání do dalšího slanění - při slaňování se zraněným

II. Téma:

34. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Slaňování přes převis

II. Téma:

35. Zdravověda:

Metodika:



Materiál:

Uzly:

I. Téma: Slaňování - Opakování na všechny způsoby

II. Téma:

36. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana v traverzu

II. Téma:

37. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana v traverzu

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 7:

Prakticky na skalkách

1.den Záchrana dolů - spust 2 osob

Záchrana dolů - HOI

Záchrana dolů - Slanění se zraněným

Přesedání do dalšího slanění - při slaňování se zraněným

2.den Lezení, lezení, lezení

38. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana v převise

II. Téma:



39. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana v převise

II. Téma:

40. Zdravověda: Činnost po úrazu, vhodná šetrná poloha, vyšetření, priority

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Improvizované prostředky

Opakování - Transport zraněného

II. Téma: Přivolání pomoci - vrtulníku

Přezkoušení ze stupně 4

Stupeň pokročilosti 5

41. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Mačky

Uzly:

I. Téma: Pohyb v zimních horách - základ

Vybavení pro pohyb v zimě

Oblečení, Nouzové vybavení

Sondy, lopaty, lavinové vyhledávače

II. Téma:

42. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Cepíny

Uzly:

I. Téma: Lavinové nebezpečí

Prevence

II. Téma:

43. Zdravověda:



Metodika:
Materiál: Teleskopické hole

Uzly:

I. Téma: Před tůrou - Plánování zimní tůry

Laviny - Odhad nebezpečí, lavinová předpověď

Laviny - Rozhodovací strategie

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 8:

Prakticky na skalkách

1.den Záchrana v traverzu

Via Ferrata - tvorba, postup

Tvorba bivaku

2. den Technické lezení

44. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Sněžnice

Uzly:

I. Téma: Na tůře - Bezpečné chování na zimní tůře

Odhad nebezpečí v terénu

II. Téma:

45. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Opakování - Sondy, lopaty, lavinové vyhledávače

Uzly:

I. Téma: Lavinová nehoda

Transport

II. Téma: Opakování - přivolání pomoci - vrtulníku

46. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Sněhové kotvy, cepíny - deadman

Uzly:

I. Téma: Jištění ve sněhu - obecně

Jistící stanoviště na sněhu

Jištění prvolezce bez postupových jištění

Jištění druholezce

II. Téma: Jištění prvolezce s postupovým jištěním



Spojení lanem při současném postupu na svahu

47. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Jištění na sněhu - Opakování

Dodělání

II. Téma: Pohyb v mixovém terénu

Oddílový metodický víkend 9:

Prakticky na skalkách

1.den Lavinová problematika - vyhledávače, sondy

Vykopávání z laviny

Jištění na sněhu

2. den Lezení, lezení, lezení (pokud možno mixy)

48. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Pohyb po ledovci - dvojice, trojice

Hrozící nebezpečí - bezpečnost

Navázání, rozestupy, úprava lana pro brždění

II. Téma:

49. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Pád do ledovcové trhliny

Sebezáchrana po pádu do trhliny

Opakování - Prusíkování - "Munchhausentechnik"

II. Téma:

50. Zdravověda:
 

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana po pádu do trhliny

Sestup k postiženému



Opakování - Klasické prusíkování, použití T- Blocku

Opakování - Sestup k postiženému - Selbstseilrolle

II. Téma:

51. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Záchrana po pádu do trhliny

Technika volné kladky - Laserolle

Opakování - Jednoduchý kladkostroj

Opakování - Dvojitý kladkostroj

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 10:

Prakticky na skalkách

1.den Pohyb po ledovci

Sebezáchrana a záchrana po pádu

do ledovcové trhliny

2. den Lezení, lezení, lezení (pokud možno mixy)

52. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: Šrouby do ledu, háčky do ledu, ledové skoby

Uzly:

I. Téma: Lezení v ledu - základ

Vybavení

Technika pohybu v ledu

II. Téma:

53. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Jistící stanoviště v ledu

Postupové jištění v ledu

II. Téma:

54. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:



Uzly:

I. Téma: Slaňovací stanoviště v ledu

Abalakovy hodiny

Slaňování pomocí šroubů

II. Téma:

55. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Dry tooling

II. Téma:

56. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Opakovaví a ucelovací hodina

případně rezerva na dodělávky

II. Téma:

Oddílový metodický víkend 11:

Prakticky na skalkách

1.den Lezení v ledu

2. den Dry tooling

Přezkoušení ze stupně 5

!!!Lezec profík!!!

57. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Specifika a kousky s ATC XP Guide

Štand horských vůdců (dvojitá dračí smyčka),

II. Téma:



58. Zdravověda:

Metodika:
Materiál: T-block, Jumary

Uzly:

I. Téma: Postup po laně se záchranářským vybavením

II. Téma:

59. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Blokace lana proti prokluizu - otevřená a uzavřená garda

Záchrana vzhůru - použití otevřené i uzavřené Garda brzdy

V různých místech záchranného řetězce

II. Téma:

60. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: karabinový blokant, blokant přes osmu

Záchrana vzhůru - použití karabinového blokantu, osmy

II. Téma:

61. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Via Ferrata - správný pohyb po zajištěných cestách

Tvorba zajištěných cest - natažení fixních lan

II. Téma:

62. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Via Ferrata - správný pohyb po zajištěných cestách



Tvorba zajištěných cest - natažení fixních lan

II. Téma:

63. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Technické lezení

Pomůcky pro technické lezení

Metody technického lezení

II. Téma: Klasifikační stupnice technického lezení

64. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Stavba lanových překážek - vypínání lan

II. Téma: Stavba lanových překážek - bezpečnost

65. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Skialpinismus - základ

Vybavení

II. Téma:

66. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Skialpinismus - základ

Postup na lyžích vzhůru

Nebezpečí

II. Téma:



67. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Skialpinismus - základ

Pohyb na lyžích dolů po svahu

Nebezpečí

II. Téma:

68. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Lanové překážky - praktická stavba

II. Téma:

69. Zdravověda:

Metodika:
Materiál:

Uzly:

I. Téma: Lanové překážky - praktická stavba

II. Téma:

??Přezkoušení ze stupně 6 - Lezec profík??



Stupně pokročilosti: 1. Lezec a jistič při lezení s vrchním jištěním

(stěna)

2. Jistič v jednodélkových zajištěných cestách

(stěna, skalky)

3. Prvolezec v jednodélkových zajištěných cestách

(stěna, skalky)

4. Lezec v nezajištěných cestách (jedno i vícedélkových) - léto

(skalky, hory)

5. Lezec v nezajištěných cestách (jedno i vícedélkových) - rozšíření  zima

(skalky, hory, ledy , mixy)

6. Lezec profík

(rozšiřující metodika, technické lezení, stavba zajištěných cest, záchranářský materiál 

Udělení kvalifikace: Absolvování přezkoušení pro příslušný stupeň kvalifikace a stupně nižší

Teoretické a především praktické předvedení získaných znalostí

U vyšších stupňů přezkoušení ze zdravovědy

Vždy jednotlivé lekce jsou na 60 - 90 minut na Staňkově nebo na Stránské skále

Metodické víkendy - schrnují probranou látku - nejduležitější témata se prakticky procvičují na skalách

 ve zbývajícím čase je pak plánováno lezení



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

11. – 26. duben 2010

Oblasti působení:

Cíle: 
- po úspěšném výletu z roku 2004 zopakovat sjezdy z Damavándu (5671 m) a čtyřtisícovek

- české a ruské ženské prvosjezdy z Damavándu a různých čtyřtisícovek

- prvosjezdy na snowboardu

Předchozí český skialpinistický výskyt na Damavándu v roce 2003 HO Banka Praha se 

sjezdem z 4800 m, 2004 HO Vsetín – výstup na lyžích a sjezd z vrcholu, 2008 HO Třinec

sjezd po dosažení vrcholu z asi 5200 m 
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IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

Účastníci:

Jan Pala, Vsetín, CZ – skialp, vedoucí

Jana Dostalová, Brno, CZ - snowboard

Aljona Denshchik, Petropavlovsk-Kamčatskij, Rusko – skialp

Michal Sventek, Žilina, SK – snowboard

Petr Novák, Vysoké Mýto, CZ – skialp

Martin Čadík, Pardubice, CZ – skialp

Adam Daněk, Praha, CZ - skialp
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Jídlo a pití:



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

Tanec pod Damavándem ve výšce 4200 m



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010
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Záchranné služby v Íránu – SAR (Search And Rescue):

- řada organizací zabývajících se záchrannou v horách, při

živelných pohromách a různých neštěstích

- nejaktivnější mezi záchrannými službami je Íránský červený

půlměsíc

- horolezci z místních klubů nebo organizací

- obecně jako první vždy zasahují místní horolezci

Současný stav:

- Írán obecně nemá dostatek kvalifikovaných horolezců pro záchranné práce 

v horách

- v mnoha organizacích je nedostatečné vybavení pro záchranu v horách

- řízení a organizace je nedostatečná, takže doba odezvy po nahlášení

jakéhokoliv problému bývá velmi dlouhá

- minimální zkušenost pilotů vrtulníků s létáním v horách nad 2500 m



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

Historie záchranných služeb SAR (Search And Rescue):

1997 - založení IRANSAR pro záchranné práce během zemětřesení, leteckých neštěstí v 

odlehlých místech, povodní, apod. Dále podpora a školení pro Íránský červený půlměsíc a 

hasičské sbory

1998 – IRANSAR začíná organizovat vzdělávací kurzy zaměřené na záchranné práce 

2003 – vybraní kandidáti z několika organizací vytvořili poradní sbor vedoucích IRANSAR 

a stali se součástí neziskových organizací podléhajících Ministerstvu vnitřních záležitostí 

Íránu

Současnost:

- několik set dobrovolných záchranářů a profesionálů zasahujících během 

různých neštěstí

- členská základna rychle roste

- pořádají se kurzy pro různé záchranné práce jak v horách, tak v jednotlivých

výcvikových střediscích, např. Polur
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Výcvik záchranářů SAR ve středisku IMF v Poluru
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Školení záchranářů v horách



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

Situace v pohoří Alborz mezi Teheránem a Kaspickým mořem:

- profesionálové a dobrovolníci patřící do hasičských sborů Teheránu a

Íránského červeného půlměsíce

Ostatní oblasti Íránu:

- SAR práce záleží na lokálních představitelích

- většinou je v horách vše děláno dobrovolníky 



IRAN SKIING AND SNOWBOARDING 2010

Vybavení záchranných týmů v Íránu:

- většina státem řízených záchranných týmů má nejnovější vybavení

- otázkou je, zda v případě akutního zásahu mají toto vybavení s sebou, zatím ne

- specializované záchranné týmy mají satelitní telefony, lavinové vyhledávače,

apod., ale mají nedostatek dostatečně vyškolených lidí k použití veškerého

dostupného vybavení

- většina dobrovolníků používá své vlastní vybavení jako: batohy, helmy, sondy,

sedáky, lana, karabiny, apod.

- pokud nejsou tito dobrovolníci součásti státem řízených SAR skupin, tak mají

problém s obnovou opotřebovaného vybavení a snaží se jeho použití omezit na

nezbytné minimum
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Letecká záchrana v Íránu:

- většina pohoří je do výšky 2500 m, tj. vhodná pro leteckou záchranu

- nad 2500 m má většina pilotů problém létat kvůli nedostatku zkušeností a rychlým

změnám počasí

- letecká záchrana je řízena státními agenturami

- v posledních letech několik záchranných vrtulníků havarovalo při praktickém 

nasazení v terénu, a proto se vrtulníků využívá omezeně

- v oblasti Alam Kouh jsou zbytky vrtulníku z havárie, která se stala při

záchranných operacích v zimě 2002

- obecně při pohybu v odlehlých íránských horách není možné očekávat přílet

vrtulníku v případě nutnosti
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Lavinové nehody v poslední době:

Dizin – 4. únor 2010

- 7 studentů a jejich v Evropě vyškolený horolezecký instruktor Farshad Khalili se 

specializací na zimní hory a problematiku lavin bylo zabito při lavině na cestě 

v oblasti lyžařského střediska Dizin ve výšce asi 3200 m

- Farshad byl jedním z nejvíce zkušených horských vůdců v Íránu a největším

propagátorem skialpinismu

- záchranné práce trvaly 5 dní za účasti několika set záchranářů a těžké techniky

na odstranění sněhových mas

- na počest Farshada Khalliliho by uspořádán první ročník sedmidenního 

skialpinistického výletu v okolí údolí Hearsal-Chal v oblasti Takh-e-Solaiman od

22. dubna 2010

Dizin 2005

- 4 záchranáři byli zabiti lavinou během hledání ztraceného lezce
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Závěr:

Írán je z hlediska skialpinismu a snowboardingu ideální zemí, je v něm řada pohoří

v zimě a na jaře úplně prázdných

- nadmořské výšky vrcholů jsou v rozmezí od 3000 do 5671 metrů

- skupina lyžařů nebo snowboardistů musí být ve všech ohledech soběstačná, na

pomoc místních skupin IRANSAR není možné spoléhat

- v oblasti Damavándu tvoří horskou službu dva horolezci, kteří mají přes zimu na

starosti chatu ve výšce 4200 m



Antarktida 

a měření ozónu

Sieger, 2010



Proč ozón a Antarktida

Plán:

Rok 2004 příprava projektu

2005-2006 instalace

2007-2008 IPY …Mezinárodní polární rok, první výsledky

Další termíny realizace:

Leden 2009

Listopad 2009

Realita:

Leden-březen 2010



Sluneční záření



Ozónová díra rok 2006



UVA … 290-320 nm,       UVB … 320-400 nm



Kde hledat Antarktidu



Gondvana



Gondvana



Jak to bylo před 200 milióny let



Kde hledat Antarktidu

Rozloha 12 mil. km2

Mont Winson  4892 m n.m.

Průmerně       2194 m n.m.

Nejnižší teplota     -89 °C, rok 1983 

základna Vostok

Průměrná tloušťka ledu   1829 m

Maximální tloušťka ledu   4776 m



Jižní pól, Amundsen-Scottova základna











Čím je zvláštní







Antarktická smlouva

• Uzavřena 1. prosince 1959, 

• Antarktidy bude využito jen pro mírové účely. 
Zakazují se mimo jiné jakékoli opatření 
vojenského charakteru, jako je vybudování 
vojenských základen a opevnění, konání 
vojenských manévrů, jakož i pokusy s jakýmikoli 
druhy zbraní. 

• Tato Smlouva nezabraňuje využít vojenského 
personálu nebo zařízení pro vědecké výzkumy 
nebo pro jakékoli jiné mírové účely. 



Antarktická smlouva
ČR k ní přistoupila v roce 2003

ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ANTARKTIDĚ

Položka 166

Podání žádosti k

a) povolení  pobytu v Antarktidě Kč 5 000,-

b) provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě Kč 200,-

c) odběru nerostů nebo paleontologických nálezů a jejich vývozu Kč 200,-

d) výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě Kč 200,-

e) vstupu na zvláště chráněné antarktické území Kč 200,-

f) zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin

a živočichů v Antarktidě Kč 200,-

g) odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů

v Antarktidě Kč 200,-

h) dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů

a mikroorganismů do Antarktidy Kč 200,-

i) dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy Kč 200,-



Antarktická smlouva
Sankce při nedodržení podmínek

a) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6) nebo povolení 

(§ 8) nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

b) uvede v ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) záměrně nepravdivé nebo zkreslené 

údaje,

c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje 

podmínky

d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy

bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

e) nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě, 

f) neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

g) spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

h) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost

nebo neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,

i) provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje 

podmínky stanovené v povolení,

lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, nejde-li o trestný čin



Marambio a vstup na kontinent



Marambio a vstup na kontinent



Marambio a vstup na kontinent
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Ozón jako skleníkový plyn

Tepelná rovnováha na Zemi je dána rovnováhou mezi 

příjmem a výdejem energie.

•Země je ohřívána Sluncem

•Ochlazována vyzařéváním do vesmíru.

•Tepelnou izolací je atmosféra, která podle složení 

(skleníkové plyny, prach, mraky) brání příjmu a výdeji 

energie - záření.

•Stabilizaci v čase provádí tepelná kapacita oceánů (energie 

ukrytá ve vodě)



Jak to funguje

(z manuálu k obsluze)

Definice:

Celkový ozon je množství ozonu obsažené ve vertikálním sloupci zemské 

atmosféry se základnou na zemském povrchu a vrcholem na vnější hranici 

atmosféry.

Celkový ozon se měří v Dobsonových jednotkách (DU). 1 Dobsonova jednotka 

je definovaná jako 0,01 mm silná vrstva sloupce ozonu vytvořená ozonem za 

standardních podmínek (teplota 0 °C a tlak 1013 hPa). Vztah mezi DU a dalšími 

jednotkami SI:

1 DU = 1 miliatmosférický centimetr (1 matm-cm)

= 10-5 m čistého ozonu při standardním tlaku a teplotě

= 2,1414 mg·cm-1

= 2,687·1016 molekul·cm-2



Výpočet celkového ozonu z měření Brewerovým spektrofotometrem

(z manuálu k obsluze)

Výpočet celkového ozonu vychází opět z použití Lambert-Beerova zákona, který v případě

Brewerova spektrofotometru vede k odvození těchto vztahů pro výpočet O3 :

kde použité symboly znamenají:

F(2) … F(6) počet fotonů měřených fotonásobičem na vlnových délkách λ1 … λ5

F0 je tzv. “extraterestrická konstanta” přístroje, která je kalibrační konstantou spektrofotometru

M(4) = F(5) - F(2)

M(5) = F(5) - F(3)

M(6) = F(5) - F(4)

M(7) = F(6) - F(5) )

M(8) = M(4) - 3.2 M(7)

M(9) = M(5) - 0.5 M(6) - 1.7 M(7)

μ je relativní dráha slunečního záření při průchodu ozonovou vrstvou vypočítaná

z data a času měření a z geografických souřadnic stanice

Δα je konstanta daná lineární kombinací absorpčních koeficientů ozonu a vlnových

délkách λ1 … λ5 v Bass-Paur škále
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Komunikace přes geostacionární 

družice Inmarsat









Improvizace









Výroba odrušovacího filtru 

ze zdroje pro notebook



Instalace kamery pro 

dohled přes družici



Kamera s elektrickým 

vyhříváním



Meteorologická 

stanice na pobřeží



Výměna baterií a stahování dat



Není jen Brewer

Měření balonovou sondou

Profil do výšky přes 30 km

Tlak, teplota, O3 …



Nafukování meteorologického 

balónu



Měřící sonda s telemetrickým 

přenosem dat



Měření tloušťky ledu








































