
do hor jedině ve zdraví

Trek je vytrvalostní sport. Každá nemoc i rýma ovlivňuje 
zátěž srdce i krevního oběhu. Do hor chodíme jedině ve 
zdraví. Jen tak dokážeme odhadnout své síly a tempo 
pochodu

Ví se: srdeční infarkt je v 50 % případů příčinou smrti. Jedná se o 
2. nejčastější příčinu úmrtí v horách. Riziko stoupá po 40. věku. 
Muži jsou ohroženi více než ženy. Mezi rizikové faktory patří 
vysoký krevní tlak, zvýšený cukr v krvi, nadváha a kouření či již 
prodělané infarkty.

Riziko snížíme:
 Pravidelně se hýbeš a tím se udržuješ v kondici.
 Při 1. dni tréninku se vyhneš dlouhé a těžké zátěži.
 Túru / pochod začneš zlehka.
 Při horkém a dusném počasí volíš cestu ve stínu a v 

chladu.
 Pravidelně doplňuješ tekutiny a jídlo.
 Při nachlazení zůstaneš doma a vykurýruješ se.
 Bereš vážně varovná znamení jako potíže s dýcháním, 

bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi, při takových 
signálech ukončíš túru.

Jak získat vytrvalost a sílu:
 Každodenní procházky, časté výlety do kopců, nordic 

walking, běhání, jízda na kole, plavání, běžky, skialpy...
 Pravidelnost a správná intenzita jsou rozhodující pro 

správný tréninkový efekt.
 Spojuj běžné denní záležitosti s fyzickou aktivitou: Místo 

výtahu použij schody, vystup o zastávku dříve, místo 
večerní TV se běž projít, místo auta použij kolo, dle 
možností choď do práce pěšky (20 min do práce a 20 min 
z práce je celkem 40 min, týdně je to 200 min, tím splníš 
minim. zatížení doporučené sportovními lékaři při 
vytrvalostním tréninku)

 Pokud si dokážeš při tréninku ještě povídat, neboj se 
zvýšit jeho intenzitu, neboť máš ještě rezervy.

 Zátěž vol takovou, abys nebyl po tréninku zcela vyčerpán 

a měl ještě nějakou sílu v zásobě.

Síla je předpokladem každého sportu. Co přesně je důležité 
pro horskou turistiku?

 Dobrá stabilita v oblasti trupu.
 Dostatečná síla v nohách a v oblasti kyčlí.
 Pevné vnitřní svaly kolenního kloubu a kotníku, správná 

reakce a přizpůsobivost.

pečlivé plánování

Informace pro svoji túru / trek získáš v mapách, průvodcích, 
na internetu. Zjisti si potřebné info o délce túry, převýšení, 
obtížnosti, aktuálních podmínkách v terénu. Obzvláště 
důležitá je předpověď počasí. Déšť, vítr, mlha a zima zvyšují 
riziko úrazu. Pokud nemáš zkušenosti, nechoď do hor sám!

Turistika v horách není procházka. Na každou túru či pochod se 
připrav zodpovědně. Štěstí přeje připraveným a zamezíš tak 
výskytu nemilých překvapení. Napiš si check-list a posbírej si 
veškeré potřebné informace.

Túra?
Máš info o obtížnosti, vzdálenosti a převýšení? Vyžaduje túra jistý
krok a nemít strach z výšek? Máš alternativu pro případ změny 
túry či zkrácení? Možnost sestupu do údolí? Je možné se cestou 
ubytovat nebo natočit vodu?

Počasí?
Počítáš s možností, že na túře napadne sníh? Přijde bouřka? 
Přivalí se mlha jako mlíko? Nebo, že kvůli horku a vysoké 
vlhkosti budeš muset zvolit jiný cíl túry?

Aktuální podmínky?
Vyskytnou se cestou stará sněhová pole? Potřebuješ mačky? Máš 
info o stavu cest po zimě? Víš o akutálních zemských sesuvech? 
Víš, kdy jede do údolí poslední lanovka nebo bus?

Vybavení?
Máš vhodné boty? Máš v batohu obleční pro příprad ochrany před 
větrem, zimou, deštěm, mrazem, vlhkem? Zabalil sis lékárničku a 
mobil? Máš na delší pochody bivakovací vak a čelovku?

Čas túry? 
Víš, jak dlouho Ti túra potrvá? Připočetl sis nějakou rezervu na 
přestávky případně na změnu počasí, kdy nečekaně nachumelí a 
Tobě se pochod o pár hodin prodlouží?

Čas túry si vypošítáš jednoduše: (pro skupinku 3-5 lidí)
VÝSTUP  - cca 300 výškových metrů / h
SESTUP   - cca 500 výškových metrů / h
HORIZONTÁLNĚ - cca 4 km / h

Převýšení a horizontální veličina se počítá zvlášť. Hodnotu 
kratšího času vydělíš dvěma a následně přičteš k vyšší hodnotě.

Příklad: 
1200 výškových metrů (4 hod chůze)  
8 km po rovině (2 hod chůze – tento čas vydělíme dvěma, protože 
je kratší) = 4 hodiny + 1 hodina = 5 hodin čistého času chůze 

Dle potřeby si nezapomeň připočítat přestávky na doplnění tekutin
a jídla, obědovou pauzu! Do hor vycházej brzy ráno, ať máš čas na
včasný návrat. Počasí se většinou kazí v odpoledních hodinách.

Značení alpských chodníčků:
Pohyb v alpském terénu vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost, 
zkušenosti s pohybem v horách a odpovídající vybavení. Cesty 
vedou v horském a vysokohorském terénu!

Modře jsou značeny jednoduché cesty v údolí, většinou 
širší pěšiny.

 
Červeně je značen středně těžký terén pro zkušené turisty 

s jistým krokem.

Černě je značen terén pro zkušené vysokohorské turisty 
netrpící závratěmi.

správné vybavení

Přizpůsob vybavení své túře, dbej na nízkou hmotnost 
batohu. Nezapomeň na ochranu proti dešti, zimě, slunci, v 
neposlední řadě lékárničku. Mapa a GPS ti usnadní 
orientaci na túře / přechodu hor.

Tipy na vybavení:

Batoh: 25 l na denní túry, 30-40l na delší přechody

Oblečení: bunda nepromok a neprofuk, fleecová mikina, 
softshellová vesta, čepice, rukavice, funkční spodní prádlo, prádlo 
na výměnu, náhradní ponožky

Ochrana proti slunci: sluneční brýle, pokrývka hlavy, opalovací 
krém s faktorem > 30, balzám na rty

Jídlo a pití: 1-2 l vody, slabě slazeného čaje, rozředěného džusu, 
celozrnný chléb, netučný sýr, ovocné/müsli tyčky bez přidaného 
cukru, banán, jablko, mrkev, paprika, vajíčko na tvrdo, mandle, 
netučná čokoláda, kávové boby v čokoládě. Vyvaruj se tučným 
svačinkám. Pijt dříve, než nastane pocit žízně. Jez dříve, než 
nastane pocit hladu a sevření žaludku.

Mapa: měřítko nejlépe 1:25000 (1cm na mapě = 250m 
skutečnost)
nebo 1:50 000 (1cm na mapě = 500m skutečnost).

Mobil: nabitý, zapínat pouze v případě potřeby, Rakousko 140, 
Itálie 118, Francie 15, Švýcarsko +41 333 333 333.

Lékárna: včetně náplastí na puchýře a termofolie, bivakovacího 
vaku, při delších přechodech nezapomeň na čelovku.

Turistické hole: odlehčíš kloubům až o 15kg ! Při sestupech jsou 
k nezaplacení, podporují rovnováhu.

 vhodná obuv

Správné boty na túře chrání a odlehčují nohu a zlepšují 
jistotu chůze! Při výběru zvol botu, která dokonale sedí, je 
voděodolná a lehká, podrážka má dostatečnou pevnost. 
Správná bota je nejen důležitý faktor pro bezpečný pohyb, 
ale i faktor posilující zážítek z túry. 

Koupi bot věnuj dostatek času, zkoušej v odpoledních hodinách, 
kdy máš nohy po celém dnu napuchlejší. Pro treky se doptej na 
boty pro vysokohorskou turistiku a vícedenní túry se zátěží.

 Na lesní cesty a jednotlivé turistické cesty jsou vhodné 
pevné sportovní boty s profilovanou podrážkou.

 Na horské cesty se doporučují pohory přes kotník s 
profilovanou podrážkou.

 Na obtížné vysokohorské cesty, suťoviska, firnová pole je 
vhodná pevná a méně ohebná profilovaná podrážka. 
Naopak nejsou vhodné těžké pohory s tvrdou podrážkou 
určené k připnutí maček.

jistý krok

Pády a uklouznutí a zakopnutí jsou nejčastější příčinou 
úrazů. Koncentraci a jistý krok ovlivňuje únava. Pády a 
zřícení jsou příčinou více než poloviny smrtelných nehod. 
Faktem je, že 75% zakopnutí se stane na cestách a pěšinách 
nikoliv v terénu mimo cesty.

Tipy pro jistý krok:

 Na příkrých stezkách při výstupu zvol pomalé tempo a 



kratší kroky, které šetří sílu.
 2/3 úrazů se stane při turistice v horách při SESTUPECH. 

Příčinou bývá ztráta koncentrace a koordinace. Při strmém
sestupu je díky pokrčeným kolenům horní část těla lehce 
předkloněna a díky nahrbení je těžiště těla nad nohou. Při 
dlouhých sestupech dělej pravidelné odpočinkové pauzy!

      zůstaň na značené cestě

Při pobytu mimo cesty se zvyšuje riziko ztráty orientace. 
Vyvaruj se zkracování cesty a když sejdeš z cesty, vrať se 
zpět k poslednímu známemu bodu. Zkratky a různé varianty 
končí nezřídka v obtížném, neschůdném terénu. Pak často 
dochází k zabloudění, noc v bivaku a následné zachranné 
akci. K takovýmto nehodám dochází velmi často v 
podzimních měsících, kdy se dny výrazně zkracují.

Příkrá firnová pole: často se vyskytují na začátku léta. V ranních 
hodinách je povrch polí zmrzlý a tvrdý. Existuje akutní nebezpečí 
uklouznutí a pádu! Až teprve za svitu slunečních paprsků tato 
firnová pole měknou a je možné botami vykopávat do sněhu stopy.
Nezapomeň se informovat o aktuálních podmínkách a dle toho 
zvaž i případné vybavení jako jsou nesmeky, mačky. Firnová pole 
jsou při překonávání obtížnější při sestupu a při traverzu než při 
výstupu.

    pravidelné přestávky

Načasuj si pravidelné přestávky. Jsou výborné pro 
odpočinek, kochání se krajinou a komunikaci s partou na 
túře. Pro zachování koncentrace pavidelně pij a jez. 
Nečekej, až dostaneš pocit žízně nebo hladu. To už je pak 
pozdě, protože tělo si začíná brát zásoby ze svalů.

Turistika není žádné závodění. Hektika a stres zůstávají doma. 
Dopřej si pauzu na pití každou hodinu, jen tak zůstane krevní oběh
v „otáčkách“. Nezapomeň ani na müsli tyčku každé dvě hoďky. 
Zabráníš tak hypoglykemii a poklesu výkonu a s tím spojené 
koncentrace.

respektuj životní prostředí

Nevyhazuj odpadky, nebuď hlučný, neopouštěj cesty, neplaš 
zvěř, respektuj ochranná pásma, netrhej rostliny. Cestuj 
veřejnou dopravou nebo ve skupinkách jedním autem.

Při delším přechodu hor si nes odpadky v batohu, po skončení 
treku je pak vyhoď v údolí. Na horských chatách na odpadkové 
koše nenarazíš. Vše, co si do hor přineseš, si zase snes z hor zpět 
do civilizace.

Check-list

Jako pomoc, jestli jsi něco do hor nezapomněl, si můžeš 
sepsat seznam věcí, které si pak budeš před každou túrou 
nebo delším trekem do hor odškrtávat.

Tipy pro balení na delší trek: spacák nebo vložka do spacáku na 
horskou chatu, hydrovak 1,5 - 2L, neprofuk/nepromok bunda, 
funkční spodní prádlo, náhradní tričko, náhradní ponožky, 
pokrývka hlavy/krku, sluneční brýle, čepice, rukavice, 
rychleschnoucí ručník, zubní kartáček, opalovací krém, pyžamo, 
přezůvky, oblečení na chatu, čelovka, lékárnička, turistické hole, 
GPS, buzola, mapa, nabitý telefon, sušenky/müsli tyčky.

stravovací tipy pro turisty

Pití je důležitější než jídlo. Člověk se skládá z 60% vody. 
Vodu neustále doplňuj, neboť je to jediné palivo, na kterém 
buňky při výkonu pracují. Nezapomínej na fakt, že během 
pocení se kůží odpařuje velké množství vody!

 Snadno stravitelná snídaně bohatá na sacharidy je 
nejlepším začátkem túry. Bezprostředně před začátkem už 
nejíme žádné vydatné jídlo.

 Bezprostředně po túře sněz něco lehčího a o hodinu 
později hlavní jídlo bohaté na sacharidy.

 Přísun tekutin bohatých na minerály, min. 1-2 L
 Vhodné jsou ovocné a zeleninové šťávy s vyšším 

obsahem draslíku bohaté na minerály, slabě slazené čaje 
Vyvarujte se sladkým, přecukrovaným nápojům.

 Na túře doplňujte sacharidy (až 75% celkové stravy) např.
sušené ovoce, banány, müsli tyčky, celozrnný chléb.

 První sváču doplňte nejdéle za 2hod pochodu, další 
pravidelné pauzy nejlépe po 1-2hod pohybu. Vyvarujte se 
hroznovému cukru, jeho požití zapříčiní výstřel inzulínu 
nezdravým způsobem (v těle se rychle odbourá).
Řiď se pravidlem „ každému to, co mu nejvíc chutná!“

Vděčná svačinka každého horala
BANÁN – doplní dlouhodobě energii – bohatý na magnesium a 
sacharidy
CHLEBA, SÝR – celozrnný chléb, netučný sýr
ČOKOLÁDA, MÜSLI – při pocitu nedostatku sil šáhni po müsli !
bez cukru! Nebo méně hořké čokoládě
MRKEV – praktická sváča bohatá na minerály, vitamíny a vodu
JABLKO – sacharid krytý vlákninou s vysokým podílem vitamínu
C a vody
PAPRIKA – multitalent naplněný vodou, železem, magnesiem a 
vitaminem C
MANDLE – bohaté na magnesium, prevence proti svalovým 
křečím
VAJÍČKO NA TVRDO – ukrývá vitamíny, kalium a magnesium

střípky z horské medicíny

Uživatel, je sám zodpovědný za veškeré úkony a medikaci. 
Rozhodnutí přesáhnout svoji kvalifikaci záleží pouze a jen na
něm a je-li to možné, měl by ke svému jednání získat souhlas 
postiženého.

Fyzická příprava: úspěšný výstup do vyšší nadmořské výšky 
vyžaduje dobrou vytrvalost, je potřeba se připravit s dostatečným 
předstihem s důrazem na vytrvalostní zátěž (několadenní pochody,
dvoudenní výlety, dlouhé cyklistické výlety).
Stravovací režim: Vždy je třeba kombinovat rychlé a pomalé 
cukry. Pomalé cukry – 40% (celozr. těstoviny, rýže, brambory, 
chléb). Rychlé cukry – 20% (čokoláda, sušenka). Tuky 25% denní 
dávky. Tuky jsou velmi energetické, ale na rozdíl od cukrů 
produkují energii jen za přítomnosti kyslíku. Ideální palivo pro ty, 
kdo umí šetřit energii na dlouhou trať. Vyhněte se větší konzumaci
nasycených živočišných tuků. 
Nápoje nepij příliš studené. Studené musí trávící trakt ohřát na 
teplotu těla a to Tě bude stát další energii navíc. Pij po malých 
dávkách, nikdy ne více jak ½ L tekutiny najednou. Ledviny nejsou
schopné pojmout větší množstí tekutiny, takže voda je z těla bez 
užitku rychle vyloučena. Perlivou vodu s CO2 pij až na konci 
fyzické zátěže. Jedná se o zásaditý nápoj, který napomáhá 
vylučování toxinů ledvinami.
Nadmořská výška: s přibývající výškou se atmosferický tlak 
postupně snižuje. Čím je tlak kyslíku ve vzduchu nižší, tím méně 
jsou plíce schopny kyslík vychytávat. To nám snižuje koncentraci 
kyslíku v krvi a zmenšuje tak tělesnou výkonost.
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Nízká teplota: ve výšce teplota klesá cca o 1° na každých 100 m a
tím stoupá i riziko podchlazení. Riziko navíc může zvýšit fenomén
Wind Chill. Ten způsobí snížení pociťové teploty o 0,5° na 1km/h 
větru. Bezvětří 5°, 8km/h 3°, 24km/h -2°, 40km/h -9°. Vítr navíc 
opět dehydratuje!
Vlhkost: je to obsah vodní páry ve vzduchu. Výška způsobuje 
vyšší dehydrataci, a to především pokožkou. V horách a v suchých
větrných oblastech je dehydratace podceňována, protože pocení si 

často nevšimneme (v suchém vzduchu se pot odpařuje velmi 
rychle).
Slunce a záření: intenzita záření sílí cca o 1% na každých 100m 
výšky. Sníh a led zvyšují a zesilují účinky záření. V horách vždy 
používejte sluneční brýle se spolehlivým filtrem. Ve vyšších 
horách a na sněhových polích, ledovcích s ochranným faktorem 4. 
stupně. Pokud nejsi zvyklý pobývat v horách často, nešetři 
opalovacím krémem. Zvláštní pozornost věnuj uším, nosu, rtům.
Chraň si krk šátkem nebo saharskou čepicí.
Dehydratace: nedostatečné zavodnění buněk. Varovné příznaky –
suchá ústa, únava, nedostatečné močení, kruhy pod očima, závratě,
zvýšení srdečního rytmu, hučení v uších. Dehydrataci zabráníš 
prevencí. Pij dříve než nastane pocit žízně, píj po dávkách, málo 
ale často. Vyhni se příliš chladným nápojům. Nenabaluj se 
oblečením. V horkých dnech se na túře pravidelně ochlazuj vodou,
sněhem, vybírej pobyt ve stínu. Nejlépe ochlazuj místa mezi 
nohama, na břiše, v podpaží a za krkem.
Podchlazení: Hypotermie je stav, kdy centrální teplota těla klesne 
pod 35°. Zapříčiňují: vítr, vlhkost, dehydratace, vyčerpání, 
podvýživa, nedostatek pohybu, alkohol, nedostatečné vybavení.
Převleč se do suchého dříve, než začne působit chlad. Chraň se 
před větrem a vlhkostí. Chraň končetiny (hlava-nohy-ruce). Vyhni 
se alkoholu.
Kolapsový stav: vždy se snaž přijít na to, co chybělo.
Hypoglykemie: müsli tyčka, svačinka!
Hypotermie: ohřátí!
Úpal: ochlazení!
Spálení sluncem: krém aloe vera, acylpyrin
Dehydratace: doplň tekutiny!
Horečka: ochlazení končetin!
Do lékárničky si přibal:
acylpyrin – vhodný na spálení sluncem, podchlazení, omrzliny, 
horečku, bolest obecně
zyrtec, zodac – alergická reakce obecně
endiaron – průjem

Resuscitace: vyčištění dutiny ústní,
mírně zaklonit hlavu, zjistit, zda
postižený dýchá. Pokud nedýchá, začít s
resuscitací

● 100 stisků/minutu
● paže musí být propnuté


