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 Plánovanie a príprava na túry
Príprava túry
Ako prvú vec pred plánovaním túry by sme si mali rozmyslieť, čo bude 
cieľom a tomu sa podriadiť. Našim cieľom môže byť konkrétny vrchol alebo 
štít, prechod horského hrebeňa, návšteva konkrétneho miesta s historic-
kou alebo prírodnou hodnotou. Niekedy sa môže stať, že naším cieľom 
bude iba samotný pohyb v prírode, bez konkrétneho cieľa, či zdoláva-
nia vrcholov a vlastných hraníc. Nech už je náš zámer akýkoľvek, vždy by 
sme mali mať pripravený náhradný plán ako stráviť čas, pre prípad, že na-
stanú komplikácie. Nič totiž nie je nebezpečnejšie ako slepé odhodlanie 
v duchu hesla „keď už sme tu, tak poďme“. Komplikácie môžu byť rôzne, 
od počasia, cez nedostatok miesta na chate na prenocovanie až po ne-
predvídateľné komplikácie napríklad technického charakteru. Náhradný 
plán nám umožňuje vzdať sa pôvodného cieľa, čas i finančné prostried-
ky využiť iným zmysluplným spôsobom (návšteva hradu, zámku, múzea, 
prírodnej pamiatky, aquaparku a pod.).
Zabezpečiť zodpovedajúce poistenie, hlavne na zásah horskej služby, 
liečebné náklady v zahraničí a škody spôsobené tretím osobám.
Na začiatku sa rozhodneme, kam by sme chceli ísť a koľko času chceme po-
bytom na horách stráviť.
Zistíme podrobnejšie informácie o mieste, kam sa chceme vydať:

• dĺžku túry v kilometroch,
• prevýšenie výstupu a zostupu,
• čas trvania túry (bývajú uvedené aj v novších mapách),
• možnosti núdzového ústupu (alebo miesta odkiaľ je ešte výhodné sa 

vrátiť),
• možnosti prenocovania, stravovania, zdroje vody (aj núdzové),
• druh terénu a stav ciest,
• stupeň obtiažnosti,
• kľúčové miesta z hľadiska bezpečnosti (strmé úseky s možnosťou pada-

nia skál a pod.),
• možnosť použiť lanovku a verejnú dopravu,
• núdzové telefónne čísla (aktuálne v danom regióne resp. krajine),
• možnosť náhradného programu v prípade nepriaznivých  podmienok.
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Zdroje informácií
Hlavným zdrojom informácií sú aktuálne mapy. Mapu volíme podľa dru-
hu aktivity, ktorú chceme vykonávať. Ak ste majiteľom GPS navigácie ale-
bo na tento účel používate mobilný telefón, dbajte na aktuálnosť svo-
jich mapových podkladov, ale najmä majte so sebou v zálohe i papierovú 
mapu. Najväčším zdrojom informácií v súčasnosti je internet. Na internete 
však overujte informácie o lokalitách z viacerých zdrojov. Výborným zdro-
jom informácií sú ľudia, ktorí už lokalitu navštívili viac krát a dobre poznajú 
jej špecifiká.
Na základe získaných informácií túru naplánovať vzhľadom k:

• možnosti dopravy (lanovka, verejná doprava - zabezpečiť lístky, auto, 
bicykel…),

• ročnému obdobiu (dĺžka dní, počasie, teplota, snehové podmien-
ky, prevádzka chát - zabezpečiť nocľah, sezónnym uzáverám napr. vo 
Vysokých Tatrách…),

• schopnostiam najslabšieho člena skupiny, nepreceňovať ani svoje 
schopnosti (kondícia, technická vyspelosť),

• potrebe ďalšej výzbroje a schopnosti ju správne používať (čakan, 
mačky…).

Skupina
Veľkosť a zloženie skupiny sú základným limitujúcim faktorom pri pláno-
vaní túry. Aktivita by sa mala podriadiť najmä najslabšiemu členovi skupiny. 
V prípade, že je skupina väčšia ako 15 ľudí, mal by mať vedúci pomocníka, 
ktorý by mal kráčať vpredu.

• vedúci skupiny by mal mať rozmyslený plán postupu, naštudované 
podmienky lokality a priebežne kontrolovať faktory ovplyvňujúce prie-
beh aktivity (počasie, únavu, čas, technický stav výstroje a výzbroje…),

• spôsob komunikácie v skupine (všetci sú oboznámení s cieľom a ča-
sovým plánom),

• veľkosť skupiny (čím väčšia skupina, tým potrebujeme viac času - fote-
nie, úprava výstroja, rôzne záujmy…),

• zloženie skupiny (zodpovednosť jednotlivca, vek, motivácia, nálada, 
skúsenosti, zdravotný stav),

• aktuálna telesná zdatnosť (tempo, únava, prestávky, pitný a stravovací 
režim, v prípade viacdenných aktivít stav  zásob jedla a oblečenia).
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Orientácia
Potrebné je naučiť sa poriadne používať základné pomôcky ako mapa, 
kompas, výškomer, vlastné zmysly. Zablúdenie v neznámom teréne môže 
viesť k vážnym komplikáciam, ale i k smrti. Hlavne pri náhlej zmene pove-
ternostných podmienok ľahko stratíme značky a orientačné body. Výborný 
pomocný prostriedok v náročnom teréne je GPS, jeho ovládanie chce však 
adekvátny tr éning v domácom prostredí.

Potrebná výstroj a výzbroj  na jednotlivé druhy aktivít
Turistika (letná)

• vhodná obuv - pevná, vodeodolná, priedušná,
• oblečenie - základné vrstvy, tepelná izolácia, vetru a vode odolná 

membrána,
• ruksak - dobre padnúci chrbtový systém s bederným a prsným popru-

hom, adekvátna veľkosť,
• palice - skladacie  palice, ľahké, pevné, dobre padnúci úchop.

Turistika (zimná)
• stúpacie železá (mačky) s ochranou proti nabaľovaniu snehu - veľkosť 

 nastaviť už doma, aby sa na túre nestrácal čas,
• čakan - na turistiku volíme čakan s rovnou rukoväťou dĺžky minimálne 

70 cm,
• snežnice - veľkosť nastaviť už doma, chôdzu si treba vop red nacvičiť,
• lopata - umožní nám vykopať núdzový bivak.

Turistika vysokohorská (letná)
• prilba - dobre padnúca s potrebným certifikátom,
• sedací a prsný úväz - vhodná veľkosť a nastavenie, pohodlie,
• lano - podľa špecifík plánovanej túry (hrebeň, ľadovec, ľahká lezecká 

cesta),
• i stiace a spojovacie prostriedky - karabíny, slučky, vklínence, „friendy”, 

skoby, čoky…

Turistika vysokohorská (zimná)
• istiace a spojovacie prostriedky - skrutky do ľadu,
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• čakan a stúpacie železá (mačky) - vhodné na prekonávanie ľahšieho 
lezeckého terénu.

Cykloturistika
• bicykel adekvátnej konštrukcie pre plánovanú trasu,
• vhodné oblečenie  a obuv (najmä prilba, rukavice, cyklistické nohavice),
• základná sada na opravu defektu, duša, pumpa, univerzálny kľúč.

Viacdňové aktivity
• dostatok rezervnej hotovosti na nocľah a služby (na chatách zväčša nie 

je možné platiť kartou),
• dostatok náhradného oblečenia (najmä spodné pr ádlo a ponožky),
• dostatočná zásoba jedla a tekutín, ktoré budú mať adekvátnu nutričnú 

hodnotu,
• základné vy bavenie na prípravu teplého pokrmu (varič, plynová bom-

ba, riad),
• vybavenie umožňujúce nocľah (spací vak, stan / celta, bivakovacie vrece 

- tzv. žďárak, karimatka).

Všeobecné
Počas všetkých vyššie spomínaných aktivít by sme mali mať na pamäti, 
že vypísané vybavenie sa nezaobíde bez základného vybavenia, ktoré by 
malo byť samozrejmosťou. Pre istotu však spomíname najdôležitejšie:

• lekárnička (obsahujúca vami a vašimi blízkymi používané lieky),
• svietidlo s náhradnými batériami,
• slnečné okuliare so zvýšenou UV ochranou,
• mobilný telefón + náhradná batéria,
• univerzálny nôž (kvalitná čepeľ, skrutkovač, kliešte, pinzeta, otvárač fliaš 

a konzerv…).

Hlavne nezabúdaj
• starostlivo si naplánovať túru, primerane svojim schopnostiam,
• skontrolovať či máš primeranú a kompletnú výs troj,
• nikdy nechodiť na túru sám,
• ohlásiť cieľ svojej cesty,
• neustále sledovať vývoj počasia,
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• naučiť sa medzinárodné núdzové signály,
• držať sa zásady: Ak máš pochybnosti, vždy sa vráť.

Základné zručnosti týkajúce sa orientácie
a topografie
Mapa
je zjed nodušené zobrazenie časti zemského povrchu, navigačná pomôc-
ka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Každý turista by 
mal poznať prácu s mapou na orientáciu v horskom teréne.

P oužitie mapy
• zoznámenie sa s terénom,
• určovanie vzdialeností, výšiek, azimutov,
• pohyb v zníženej viditeľnosti,
• pohyb v teréne bez ciest a chodníkov,
• určenie vlastnej polohy,
• plánovanie trasy.

Orientácia mapy
Terén sa do mapy zakresľuje tak, že jej horný okraj smeruje na sever. 
O mape hovoríme, že je orientovaná, ak ju vo vodorovnej rovine horným 
okrajom nasmerujeme na sever. Pravý okraj potom smeruje na východ, 
dolný na juh a ľavý na západ.

Mierka
Mierka mapy je pomerom zmenšenia medzi zakresleným plánom terén-
nych tvarov (situácie) v porovnaní so skutočnými rozmermi v teréne. 
Mierky sú číselne a grafické, obe sa uvádzajú na mape spoločne.
Číselná mierka:

Mapová mierka 1 cm na mape sa rovná v sku-
točnosti v teréne

1 km v teréne sa rovná 
na mape

1 : 12 500 125 m 8 cm
1 : 25 000 250 m 4 cm
1 : 50 000 500 m 2 cm
1 : 75 000 750 m 1,33 cm

1 : 100 000 1 km 1 cm
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Grafická mierka:

0 10 20 30 40 50

MIERKA 1 : 1 000 000
1 cm = 10 km

Vzdialenosť na mape môžeme merat krivkomerom, odpichovadlom, mi-
limetrovým pravítkom, prúžkom papiera, nite… Následne prepočítame 
výsledok pomocou mierky a získame približnú vzdialenosť v teréne.
Pozor, jedná sa o horizontálnu vzdialenosť. V hornatom teréne je táto 
vzdialenosť väčšia o stúpania a klesan ia.

Znázorňovanie v mapách
Na zakreslenie plošnej situácie do mapy sa používajú dohovorené značky, 
ich význam býva viacjazyčne popísaný vo vysvetlivke, tzv. legende.

Vrstevnice
Kedže mapa je rovinatým 
obrazom terénu, nie je 
možné v nej terénne ne-
rovnosti (hory, doliny, ko-
py, kotliny) plasticky zná-
zorniť. Preto sa na ich zná-
zornenie používajú tzv.
vrstevnice. Sú to uzavre-
té čiary spájajúce body v 
rovnakej nadmorskej výš-
ke. Vo vrstevnici býva 
vpísaná nadmorská výška, 
číslica je uvádzaná v smere 

stúpania. Presnejšiu výšku určíme odčítaním pomocných čiar, alebo po-
rovnaním hlavných vrstevníc. Čím sú vrstevnice viac pri sebe, tým je terén 
strmší, ak  sú ďaleko, terén ma nízky sklon. Z nákresu sa dá vyčítať tvar kop-
ca, doliny. V dolinách býva zvyčajne zakreslená rieka, na najvyšších bodoch 
výšková kóta. Ak sa na svahu nachádza skalnatý útvar, bývajú vrstevnice 
prerušené znakom skalnatého terénu.
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Niektoré mapy, najmä v elektronickej podobe, majú miesto vrstevníc 
farebné tieňovanie - výškové stupne, alebo šrafovanie - hustejšie š rafo-
vanie je strmší sklon.

Nadmorská výška
Je výškový rozdiel med-
zi hladinou mora a daným 
miestom. U nás sa meria na 
hladinu Baltského mora. 
Vrstevnica udáva nadmor-
skú výšku daného miesta v 
metroch. Najvyšší bod na 
Slovensku je Gerlachovský 
štít s výškou 2 655 met-
rov nad morom, najnižší je 
hladina rieky Bodrog pri Strede nad Bodrogom (94 m n. m.).

Kompas, buzola
Sú jednoduché prístro-
je slúžiace na určenie 
svetových strán, využíva-
juce magnetické pole 
zeme. Zakalená stra-
na strelky vždy smeru-
je na sever. Používa sa na 
určenie svetových strán 
a orientáciu mapy.

Buzola je dokonalejší
zameriavací prístroj s otoč-
nou stupnicou na presné 
vytyčovanie smeru/azi-
mutu. Taktiež slúži na 
prenášanie smerov/azi-
mutov z mapy do terénu 
a naopak.



8

Na horách s radosťou a bezpečne

Azimut
(= vytýčený smer)
Azimut je vodorovný uhol 
medzi severom a záuj-
movým bodom. Meria sa 
v stupňoch a v smere ho-
dinových ručičiek.
Azimut odčítame z kom-
pasu, alebo buzoly:

GPS
Globálny lokalizačný sys-
tém, tzv. GPS je systém 
určenia presnej polohy, 
ktorý prevádzkuje USA. Na 
základe signálov z družíc 
vám prístroj vypočíta 
presnú polohu v rozmedzí 
3 - 50 m. Samozrejme vám 
prístroj nebude fungovať 
v jaskyni, alebo v uza-
vretom priestore, horšie 
výsledky o presnej polohe 

získate v hustom lese, alebo za silnej oblačnosti a hmly. Pomocou prístroja 
taktiež vieme určiť svetové strany, vytýčiť azimut - smer pochodu, alebo ak 
poznáme súradnice ďalšieho bodu, tak nás prístroj priamo navedie na toto 
miesto, aj s pomocou zabudovanej turistickej mapy (nebýva vždy súčasťou 
zakúpeného balenia).
Presná poloha je výsledným premietnutím pomyselných čiar zemepisnej 
šírky - rovnobežiek a zemepisnej dĺžky - poludníkov.

• Navigačné prístroje a telefóny vybavené GPS modulom môžu byť vy-
bavené podkladovými mapami pre oblasť, v ktorej sa budete pohy-
bovať, prípadne sa u telefónov dá priamo on-line získať z webu.

• Cez webové mapy je možné vopred naplánovať trasu, uložiť ju ako 
súbor.gpx do navigácie a po zvolení trasy nás bude príst roj navigovať 
po presne stanovenej ceste.
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• Prístroje umožňujú aj 
zápis prejdenej tra-
sy, s možnosťou spät-
ného navigovania po 
vlastnej stope, alebo 
následné vyhodnotenie 
prejdenej dĺžky, či na-
stúpanej výšky.

Ak človek napr. na horách 
v núdzi pozná svoju polo-
hu pomocou GPS systému, 
vieme ho nájsť takmer priamo, bez zbytočného pátrania v teréne. Ak je 
mobilný, vieme ho navigovať cez telefón na vhodné miesto, nasmerovať 
ho na chodník, alebo na najbližšiu komunikáciu.
Slabým článkom sú batérie, ktorých výdrž je znač ne obmedzená, takže 
používanie papierových máp je ešte stále aktuálne.

Orientácia
Je schopnosť vyznať sa v neznámom teréne. V realite to znamená základ-
né určenie svetových strán, vytýčenie pochodovej trasy (azimutu) k cieľu.
Pokiaľ máme k dispo zícii mapu, vieme si určiť vlastné stanovisko, vytýčiť 
smer  postupu, môžeme rozpoznať okolité útvary, či už vrchy, rieky, jazerá, 
mestá.

Určenie severu
Medzi najzákladnejšie kro-
ky orientácie v teréne patrí 
určenie svetových strán. 
Je to prvý krok pri zorien-
tovaní mapy. Stáročiami 
odsledované ukazovatele 
vám pomôžu zistiť, ktorým 
smerom sa nachádza 
seve r:
Slnko - o 6:00 je na výcho-
de, o 12:00 je na juhu 
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a o 18:00 je na západe. 
Pri orientácii pomocou 
slnka na južnej pologuli 
nemáme slnko o 12:00 na 
juhu, ale na severe.

Polárka - najjasnejšia 
hviezda v súhvezdí Malá 
medvedica (Malý voz). Jej 
význam spočíva v tom, že 
sa nachádza v priamej línii 
so zemskou osou. V praxi 
to znamená, že leží priamo 
na severnom póle.

Poludňajší tieň - ak na 
pravé poludnie (12:00) 
svieti slnko, postavte sa 
tvárou k svojmu tieňu. 
V tej chvíli budete mať 
pred sebou sever a za 
chrbtom juh (a slnko). Pri 
orientácii pomocou tieňa 
na južnej pologuli máme 
strany presne naopak, tieň 
na juhu a za chrbtom sever.

Stromy - všímajte si hus-
totu a dĺžku konárov. Tie 
sú totiž na severnej strane 
kratšie a vyrastajú menej 
husto. Pozor na anomálie 
spôsobené severozápad-
nými vetrami.

Pne - dobre si obzrite le-
tokruhy. Najhustejšie pri 
sebe sa nachádzajú na 
severozápadnej strane. 

<-- 
Sl

nk
o

(te
da

 ju
h)

sever
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Vždy sledujeme peň, nie 
zrezaný strom.

Mach - zvykne stromy 
obrastať najskôr zo sev-
ernej strany. Tento jav však 
nie je príliš spoľahlivý, na-
koľko niektoré stromy 
obrastajú celé.

Mravenisko - pozorujte 
jeho sklon: na severe stúpa 
takmer kolmo, z južnej 
strany pozvoľne klesá.

Sneh - menšie či väčšie 
plochy snehovej pokrývky 
sa vo vysokohorských polohách držia takmer celoročne. Najpomalšie 
zliezajú práve na severných svahoch a úbočiach.

Včelín - otvor pre včely by mal smerovať na juh.

Slnečnica - rastlinka, ktorá sa vždy otáča za slnkom. Dokonca aj vtedy, ak 
je práve pod mrakom.

Kostol - v prípade starších kostolov zvykne jeho hlavná os prechádzať od 
východu na západ, pričom oltár býva orientovaný na východ.

Ručičkové hodinky - hodinovú ručičku nasmerujte presne na slnko. Uhol, 
ktorý zviera hodinová ručička a číslo 12 rozdeľte presne na polovicu. Línia, 
ktorá sa tiahne v strede tohto uhla, smeruje na juh. Pri orientácii pomocou 
slnka na južnej pologuli nemáme slnko na juhu, ale na severe. Použiteľné 
sú len štandardné ručičkové hodinky.

Pri zameraní severu pomocou prírodných javov je vždy dôležité si 
urobiť viacero zameraní severu a vzájomne ich porovnať!

12

3

6

9

1/2
Juh

1/2
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Zorientovanie mapy
Pokiaľ máme vytýčený sever, natočíme si mapu tak, že vrchný okraj smeru-
je na sever, spodný okraj na juh. V tomto momente máme zmenšený mo-
del okolia, presne zhodný so situáciou na mape. Teda, pokiaľ máme mapu 
oblasti, v ktorej sa nachádzame. Do úvahy treba brať aj dátum vydania 
mapy, n iektoré objekty - diaľnice, vodné nádrže, cesty, domy, nemusia 
byť v mape zakreslené, kedže sa situácia v priestore zmenila po zakreslení 
mapy.

Určenie vlastného stanoviska
Nájdeme na obzore dva alebo tri objekty, ktoré vieme na mape bezpečne 
identifikovať. Zmeriame ich azimut. Ceruzkou zakreslíme ich azimut (od 

identifikovaného bodu smerom k stredu mapy) priamo do mapy. Na-
kreslená čiara s meruje proti smeru šípky na doske buzoly, ktorá za normál-
nych okolností ukazuje smer pochodu. Priesečník zakreslených čiar určí 
naše stanovisko.
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Vytýčenie smeru pochodu
Pokiaľ sme si v mape určili vlastné stanovisko, môžeme pristúpiť k vytýče-
niu azimutu pochodu. Nájdeme si na mape bod, do ktorého sa chceme 
dostať, priložíme dlhšiu stranu buzoly tak, aby okraj prechádzal bodom 
stanoviska a cieľového bodu. Otáčame ružicou buzoly tak, aby rovnobežka 
v ružici smerovala na horný okraj mapy. Stredová os buzoly nám na ružici 
ukazuje azimut, teda pochodový uhol. Vezmeme buzolu z mapy a otáčame 
ňou, kým sa strelka nezastaví v rovnobežke ružice. Stredová os buzoly nám 
ukazuje smer pochodu.
Pomocou mierky mapy a milimetrového pravítka na buzole vypočítame 
vzdialenosť medzi bodmi. Z nameraných hodnôt získame dĺžku pochodu. 
Cieľový, alebo postupový bod by mal byť primerane vzdialený (čím ďalej, 

tým väčšia nepresnosť) a medzi stanoviskom a bodom by malo byť čo 
najmenej terénnych prekážok (doliny, jazerá, skaly).
Pokiaľ sa cieľový bod nachádza ďaleko a za terénnymi prekážkami, volíme 
body trasy tak, aby sme mali  čo najjednoduchší prechod. Hrebeňom, 
dolinou, chodníkom, cestou. Na mape si naplánujeme prechodové body, 
vytýčime jednotlivé azimuty a dĺžky pochodu.
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Určovanie vzdialenosti v teréne
Pre zisťovanie vzdialenosti v teréne je niekoľko spôsobov:

1. Meranie vzdialenosti krokovaním. Je to najbežnejší spôsob. Dĺžka kroku 
dospelého človeka je asi 75 cm, dvojkrok 1,5 m.

2. Odhad vzdialenosti podľa zreteľnosti cieľa, na vzdialenosť je možné ro-
zoznať:

a. do 400 m - podrobnosti oblečenia, známeho človeka,
b. do 500 m - zreteľné ľudské postavy, okenné rámy,
c. do 600 m - zreteľné obrysy ľudí,
d. do 800 m - pohyby rúk a nôh,
e. do 1 000 m - kmene stromov,
f. do 1 500 m - pohyby áut,
g. do 2 000 m - osamelo stojace stromy strednej veľkosti,
h. do 4 000 - 5 000 m - komunikácie a domy

3. Odhad vzdialenosti nanášaním známej diaľky do terénu. Tento spôsob 
je potrebné rovnako nacvičiť, vryť si do pamäte určité známe diaľky, 
napr. výšky predmetov. Tieto vzdialenosti porovnávame s diaľkami 
v teréne a odhadujeme.

4. Pomerové meranie vzdialeností pomocou stebla (ceruzky) Ak uvažu-
jeme, že vzdialenosť očí dospelého človeka je asi 6,5 cm a diaľka pred-
paženej ruky asi 65 cm, dostávame pomer 1:10. Ak vychádzame z tej-
to skutočnosti, môžeme s úspechom odhadnúť vzdialenosti týmto 
spôsobom. V predpaženej ruke držíme zvislo steblo (ceruzku) a jedným 
okom mierime na cieľ. Potom otvoríme druhé oko a odhadneme šír-
ku, o akú sa posunulo steblo vzhľadom k cieľu. Túto šírku násobíme de-
saťkrát (viď pomer 1:10) a dostaneme vzdialenosť od nášho stanovišťa 
k cieľu. Nevýhodou tieto metódy je, že chyba v odhade šírky sa nám tiež 
desaťkrát zväčší. Pre presnejšie použitie tohto spôsobu je vhodné na-
cvičiť správne držania stebla vzhľadom k vlastnej šírke očí tak, aby sme 
skutočne dosiahli pomer 1:10.

Existujú eš te ďalšie spôsoby zisťovania vzdialeností v teréne. Dôležité je 
použiť pre jednu vzdialenosti viac spôsobov určenia a potom stanoviť prie-
mer. Ak ich odhaduje niekoľko pozorovateľov, stanovíme priemer zo všet-
kých výsledkov.



15

Na horách s radosťou a bezpečne

Počas túry
Počas túry je potrebné sledovať niekoľko faktorov, ktoré sú kľúčové pre to, 
aby sme dosiahli vopred stanovený cieľ a zároveň sa nevystavovali zby-
točnému riziku. Medzi najdoležitejšie patria:

Čas - počas celej túry je potrebné sledovať, či nedochádza k časovému 
sklzu oproti nášmu plánu. Veľmi často sa stáva, že si naplánujeme odchod 
na určitú hodinu a následne vyrážame oveľa neskôr. Vtedy je potrebné 
prispôsobiť cieľ, prípadne využiť náhradný plán. Neskoré začatie túry je 
najmä v zimnom období častou príčinou zablúdení, straty orientácie 
a iných komplikácií. Je dôležité si uvedomiť, že dodržanie časového 
harmonogramu nám poskytuje časovú rezervu v prípade komplikácií, 
navyše pôžitok z činnosti je neporovnateľne kvalitnejší, ak nie sme v časo-
vom strese.

Počasie - je jedným z najrizikovejších faktorov, jeho zmena alebo ne-
priazeň býva veľmi často príčinou neželaných komplikácií (hľadanie úkry-
tu, podchladenie, časová strata, zmáčanie vybavenia a pod.) V dnešnej 
dobe sa nemusíme spoliehať na predpovede v rádiu alebo vyvesené na 
chatách. Mobilné technológie nám umožnujú sledovať aktuálnu situáciu 
a presný krátkodobý vývoj.

Tip 1: na sledovanie online počasia na Slovensku je jednou z naj-
vhodnejších aplikácia SHMU pre mobilné telefóny.*

Tip 2: blesky sú obrovským rizikom, ich výskyt je možné sledovať po-
mocou aplikácie Blitzortung pre mobilné telefóny.*

* Je potrebné mať mobilné pripojenie na internet!

Skupina - je dôležité sledovať či niekto zo skupiny nezačína zaostávať 
z dôvodu nedostatočnej kondície alebo vyčerpania. V prípade, že sa 
takýto problém objaví, je potrebné čo najskôr danej osobe odľahčiť ba-
toh a na určitý čas (cca 30 minút) znížiť tempo. Tým značne zamedzíme 
predčasnému vyčerpaniu, ktoré by znemožňovalo ďalší postup. Rovnako 
sledujeme, či niekto z členov skupiny nemá problémy technického cha-
rakteru (neustále sa povoľujúce popruhy na výstroji, obuv, ktorá nesedí 
a pod.). V takomto prípade je potrebné zastaviť a problém odstrániť čo 
najskôr. Skupina by mala celý čas postupovať spoločne! Nerozdeľujeme 
sa a nepostupujeme spôsobom „na kopci sa počkáme“.
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Zranenia - tu máme na mysli drobné poranenia, ktoré neohrozujú na zdra-
ví, ale znepríjemňujú pohyb (odreniny, otlaky, spálená pokožka od slnka, 
podráždený zrak, uštipnutia hmyzom a pod.), tieto drobné poranenia je 
potrebné okamžite a adekvátne ošetriť, inak sa z nich môžu vyvinúť po-
ranenia vážnejšieho charakteru, ktoré môžu vyvrcholiť až v neschopnosť 
pokračov ať ďaľej.

Výstroj a výzbroj - v prípade technickejších túr alebo VHT je potrebné 
mať istotu, že naša výstroj je kompletná a bude dostatočná na zdolanie 
prekážok. Ak sa počas túry stratí alebo znehodnotí dôležitá časť výstroje, je 
potrebné mať dostatočné znalosti týkajúce sa improvizácie s materiálom. 
V opačnom prípade je nutné zmeniť trasu tak, aby sme sa najobtiažnejším 
úsekom vyhli.
Dodržiavame pravidelné  prestávky na oddych, stravu a pitný režim. Pri 
celodennom alebo viac dňovom pochode začíname túru pozvoľným tem-
pom. Zástavky volíme častejšie s kratším trvaním, napr. 90 min. aktivita 
a 15 min. oddych. Takýmto tempom je možné postupovať veľmi dlhý čas.

Činnosť družstva pri mimoriadnej udalosti
Mimoriadnou udalosťou máme na mysli udalosť, ktorá si vyžaduje zásah 
organizovanej pomoci (lekárska alebo technická). V momente, kedy na-
stane táto situácia, všetko dianie sa podriaďuje vyriešeniu tejto udalosti 
(vážny zdravotný problém, zablúdenie, uviaznutie a pod.).

Našimi prioritami sa stávajú:
• zabrániť zhoršovaniu situácie (zabrániť zraneniu ďalších osôb),
• zhodnotenie poranení a ďalších rizík pre postihnutého a ostatných čle-

nov družstva,
• overenie pozície, čo najpresnejšie, ideálne za pomoci GPS (pre mobilné 

telefóny existuje niekoľko jednoduchých aplikácií),
• zhodnotenie technických a materiálových možností družstva,
• oznámenie záchranným zložkám (IZS, hasiči, ZZS, HS),
• zabezpečiť nezhoršovanie zdravotného stavu pacienta (predlekárska 

prvá pomoc),
• zábrániť ohrozeniu pacienta vonkajšími vplyvmi (padajúce kamene, 

počasie, chlad),
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• neopúšťať miesto, z ktorého sme privolali pomoc, čo najviac zlepšiť 
podmienky pre vyčkanie pomoci (vybudovanie prístrešku, záhrabu, a 
pod.).

Čoho by sme sa mali vyvarovať:
• neprivolaniu pomoci z obavy, že situácia nie je natoľko vážna a budem 

označený za zbrklého,
• poskytnutiu nepresných informácií o povahe a vážnosti situácie, terénu, 

klimatických podmienok, vlastných schopnostiach a presnosti určenia 
polohy,

• nečinnosti (každá pomoc je lepšia ako žiadna).

Čo by sme mali robiť ak… (modelové situácie)
Zablúdili sme alebo nás zastihla noc (hmla a pod.) a stratili sme orientáciu
V prípade, že sme stratili smer, alebo nevieme kde sa momentálne 
nachádzame:

• Nepokračujeme ďalej. Blúdenie nie je riešenie, iba nás vysilí. Rovnako 
blúdenie bez nájdenia cieľa nám podkope morálku. Blúdenie so sebou 
prináša riziko ďalších zranení až smrti (pád zo zrázu, do priepasti alebo 
krasového útvaru a pod.).

• Snažíme sa vybudovať dočasný úkryt a prečkať, kým sa podmienky ne-
zlepšia (vybudovanie takýchto stanovíšť je potrebné si vopred vyskúšať).

• Ohlásime blízkym, alebo na chatu našu polohu, situáciu a pred-
pokladanú dobu meškania.

• Čas strávený čakaním na lepšie podmienky krátime prípravou jed-
la, teplého nápoja, rozhovorom. Snažíme sa udržiavať dobrú náladu. 
V prípade dostatočných znalostí z budovania improvizovaných prístreš-
kov a bivakov nepredstavuje zablúdenie, život ohrozujúcu situáciu.

Zranenie
V prípade, že sme svedkom zranenia, poskytneme predlekársku prvú 
pomoc.
Ak naša pomoc nie je postačujúca, privoláme organizovanú záchranu. Do 
príchodu organizovanej pomoci sa snažíme stabilizovať stav pacienta, 
poskytnúť mu čo najväčší komfort a zmierniť bolesť. Ak je miesto, kde sa 
udalosť stala, ťažko rozpoznateľné, môžeme záchrannému tímu vyslať nie-
koho, kto im pôjde naproti a privedie ich na miesto nešťastia. Tento človek 
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by mal lokalitu dobre poznať a byť schopný sa zaručene vrátiť na mies-
to, z ktorého vyrazil. Vhodné je, ak si po ceste bude robiť značky. Presné 
dohľadanie miesta nešťastia býva totiž v horskom teréne veľmi časovo 
náročné.

Privolanie pomoci
S privolaním odbornej pomoci sa neostýchame, vždy je lepšie sa telefo-
nicky poradiť o postupe ako čakať a situáciu zbytočne vyhrocovať (tma, 
zhoršenie počasia, podchladenie…).
Ak naša pomoc už nie je postačujúca a situácia vyžaduje zložitejšie rieše-
nia, na ktoré nie sme pri bežnej turistike vybavení. Vtedy kontaktujeme 
príslušnú pomoc, čo najpresnejšie popíšeme situáciu.
Našou úlohou je poskytnúť nasledovné informácie:

• Čo sa stalo - veľmi stručný popis udalosti, ako sa situácia stala (pád 
z bicykla, na lyžiach…), čo je ohrozené, rozsah, počet postihnutých. 
Opis by mal zabrať len niekoľko sekúnd.

• Kde sa udalosť stala - presné miesto kde je potrebná pomoc (GPS 
súradnice), farba turistického chodníka, smer pohybu, číslo cesty (cy-
klotrasy, bežkárskej magistrály, zjazdovky), bližšie určenie vo voľnom 
teréne, významné orientačné body, posledná známa poloha.

• Komu sa udalosť stala - meno postihnutého, pohlavie a približný vek.
• Kto volá - predstavte sa, v prípade potreby nadiktujte telefónne číslo, 

na ktoré sa dá spätne dovolať.
• Odpovedáte na ďalšie otázky operátora tiesňovej linky.
• Upresnenie zdravotného stavu, stav vedomia, krvácanie, rozsah 

poranenia…
• Doplnenie niektorých údajov (príjazdová cesta, východiskový bod…).
• Možnosť nasadenia leteckej záchrany (rýchlosť vetra, dohľad-

nosť, možnosť pristátia, súradnice GPS, popis terénu, v ktorom sa 
nachádzate…).

Ak je udalosť rozsiahla, na linke ste v konferencii s viacerými záchran-
nými zložkami!
Na otázky odpovedajte stručne, snažte sa čo najpresnejšie popísať 
situáciu, operátor miesto nevidí. Vy sa stávate jeho očami. Po ukončení 
hovoru môže byť uskutočnené spätné volanie. Preto nikam nevolajte 
a majte telefón u seba.
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Tiesňové linky na území SR
155 - Ste svedkom udalosti, kde je ohrozený život. Zdravotný stav je vážny 
a vaša pomoc nestačí.

150 - Stala sa dopravná nehoda. Spozorovali ste požiar. Je potrebná tech-
nická pomoc.

158 - Volajte vždy, keď sa domnievate, že je páchaný trestný čin.

112 - Jednotné európske číslo tiesňového volania
• zjednocuje záchranné zložky a na základe vášho opisu situácie je vys-

laná potrebná pomoc,
• privoláte si pomoc takmer v celej Európe,
• stačí mať signál akéhokoľvek mobilného operátora!

Pri volaní pomoci v zahraničí je nutné mať aspoň základné  znalosti miest-
neho alebo anglického jazyka.

• Ak sa nachádzate vo voľnom teréne, príchod záchranarov môže 
trvať dlhý čas, niekedy rozhodujú sekundy a preto kamarátska po-
moc dokáže zachrániť život!

• maj nabitý mobilný telefon (náhradnú alebo externú batériu)
• plán výletu vždy niekomu oznám (kam chceš ísť, kedy sa vrátiš).

Užitočné webové stránky a aplikácie pre smartphony
www.shmu.sk - dostupné aj ako aplikácia (SHMUDroid) pre android, iOS, 
Windows phone.
Aplikácia na základe vašej aktuálnej polohy ponúkne predpoveď počasia 
pre miesto, kde sa práve v tejto chvíli nachádzate. Samozrejmosťou je aj 
manuálny výber lokality z viac ako 1000 miest na Slovensku.
Pri analýze počasia je potrebné vždy skombinovať predpoveď z viacerých 
zdrojov.

www.meteoblue.com - dostupné aj ako aplikácia pre android, iOS, Win-
dows phone.
Aplikácia švajčiarskeho predpovedného modelu počasia, v slovenských 
podmienkach relatívne úspešný predpovedný model. 
Pri analýze počasia je potrebné vždy skombinovať predpoveď z viacerých 
zdrojov.
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www.yr.no - dostupné aj ako aplikácia pre android, iOS, Windows phone.
Aplikácia nórskeho predpovedného modelu počasia, v slovenských pod-
mienkach relatívne úspešný predpovedný model. 
Pri analýze počasia je potrebné vždy skombinovať predpoveď z viacerých 
zdrojov.

www.blitzortung.org - dostupné aj ako aplikácia pre android, iOS, Win-
dows phone.
Aplikácia mapujúca výskyt bleskov, znázorňuje kde a kedy naposledy bol 
zaznamenaný blesk i počet bleskov. V aplikácií sa dá nastaviť alarm, ktorý 
sa spustí v prípade ak vo vami určenom okruhu udrie blesk. Blesky sú mo-
nitorované automatickým systémom, ktorý využíva centrum riadenia le-
tovej prevádzky. V letnom období je táto aplikácia priam nevyhnutnosťou.

www.laviny.sk
Portál, ktorý sa venuje najmä lavínovej problematike, obsahuje predpoveď 
počasia, lavínového nebezpečenstva, pozorovaných lavín, metodické ma-
teriály. Nevyhnutný najmä v zimnom období.

www.freemap.sk
Portál s prehľadnou turistickou mapou Slovenska. Vďaka dobrovoľníkom 
sú mapové údaje pravidelné aktualizované a neustále doĺňané nové.

http://onetouchlocation.creativeworkline.com/ dostupné aj ako ap-
likácia pre android, iOS, Windows phone.
Aplikácia, ktorá za pomoci GPS senzoru vo vašom telefóne zistí a dokáže 
zdieľať vašu polohu formou správy, veľmi nápomocná aplikácia ak potre-
bujete svoju polohu upresniť napríklad záchranárom

http://www.oruxmaps.com, http://www.locusmap.eu. Aplikácie, ktoré 
vám umožnia mať vo svojom mobile turistické mapy online, ale aj offline, 
uložené v zariadení (nie je potrebná dátova konektivita). Aplikácie taktiež 
dokážu merať prejdenú vzdialenosť i nastúpanú výšku. Pozor, používanie 
týchto aplikácií výrazne znižuje výdrž batérie! Pre Locus sa mapové 
podklady pre Slovensko dajú zdarma stiahnuť použitím addonu Free-
map pre Locus. Mapové podklady iných štátov sa dajú napríklad stiahnuť 
z www.openandromaps.org, prípadne sa dajú aj vytvoriť za pomoci 
stránky http://mobac.sourceforge.net.
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Find the Hill, (nájdi kopec), aplikácia pre android.
Po spustení aplikácie sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu. Okolité kopce sú 
označené vzdialenosťou a výškou. Vy si tak j ednoducho môžet e zistiť, aké 
kopce máte v okolí, aká je ich výška a ako ďaleko sa od nich nachádzate.

Núdzové postupy
Bezpečnostné opatrenia pri búrke
Primeraným správaním a vhodnými opatreniami môžeme znížiť riziko zá-
sahu bleskom, ale úplne vylúčiť ho nemôžeme.
Niekoľko základných rád:

• zrieknuť sa túry, ak je v predpovedi uvedený prechod studeného frontu!
• pri nebezpečenstve miestnej búrky odchod na túry naplánovať sko-

ro ráno tak, aby sme po 14 hodine už neboli na vrcholoch a horských 
hrebeňoch,

• počas túry sledovať vývoj počasia,
• z vrcholov a hrebeňov sa snažiť zostúpiť čo najnižšie, minimálne 30 m,
• vyhnúť sa nebezpečným miestam,
• v otvorenom plochom teréne sa ukryť v priehlbine,
• počas búrkového obdobia plánovať bivaky mimo hrebeňov hôr,
• počas búrky vypnúť! mobily, rádiá, GPS prístroje a vložiť ich do stredu 

batohu,
• pri telefonovaní z mobilu v prípade zásahu bleskom je vysoká pravde-

podobnosť, že budete vážne zranení,
• elektricky vodivé predmety, ktoré vyčnievajú vyššie ako plece (palice, 

čakan, anténa) fungujú ako bleskozvod,
• odložiť kovovú výzbroj (čakan, mačky, karabíny, palice, termoska…):
• kovy nepriťahujú blesky, ale sú dobré vodiče elektriny,
• kovové predmety pri dotyku s kožou zvyšujú riziko popálenia a prieniku 

blesku do vnútra tela,
• sadnúť si skrčený v podrepe na izolačnú (nevodivú) podložku (ba-

toh, lano, karimatka). Podložky sa dotýkať čo najmenšou plochou tela. 
Nohy dať tiež na izolačnú podložku a držať spolu, aby nevzniklo kro-
kové napätie. Ak si nemôžeme sadnúť na izolačnú podložku, tak si 
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len čupnúť tak aby sme sa podkladu dotýkali len spojenými nohami. 
Ako izolačnú podložku môžeme použiť aj suchý plochý kameň,

• vzdialenosť medzi osobami má byť väčšia ako 3 m,
• opustiť urýchlene zaistenú cestu (tzv. ferratu), a ak to nie je možné,

tak sa zaistiť čo najďalej od oceľového lana,
• v exponovanom teréne sa zaistiť lanom. Zabráni sa tým pádu násled-

kom tlakovej vlny (nutné je mať prilbu). Lano nemá byť veľmi krát-
ke, aby sme sa mohli prípadne vyhnúť padajúcim kameňom a má sa 
dotýkať zeme (skaly).

Relatívne bezpečná zóna je pri vysokých skalách a zodpovedá približne 
výške skaly, ale pre vybíjajúce sa prúdy musíme sa od nej vzdialiť 2 m. Skala 
má byť vysoká min. 15 m. Ako vyplýva z obrázku, smerom od skaly sa bez-
pečná zóna znižuje, preto je najlepšie ostať približne v prvej tretine bez-
pečnej zóny.
Jaskyne, výklenky a previsy ako prirodzené úkryty nás lákajú, ale pokiaľ 
sú malé, tak sú nebezpečné. Vzhľadom k šíreniu elektrického prúdu po 
mokrej skale mali by sme byť dostatočne vzdialení od každej steny a vcho-
du do jaskyne. Prúd môže  pretekať aj vnútrom jaskyne. V strede jaskyne si 
sadnúť na izolovanú podložku alebo na suchý plochý kameň.

Ochrana pred zásahom blesku

Zimná časť
Nielen bezchybnou znalosťou i mprovizácie, ale aj tvorivým postojom k 
nej skrátime dobu záchrannej akcie alebo dokážeme odolať nepriaznivým 
poveternostným podmienkam.
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Zhotovenie iglú
Počas lyžiarskej alebo horolezeckej túry, alebo pri záchrannej akcii v zim-
om období sa môže skupina dostať do situácie, v ktorej bude nútená 
použiť bivak - záhrab. Takýto záhrab sa buduje podľa momentálneho 
terénu a podmienok. Môžeme v strmšom svahu vyhĺbiť jaskyňu, alebo na 
rovine takýto zárez - jamu prekryť lyžami a zahádzať snehom.

Univerzálny a veľmi účinný spôsob je „iglú”. Na zhotovenie iglú potrebu-
jeme batohy členov družstva, alufóliu alebo vetrovky a lavínovú lopatku. 
Neodmysliteľný je samozrejme stavebný materiál - sneh.

Postup zhotovenia
Na vopred vyhliadnuté 
bezpečné miesto v zá-
vetrí položíme batohy 
a prikryjeme ich alufóliou, 
alebo vetrovkami. Batohy 
môžeme nahradiť aj hro-
madou snehu. Alufóliu za-
sypeme cca 20 cm vrstvou 
snehu, ktorú poriadne ubi-
jeme lopatkou a rukami. 
Takto pripravenú kupolu necháme 15 minút pod vplyvom mrazu spevnieť. 
Po prestávke začneme spod úrovne kupoly vyhrabávať sneh zvnútra až sa 
dostaneme k batohom, ktoré povyťahujeme. Priestor v iglú zväčšíme po
vyhrabávaním snehu a dno upravíme tak, aby miesto na spanie - odpoči-
nok bolo o niečo vyššie ako miesto vstupu do neho. Vchod vždy situujeme 
na záveternú stranu a vnútro kupoly vyhladíme, aby sme zabránili neprí-
jemnému opadávaniu snehu počas odpočinku. V kupole spravíme otvor 
na vetranie - prívod vzduchu!!!

Ak máme k dispozícii zmrznut ý sneh - ľad, môžeme na stavbu iglú použiť 
kvádre, ktoré ukladáme do kruhu špirálovito. Kruh postupne zužujeme až 
sa steny stretnú a iglú sa uzavrie.

Lekárnička
Bez rozdielu akú aktivitu ideme vykonávať, vždy je dobré myslieť na oše-
trenie v prípade úrazu. Lekárnička nám navyše môže pomôcť nielen 
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pri úraze, ale i pri riešení technických problémov. Lekárnička do hôr môže 
obsahovať nielen zdravotnícky materiál, ale i drobnosti, ktoré sa hodia pri 
drobných opravách výstroja (ihla a niť, gombík, lepiaca páska, plastová 
zdrhovacia páska, zapalovač a pod.). Lekárnička by po zdravotnej stránke 
mala obsahovať minimálne:

• izotermická fólia „alufólia” (rozmer 1,4 m x 2 m) na udržanie telesnej 
teploty,

• rúška resuscitačné - na umelé dýchanie,
• šatka trojcípa (netkaná textília),
• obväz hotový sterilný č. 2,
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• obväz sterilný,
• krycí obväz sterilný (štvorček),
• sada náplastí s vankúšikom (6 ks),
• náplasť (2 m),
• dezinfekcia liehová vankúšiková (2 ks),
• skalpelová  čepieľka,
• ihla sterilná,
• rukavice latex (nesterilné),
• rúško ústne,
• škrtidlo gumené (70 cm),
• spínací špendlík,
• praktický sprievodca zásadami prvej pomoci a dôležité tel. čísla.

Slovník pojmov
Výstroj - jedná sa o prostriedky, ktorými sme vystrojení. Zväčša ide o časti 
odevu a mäkké vybavenie - batoh, sedací a prsný úväz…

Výzbroj - jedná sa o technické prostriedy, ako stúpacie železá, čakan, 
karabíny, skrutky do ľadu, istiace prostriedky…

Improvizovaná pomoc - jedná sa o pomoc, ktorá nie je riadená záchran-
nou zložkou, ide o prvotnú pomoc predchádzajúcu organizovanej pomo-
ci, využívajú sa improvizované prostriedky, osobná lekárnička, skúsenosti 
a zručnosti.

Organizovaná pomoc - jedná sa o pomoc, ktorá je riadená záchrannou 
zložkou, ktorej bolo oznámené neštastie, ku ktorému následne vyslala 
záchranárov. Využíva sa profesionálna technika a vybavenie (lekárske aj 
technické).

Pešia turistika - pohyb v prírode, pri ktorom sa presúvame pešo, pre 
zdolávanie terénnych prekážok nie je potrebné mať špeciálne zručnosti 
ani výstroj a výzbroj.

Vysokohorská turistika - pohyb v prírode, pri ktorom sa presúvame pešo, 
pre zdolávanie terénnych prekážok je potrebné zvládať pohyb v náročnom 
a strmom teréne, používa sa špeciálna výstroj a výzbroj (sedací a prsný 
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úväz, prilba, lano, istiace prostriedky). Obtiažnosť terénu však zväčša ne-
presahuje III. stupeň UIAA.

Cykloturistika - pohyb v prírode, pri ktorom na prekonávanie trasy použí-
vame bicykel. Cykloturistika sa môže daľej deliť na podskupiny (cestná, 
horská, jednodňová, viacdňová).

Lesný terén - reliéf, ktorý je prevažne zakrytý lesným porastom (Biele 
Karpaty).

Krasový terén - terén obsahujúci krasové útvary, jaskyňe, zrázy, studne 
(Muráňska planina).

Hôľnatý terén - profil tvorený ho ľami a lúkami, prevažne bez skalných út-
varov a prekážok (východná časť Nizkych Tatier, Lučanská Malá Fatra, Veľká 
Fatra)

Hôrnatý terén - profil tvorený skalnými pohoriami (Západné Tatry, 
Krivánska Malá Fatra).

Štítovitý terén - náročný horský profil, s vysokými skalnými štítmi, ste-
nami a vrcholmi (Vysoké Tatry).
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Skalica
Mesto Skalica má zacho-
vané viacero historických 
pamiatok. Napríklad Ro-
tundu svätého Juraja z 11. 
stor., či neďalekú kalváriu. 
Na námestí stojí tzv. Spol-
kový dom, dnes Kultúrny 
dom - secesná stavba, kto-
rú navrhol architekt Dušan 
Jurkovič. Pri návšteve ne-
zabudnite ochutnať skalic-

ký trdelník. Zákusok z kysnutého cesta obalený orechmi a pečený na otvo-
renom ohni. Môžete tak urobiť aj počas tzv. Trdlofestu, ktorý býva v máji.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalica_(mesto)
GPS: 48°50′37″S 17°13′35″V

Malý Dunaj
Je rameno rieky Dunaj 
s dĺžkou 128 km. Začína 
v Bratislave a pri Kolárove 
sa vlieva do Váhu a s ním 
späť do Dunaja. Na jeho 
toku sa nachádzajú štyri 
vodné mlyny. Priamo v rie-
ke, či v jej okolí, sa nachá-
dza množstvo vzácnych ži-
vočíchov a rastlín. Tieto je 
najjednoduchšie pozoro-

vať priamo z lode. Malý Dunaj je totiž najobľúbenejšia rieka na Slovensku 
na vodnú turistiku. Pre kľudnú hladinu je vhodný na splav aj pre rodiny 
s deťmi.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Malý_Dunaj
GPS: 47°57′37″S 17°52′22″V

Trnavský krajSLOVENSKO
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Kúpele Piešťany
Miestne liečivé pra-
mene vyhľadávali už lov-
ci mamutov. O novodobú 
slávu kúpeľov sa zaslúžil 
Ľudovít Winter, ktorý vy-
budoval okrem iného aj 
svetoznámy secesný Ther-
mia Palace - architekti 
Hegedüs a Böhm. Po zná-
rodnení kúpeľov žil v ústra-
ní a chudobe. Za návštevu 
stojí Kolonádový most na Kúpeľný ostrov, v ktorom sa kúpele nachádzajú. 
Pre návštevníkov je možnosť nabrať si liečivej vody, či pozrieť nikdy ne-
zamŕzajúce jazierko s korytnačkami.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Piešťany
GPS: 48°35′03″S 17°50′01″V

Smolenický zámok
Rozprávkový zámok sto-
jí neďaleko rovnomennej 
obce. Schátraný strážny 
hrad začali Pálfiovci začiat-
kom 20-teho storočia pre-
budovávať na zámok. Po 
druhej svetovej vojne bol 
zámok znárodnený, do-
končený a odovzdaný do 
užívania Slovenskej akadé-
mie vied. Pre verejnosť je 
otvorený len v mesiacoch júl a august. Okolitý park i samotný zámok je čas-
tým miestom fotenia novomanželov. Natáčala sa tu i rozprávka Dúhenka.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Smolenický_zámok
GPS: 48°30′48.72″S 17°25′56.86″V

Trnavský kraj SLOVENSKO
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Jaskyňa Driny
Verejnosti prístupná 
jaskyňa neďaleko obce 
Smolenice. Ako prví sa cez 
tzv. závrt spustili objavite-
lia Vajsabl a Banič (vynález-
ca padáka) v roku 1929. 
Z celkovej dĺžky 636 m je 
dnes prístupných 550 m, 
samozrejme po pohodl-
nom chodníku. Jaskyňa 
nie je dlhá, ale je zaujíma-

vá veľmi peknou kvapľovou výzdobou. Počas návštevy vás sprievodca ur-
čite upozorní na tzv. Slonie uši, čo sú zúbkovité záclony tvorené sintrom.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Driny
GPS: 48°30′02″S 17°24′14″V

Kostolík svätej 
Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch
Nenápadný kostolík z ob-
dobia Veľkej Moravy. 
Podľa niektorých názo-
rov, možno najstaršia stav-
ba na Slovensku. Jeho 
vznik súvisel s neďalekým 
slovanským hradiskom 
v Mikulčiciach (Česká re-
publika). Je od neho vzdia-

lený len približne 1,5 km. Kostolík bol v 13. storočí barokovo prestavaný. 
V súčasnosti na lokalite prebieha archeologický výskum.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_svätej_Margity_Antiochijskej_(Kopčany)
GPS: 48°47′46″S 17°06′31″V

SLOVENSKO
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Čachtický hrad
Romantická zrúcanina 
hradu, ktorá v ostatných 
rokoch prechádza rekonšt-
rukciou. Plnil strážnu funk-
ciu hraníc Uhorska. Hrad 
sa stal miestom domáce-
ho väzenia a skonu grófky 
Alžbety Bátoryovej - kon-
troverznej osoby, podľa le-
giend sadistickej maso-
vej vrahyne. Pravdou je, 
že ona sama nikdy nebola oficiálne odsúdená. Možno to bolo preto, 
lebo patrila k najbohatším osobám Uhorska a pochádzala z jedného 
z najvplyvnejších rodov. Mohlo to byť aj preto, že jej palatín Juraj Turzo nič 
na súde nedokázal.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Čachtický_hrad
GPS: 48°43′30″S 17°45′40″V

Vršatecké bradlá
Sú súčasťou tzv. brad-
lového pásma, ktoré sa 
oblúkovito tiahne takmer 
celým Slovenskom. Jeho 
dĺžka je až 600 km, ale 
hrúbka len 0,4 až 19 km. 
Miestami z neho vystupujú 
výrazne vápencové bloky - 
bradlá. Na tých najvýraz-
nejších sú často postavené 
hrady ako napríklad Orav-
ský hrad, či Vršatecký hrad. Ten sa nachádza pri obci Vršatecké Podhradie.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vršatské_bradlá
GPS: 49°4′S 18°10′V

SLOVENSKO
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Trenčiansky kraj
Trenčín
Historické mesto, známe 
nápisom na hradnom 
brale z roku 179, ktorého 
autormi sú rímski vo-
jaci. Nad nápisom sto-
jí zrekonštruovaný hrad, 
ktorého najvýznamnejším 
majiteľom bol Matúš Čák 
Trenčiansky. Tento uhor-
ský šľachtic dosiahol také 
významné postavenie, že 

ho prezývali „pán Váhu a Tatier”. Napriek sporom s kráľom i cirkvou až do 
svojej prirodzenej smrti neobmedzene vládol na svojich majetkoch.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
GPS: 48°53′39″S 18°02′26″V

Park miniatúr 
Podolie
V areále základnej ško-
ly v obci Podolie sa na-
chádza unikátny park mi-
niatúr významných hra-
dov, či kostolov Slovenska. 
Do dnešného dňa ich stojí 
už 41. Nájdete tu hrady ako 
Súľov, Zniev, či Čachtice. 
Vidieť sa dajú aj zmenše-
niny drevených kostolíkov 

z Kalnej Roztoky alebo Svätého Kríža.

www: http://www.spoznaj.eu/park-miniatur-podolie-vylet
GPS:  48°40’29”S 17°46’38”V

SLOVENSKO
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Skalka nad Váhom
Starobylé, možno naj-
staršie pútnické miesto na 
Slovensku, kde bol podľa 
legendy zavraždený svätý 
Beňadikt - učeník svätého 
Svorada. Komplex v skale 
nad riekou Váh tvoria jas-
kyňa, kostol a kláštor. Hlav-
ná púť sa koná najbližšiu 
sobotu a nedeľu po 17. 
júli, kedy je sviatok svätých 
Svorada a Beňadikta.

www: http://www.visittrencin.sk/objekt/p-tnick-miesto-skalka-pri-tren-ne
GPS: 48°55′39″S 18°04′20″V

Mohyla M. R. 
Štefánika
Pamätník generálovi Šte-
fánikovi navrhol architekt 
Dušan Jurkovič. Postavený 
bol z výnosu národnej 
zbierky. Slávnostné od-
halenie bolo v roku 1928. 
Stavba z bieleho travertí-
nu je charakteristická štyr-
mi obeliskami. Prístup je 
z mesta Brezová pod Brad-
lom po červenej turistickej značke.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_Štefánika_(Bradlo)
GPS: 48°40′46″S 17°33′50″V

SLOVENSKO
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Oravský hrad
Nachádza sa v obci Oravský 
Podzámok a patrí k najkra-
jším hradom na Slovensku. 
Stojí na strmom brale, po-
pod ktoré tečie rieka Ora-
va. Zaujímavá je najmä 
Citadela - najstaršia a naj-
vyššie položená časť hra-
du. Vlastnil ho Matúš Čák 
Trenčiansky, Matej Korvín, 
či rod Turzovcov. Na hrade 
sa v súčasnosti nachádza 

expozícia Oravského múzea. Natáčalo sa na ňom viacero filmov - napríklad 
aj legendárny Dracula z roku 1922.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravský_hrad
GPS: 49°15′42.42″S 19°21′31.87″

Vychylovka
Nájdete tu Múzeum ky-
suckej dediny, ktoré pred-
stavuje život i kultúru 
na Kysuciach približne 
v rokoch 1850 - 1950. Časť 
expozície je prenesená 
z dnes už neexistujúcej 
obce Riečnica, ktorá za-
nikla pri výstavbe vodnej 
nádrže Nová Bystrica. Po 
prehliadke sa môžete pre-

viesť historickou úvraťovou železnicou. Od roku 2015 je možné sa po tejto 
trati previesť aj na drezine.

www: http://www.kysuckemuzeum.sk/index.php/mkd-podujatia-poas-sezony
GPS: 49°22’50”S 19°5’32”V

Žilinský krajSLOVENSKO
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Čičmany
Obec známa svojou ľu-
dovou architektúrou. Tvo-
ria ju drevené domy, ktoré 
sú pomaľované vzormi 
z miestnych krojov. Domy 
sa v obci maľovali od ne-
pamäti, ale jednoduchší-
mi vzormi. Po veľkom po-
žiari z rokou 1921 navrhol 
architekt Dušan Jurkovič 
zrubové drevené domy, 
z ktorých niektoré stoja dodnes. Obec bola vyhlásená za mestskú pamiat-
kovú rezerváciu.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Čičmany
GPS: 48°57′21″S 18°31′00″V

Súlovské skaly
Je to prírodná rezervá-
cia neďaleko obce Súľov. 
Tvoria ju skalné veže, ihly 
a bralá tvorené zlepen-
com. Najkrajšími časťami 
rezervácie vedie náučný 
chodník, ktorým navštívi-
te i Súľovský hrad. Oplatí 
sa pozrieť aj Súľovský vo-
dopád, ktorý sa nachádza 
neďaleko obce Hlboké nad 
Váhom.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Súľovské_skaly
GPS: 49°10′0″S 18°35′0″V

Žilinský kraj SLOVENSKO
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Vrátna dolina 
(Jánošíkove diery, 
Rozsutec)
Zrejme najkrajšia dolina 
Malej Fatry. V jej ústí je 
obec Terchová - známa ako 
rodisko Juraja Jánošíka, 
svojimi kultúrnymi tradí-
ciami, či festivalom Jáno-
šíkove dni. Dolina vedie 
popod vysokými skalnými 
útvarmi. Zaujímavé sú str-

mé skalné útvary hneď na jej začiatku. V doline je aj známe rovnomenné 
lyžiarske stredisko. Navštíviť sa určite oplatia aj neďaleké kaňony - Jánoší-
kové diery s majestátnym vrcholom Veľký Rozsutec na záver.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrátna_dolina
GPS: 49°14′32.13″S, 19°02′19.03″V

Demänovské jaskyne
Tvoria sústavu asi 30 
jaskýň v Demänovskej 
doline. Sprístupnené sú 
Demänovská jaskyňa slo-
body a Demänovská ľa-
dová jaskyňa. Dĺžka celé-
ho jaskynného systému je 
cez 35 km, čo znamená, že 
ide o najdlhšiu jaskyňu na 
Slovensku. V závere rovno-
mennej doline sa nachá-

dza známe turistické stredisko Jasná s možnosťou lyžovania v zime, či vý-
stupov na hrebeň Nízkych Tatier (vrcholy Chopok, Ďumbier) v lete.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Demänovské_jaskyne
GPS: 49°00′18″S 19°35′13″V

Žilinský krajSLOVENSKO
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Lednicko-valtický 
areál
Celý areál o rozlohe
283 km2, prebudoval
v 18. - 19. storočí kniežací
rod Lichtenštejnovcov 
do podoby prírodného 
parku. Dominantami sú 
zámok Lednica so zaujíma-
vým palmových skleníkom 
a zámok Valtice. V celom 
areáli je roztrúsené množ-
stvo menších stavieb, ako napríklad Apollónov chrám a pod. Celý areál je 
zaradený do kultúrneho dedičstva Unesco.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Lednicko-valtický_areál
GPS: 48°46′30″S 16°46′46″V

Podyjí
Národný park sa rozkladá 
pozdĺž rieky Dyje v hl-
bokom meandrovitom 
údolí medzi Vranovom 
nad Dyjí a Znojmom. Celé 
chránené údolie je takmer 
neobývané.
Tam, kde rieka tvorí hra-
nicu s Rakúskom, susedí 
s národným parkom 
Thayatal. Návšteva je 
možná peši, či na bicykli. Na koni len v okrajových častiach. Vodná turistika 
je zakázaná.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Národný_park_Podyjí
GPS: 48°51′S, 15°54′V

Juhomoravský kraj ČESKO
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Slavkov u Brna
Bitka, známa tiež ako bit-
ka troch cisárov. Medzi Na-
poleonom a ruským cárom 
Alexandrom I. na jednej 
strane a rakúskym cisárom 
Františkom I. na druhej 
strane. Napoleon tu zazna-
menal drvivé víťazstvo, 
napriek menšiemu poč-
tu vojakov. Rekonštruk-
cie bojov prebiehajú vždy 

cez víkend, ktorý je najbližšie k 2. decembru. Neďaleko sa nachádza pek-
ný zámok s parkom, kde nocoval Napoleon a po bitke tu bolo uzatvorené 
prímerie.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slavkov_u_Brna
GPS: 49°09′15″S 16°52′35″V

Priepasť Macocha, 
Moravský kras
Jaskyňa je viac ako 138 m 
hlboká a je súčasťou naj-
dlhšieho jaskynného sys-
tému v Českej republike 
s celkovou dĺžkou 35 km. 
Do priepasti sa dá na-
hliadnuť z dvoch mostí-
kov - Horného a Dolného. 
V spodnej časti priepasti 
ústia dve jaskyne Punkev-
ní a Amatérska. Z priepas-

ti je možné sa k Punkevní jaskyni dostať lanovkou a taktiež si ju prezrieť. 
Časť prehliadky sa absolvuje plavením v loďkách.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Macocha_(priepasť)
GPS: 49°22’15”S 16°43’44”V

Juhomoravský krajČESKO
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Vila Tugenhad
Nemecký architekt Lud-
wiga Miese van der Rohe je 
považovaný (spolu s inými) 
za priekopníkov modernej 
architektúry. Brnenská Vila 
Tugendhat je funkciona-
listickým dielom. Sloh je 
„strohý” na rozdiel od napríklad „preplácanej” secesie, ktorú nahradil. Vila 
je považovaná na najdôležitejšie Miesove predvojnové dielo a je zaradená 
do kultúrneho dedičstva Unesco.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vila_Tugendhat
GPS: 49°12′26″S 16°36′58″V

Slovanské hradisko 
Mikulčice
Významné hradisko stálo 
pri dnešnej obci Mikulčice. 
Na rozlohe 10 ha sa našli 
základy veľmožského palá-
ca, 12-tich kostolov (pozri 
aj heslo „Trnava - Kostolík 
svätej Margity Antiochij-
skej v Kopčanoch”), mosty 
a viac než 2500 hrobov. 
Všetko bolo obkolesené 
mohutným valom. Dnes je na mieste archeopark, kde sa návštevník môže 
zoznámiť s históriou v dvoch pavilónoch a v niekoľkých zrekonštruova-
ných objektoch.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikulčice-Valy
GPS: 48°48′14″S 17°5′12″V

Juhomoravský kraj ČESKO
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Zlínský kraj
Arcibiskupský zámok 
a záhrady v Kroměříži
Slúžil ako reprezen-
tačné sídlo olomouckých 
biskupov a arcibiskupov. 
Do dnešných dní sa zacho-
val bohatý, až pompézny 
barokový interiér, na kto-
rý nadväzuje geometric-
ky koncipovaná Kvetinová 
záhrada v štýle slávnejších 
francúzskych záhrad. Celý 

areál je zaradený do zoznamu pamiatok Unesco.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupský_zámok_Kroměříž
GPS: 49°18′1″S 17°23′35″V

Radhošť a Pustevny
Radhošť (1129 m n. m.) je 
vrchol v Moravskosliez-
kych Beskydoch. Nachádza 
sa ňom vysielač, súsošie 
sv. Cyrila a Metoda a kapln-
ka. V dávnejších dobách 
bol vrch považovaný za 
sídlo slovanského boha 
Radegasta. Neďaleko vr-
chola po modrej turistickej 
značke sa nachádza sedlo 

Poustevny. V minulosti tu sídlili mnísi. Neskôr tu boli postavené dve útul-
ne: Libušín a Maměnka, ich architektom bol Dušan Jurkovič.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pustevny_na_Radhošti
GPS: 49°29′21″S 18°15′53″V

ČESKO
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Zlínský kraj
Luhačovice
Kúpeľné mesto s množst-
vom minerálnych pra-
meňov. Z nich je najzná-
mejší prameň Vincentka. 
Významnejší stavebný roz-
voj nastal v prvej tretine 
19. storočia budovami kto-
ré navrhol architekt Dušan 
Jurkovič. Spojil regionálnu 
ľudovú tvorbu s dekorá-
ciou secesie a v tomto štý-
le pokračovala výstavba až do 40-tych rokov 20. storočia.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Luhačovice
GPS: 49°5′59″S 17°45′27″V

Velehrad
Pôvodne cisterciánsky 
kláštor vo Velehrade je 
známym pútnickým mie-
stom v Čechách. Naj-
významnejšia púť je Ná-
rodná, konaná na sviatok 
sv. Cyrila a Metoda. Súčas-
ťou kláštora je aj Bazilika 
Panny Márie a sv. Cyrila 
a Metoda. Pre turistov je 
k dispozícii prehliadka 
podzemia baziliky, či niekoľko tématických okruhov.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velehrad
GPS: 49°6′20″S 17°23′39″V

ČESKO
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Zlínský kraj
Čertove a Lačnovské 
skaly pri Lidečku
Výrazné pieskovcové 
kvádre, so štyrmi vystupu-
júcimi vrcholkami. Dlhé sú 
približne 150 m a vysoké 
6 - 25 m. Viaže sa k nim ľu-
dová povesť o dobrom čer-
nokňažníkovi, ktorý ľudí 
obdarovával zlatom. Prí-
stup je od obce Lidečko po 
modrej turistickej značke. 

Jej pokračovanie vás zavedie k Lačnovským skalám. Tie sú o niečo menšie, 
ale určite tiež zaujímavé.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Čertovy_skály_(okres_Vsetín)
GPS: 49°13′2″S 18°2′50″V

Baťov kanál
Je historická vodná ces-
ta v dĺžke 52 km. O jeho 
vybudovanie sa zaslúžil 
Tomáš Baťa. Cieľom bolo 
splaviť rieku Moravu. To sa 
úplne nepodarilo, možno 
i pre jeho náhlu smrť. Ka-
nál bol postavený na trase 
Otrokovice - Rohatec (Čes-
ká republika). Čiastočne je 
umelo vyhĺbený, čiastoč-
ne vedie riekou Moravou. 
Dnes končí pri meste Ska-

lica a slúži hlavne na vodnú turistiku.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Baťův_kanál
GPS: 49°13’14”S 17°32’14”V

ČESKO
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Moravskosliezsky kraj
Baňa Hlubina, vysoké 
pece a koksovňa vo 
Vítkovických žele-
ziarňach v Ostrave
Technická pamiatka na-
chádzajúca sa vo Vítko-
viciach, neďaleko centra 
Ostravy. V minulosti tu 
prebiehala úplná hutná 
výroba: od ťažby železa až 
po strojárenskú výrobu. 
Súčasťou tohoto procesu 
bola aj vysoká pec, kde sa spracovávala vyťažená ruda. Celý areál dnes slú-
ži najmä turistom. V obrovskom plynojeme je dnes napríklad multifunkčná 
aula so sálou pre 1500 návštevníkov.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vítkovice_(Ostrava)
GPS: 49°48′56″S 18°15′59″V

Zámok Hradec nad 
Moravicí
Je zámockým komplexom. 
Tvoria ho Biely zámok, Čer-
vený zámok a Biela veža. 
Patrí k nemu aj anglický 
park. V ňom sa nachádza 
aj malá rozhľadňa - Bezru-
čova vyhlídka (prístup po 
modrej turistickej značke). 
Zámok navštívil aj Ludwig 
van Beethoven a na jeho 
počesť sa tu každoročne v júni koná festival vážnej hudby.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_nad_Moravicí
GPS: 49°52′16″S 17°52′33″V

ČESKO
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Kúpele Karlova 
Studánka
Neďaleko vrcholu Praděd 
je kúpeľná obec - Karlo-
va Studánka. Nachádza 
sa tu niekoľko minerál-
nych prameňov s liečivými 
účinkami opradenými le-
gendami. Pri liečbe pomá-
ha aj miestna horská klíma 
a pokoj, ktorý si v tejto ma-
lej obci môžete užiť. Obec 

je pomenovaná po Karolovi - vnukovi Márie Terézie. Stojí v nej niekoľko 
pekných kúpeľných domov.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlova_Studánka
GPS: 50°4′23″S 17°18′25″V

Lysá hora, Beskydy
Vrchol - Lysá hora (1323 
m n. m.) je najvyšší vrchol 
v Moravskosliezskych Bes-
kydoch. Stojí na ňom aj 
charakteristický vysielač, 
bufet, horská chata i turis-
tická ubytovňa. V septem-
bri sa organizuje tradičný 
výstup nazvaný: Bezručův 
výplaz. V zime vedie na vr-
chol niekoľko upravova-

ných bežeckých tratí a priamo z vrchola aj dve zjazdové trate.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Lysá_hora_(vrch_v_Česku)
GPS: 49°32′46″S 18°26′55″V

Moravskosliezsky krajČESKO
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Moravskosliezsky kraj
Mestečko Štramberk
Známe svojím hradom 
s gotickou vežou - tzv. Trú-
bou, ktorá dnes slúži ako 
rozhľadňa. Pod hradom 
je mesto s pekným his-
torickým jadrom. Navštíviť 
sa oplatí majmä Hornú 
a Dolnú baštu. Sú to dre-
vené zrubové domy. Neďa-
leko sa nachádza aj voľne 
prístupná jaskyňa Šípka, 
miesto nálezu najstaršieho pobytu človeka v Čechách. V mestečku ochut-
najte aj miestnu špecialitu - Štramberské uši. Je to zákusok z perníkového 
cesta v tvare kornútku.

www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Štramberk
GPS: 49°35′30″S 18°7′3″V

Praděd, Jeseníky
Praděd (1491 m n. m.) 
je najvyšší vrch Moravy, 
zároveň najvyšší vrch po-
horia Jeseníky. Na vrchole 
stojí vysielač s reštauráciou 
a vyhliadkou. Vrchol je čas-
tým cieľom turistov v lete 
i bežkárov v zime. Zjazdoví 
lyžiari môžu navštíviť stre-
disko Praděd - Ovčárna so 
šiestimi vlekmi. Napriek 
absencii umelého zasnežovania, je stredisko známe vynikajúcimi sneho-
vými podmienkami.

www: https://sk.wikipedia.org/wiki/Praděd
GPS: 50°08′00″S 17°23′00″V

ČESKO
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Ferrata Horskej záchrannej služby pri Martine
Náučný chodník začína na konečnej zastávke autobusu MHD Stráne. 
Zaistená časť začína v hornej tretine trasy, v doline Pivovarského potoka. 
Prvý úsek je obtiažnosti „B” (podľa rakúskej kvalifikácie). Následne sa chod-
ník rozdeľuje: vpravo trasa s obtiažnosťou „C” a vľavo „B”. Celková dĺžka 
5 km a prevýšenie 800 m Na zaistenej časti sa odporúča použiť tzv. ferra-
tový set. Na chodníku sú sezónne uzávery: 15. 09. - 31. 10 a 15. 04. - 31. 05.

www: http://hiking.sk/hk/ar/2835/ferrata_hzs_z_martina_na_martinske_hole.html
GPS: 49°4‘59“S 18°52‘11“V

Žilinský krajSLOVENSKO
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Na horách s radosťou a bezpečne

Je postihnutý v bezvedomí?
Nereaguje postihnutý na žiadne podnety?

Zakri a  o pomoc

Uvo ni  dýchacie cesty a
záklon hlavy tlakom na elo a ahom za bradu

Dýchanie neprítomné ?
(nie lapavé dychy)

Vola  ties ovú linku
155 alebo 112

30 stla ení hrudníka s rýchlos ou 100/min
v strede hrudnej kosti, 4-5 cm do h bky

2 vdychy z úst do úst
vdych trvá 1 s, objem normálneho dychu

Prvá pomoc
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 Klub Slovenských Turistov (KST)
Tvorí ho viac ako 15 000 turistov. Ľudí, ktorí radi spoznávajú prírodu, či už 
počas peších vychádzok, alebo na bicykli, z loďky, či napríklad aj z kon-
ského sedla. Nájdeme medzi nimi i tzv. oddiely mládeže, kde sa deti hravou 
formou vedú k láske k horám a prírode. Na strmých tatranských štítoch je 
možné zazrieť vysokohorských turistov, a keď napadne sneh, určite stret-
nete v horách nadšených bežkárov - lyžiarskych turistov.

KST sa spolupodieľa  na organizovaní mnohých podujatí. Možno naj-
známejší je Národný výstup na Kriváň, ktorý sa v roku 2015 uskutoční už 
po 60-ty krát.

KST sa stará aj o sieť značkovaných chodníkov. Celkovo ich majú značkári 
na starosti viac ako 14 000 kilometrov.

KST je moderným pokračovateľom v tradícií turistických spolkov na Sloven-
sku, ktorých história siaha až k Uhorskému turistickému spolku so známym 
členom Edmundom Térym.
Je súčasťou aj širších medzinárodných štruktúr - Európskej federácie pešej 
turistiky (EWV) a Medzinárodnej federácie ľudového športu (IVV).

Spolupracuje i s turistickými klubmi okolitých štátov čoho výsledkom je 
napríklad Zraz turistov V4, ktorý sa každý druhý rok koná v inom štáte kra-
jín Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko.


