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Oblasti Horské služby ČR 

Šumava                  376 397 273 

Krušné hory          353 815 140 

Jizerské hory        483 380 073 

Krkonoše              602 448 338 

Orlické hory          602 385 555 

Jeseníky                602 666 603 

Beskydy                606 769 010 

+420  1210 





statistika úrazů - 2017 



Pravidla pro chování na sjezdových tratích 

(pravidla FIS) 

1. Ohled na ostatní lyžaře. Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat 
tak,aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného. 

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na 
svůj dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, 
terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu. 

3. Volba jízdní stopy. Lyžař nebo snowboardista, přijíždějící zezadu, musí svou jízdní 
stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 

4. Předjíždění. Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s 
odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho 
pohyby dostatek prostoru. 

5. Vjíždění a rozjíždění. Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové 
tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to 
může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 

6. Zastavení. Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně 
nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo 
snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 

7. Stoupání a sestup. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí 
používat okraj sjezdové tratě. Platí však pravidlo zákazu bezdůvodného vstupu pěších 
na sjezdové tratě. 

8. Respektování značek. Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a 
signalizaci. 

9. Chování při úrazech. Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen 
poskytnout první pomoc. 

10. Povinnost prokázání se. Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať 
odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje. 

 





Jak dítě na hory dostat? 

• Rodiče 

 

• Škola 

 

• Spolužáci, kamarádi 



Tipy pro školy 

• Telefon na místní HS 

• Auto 

• Poučení dětí – znalost místa,areálu 

                         - znalost trasy 

                         - práce s mapou 

                         - chytrý telefon 

• Soukromé x státní ošetření  
                 



Děkuji za pozornost 


