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Celkový počet úrazů

• Rok 2014
• Celkem 25 úrazů, 4 smrtelné
• 21 mužů, 4 ženy
• Věk 15-66 let, 9x nezjištěn 
• 6x hlášení, 13x info z otevřených zdrojů, 6x úrazové 

pojištění
• Rok 2015
• Zatím 21 úrazů, 6 smrtelných (1x via ferrata)
• 20 mužů, 1 žena
• Věk 9-52 let, 9x nezjištěn
• 5x hlášení, 14x info z otevřených zdrojů, 2x úraz. poj. 
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Terén 2014

• Hory do 2700 m 8x  (Tatry 7x, Slovinsko 1x)

• Vápencové a jiné skály 6x (Paklenica 2x, Řež, 
Velký Rabštejn, Wilder Kaiser )

• Pískovec 5x (Tisá, Ostrov, Děčín, Suché skály u 
Besedic)

• Umělá stěna 4x

• Hory do 5000 1x (Pallavichini – Grossglockner)



Terén 2015 

• Hory do 2700 m 12x (Tatry 6x, Rax 2x, 
Krkonoše 2x, Grossglockner, Leoben - ferrata)

• Vápencové a jiné skály 5x (Hostim, Zadní 
Kopanina, Černolice, Řež, Nové Město nad 
Metují)

• Pískovec 1x (Příhrazy)

• Umělá stěna 1x 



Kazuistika 1 – nevěřte liškám!

• Muž, 30 let

• Lezecká oblast HIS (opuka), Nové 
Město nad Metují, září 2015

• Cesta cca 13 m, obtížnost  6-

• Pád druholezce od vratného 
bodu na zem

• Fraktura  obratlů Th 9, Th 11, 
Th12 a L1, řešená konzervativně



Lezecká oblast HIS



Lezecká oblast HIS



Liščí smyčka …

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým souhlasem p.Davida
Adamského .



… navázaná na 
karbinu …

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým  souhlasem p.Davida
Adamského .



… se snadno 
uvolní!

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým souhlasem p.Davida
Adamského



Stále znovu …

• Pád kvůli údajnému 
propálení jistícího oka

• Hnědé skály v 
Krkonoších, 2012

• Rozbor na adrese  
http://goo.gl/0fZx9h   
(Alphaguides- horští 
vůdci)



Kazuistika 2 - Kobyla

• Muž

• Česká cesta na Kobylu, (pískovec) obtížnost VIIb, 
Příhrazy, Český ráj, květen 2015

• Odsednutí cca 1 m nad 2.kruhem 

• Přetržení lana – pád na zem 

• Fraktura obou DK 

• Příčina ???

• Lano koupené 14 dnů před akcí, absence ostrých 
hran …



Kobyla, Příhrazy, Český ráj





Příčina ???
-výrobní závada       

lana?

- poškození lana    

špatným    

zacházením?

- jiná příčina?



(Ne)bezpečné „Železné cesty“ 



Vznik 

• Původně hospodářské cesty, jen v obtížných 
místech kramle, řetězy a žebříky

• První zmínka z roku 1506

• První turistická zajištěná cesta – Hoher
Dachstein (prof. Friedrich Simony, 1845)

• Jihozáp. hřeben Grossglockneru (1869), 
Zugspitze (1884), cesty v okolí Vídně –
Raxalpe, hřeben Marmolady (1903), Sella
(1907)



První světová válka 

• Linie fronty – Tyroly, Dolomity, Julské alpy

• Poziční válka

• Opevnění, zajištěné cesty, žebříky, lana

• Dlouhé strmé štoly a podzemní chodby –
Lagazuoi, Paternkofel, úpatí Tofana di Roses

• Části opevnění či tunelů zachovány do dneška



Dolomity – Lagazuoi



Další vývoj

• Po válce ferraty považovány za „oslí mosty pro 
slabochy“

• Využívány pro přístup k lezeckým trasám –
Brenta

• Teprve po 2.světové válce postupná oprava 
starých cest

• V 70.letech s rozvojem alpské turistiky také 
výstavba nových cest 



Vstup do tunelu - Lagazuoi



Tunel - Lagazuoi



Nové cesty

• „boom“ v posledních několika letech

• 30-40 nových cest v Alpách za rok (2009)

• Obrovské množství lidí bez specifického 
treninku a zkušeností

• Zábava spíše než dobrodružství sportovního a 
horského lezení

• Nutnost pravidel pro stavbu a provozování





Drachenwand, Mondsee, Rakousko



Doporučení pro stavbu zajištěných cest (Kriterienkatalog fur die Errichtung
von Klettersteigen)



Kriteria pro stavbu

• Právní, ekologické, ekonomické a horolezecké 
aspekty 

• Technické aspekty – bezpečnostní standardy 
(normy pro kotvy, lana, karabiny, brzdy 
výpočty zatížení …)



Rizika na zajištěných cestách

• Zasažení bleskem (předpověď počasí)

• Pád kamení (helma)

• Poranění o poškozené lano (rukavice)

• Stržení jiným lezcem (dostatečné rozestupy)

• Technická závada na zajištění cesty – prasknutí 
ocelového lana, zlomení chytu či stupu nebo 
jiný problém (???)



Kazuistika 3 

• Muž, cca 60 let 

• Ferrata Franze Josefa, Leoben, Rakousko, 
obtížnost D (A-F), srpen 2015

• Pád cca 300 m, smrtelná zranění

• Nezajištěn v „chodeckém“ terénu? nebo 
přecvakával pouze 1 karabinu? 

• + uklouznutí? nedostatek sil? 





Kazuistika 4 - fakta

• Muž, 36 let

• Via ferrata, Patýřská stěna, Děčín, srpen 2014

• Výška stěny 95 m, délka lezeckých cest 150-
170 m

• Cesta „Pošetilost mocných“ – D/4

• Pád z výšky cca 40 m



Kazuistika 4 - fakta

• Fraktura diafýz femurů bilat., fr. Těla L2 s 
nepatrnou prominencí do kanálu, fr.oblouku 
L1 a příčných výběžků L1 a L2, kontuze plic 
bilat., pneumothorax vpravo, drobný subkaps. 
hematom ledviny vpravo 

• Komplexní péče o polytraumatizovaného pac. 
– OS femurů bilat., zadní stabilizace L1-L3





















Aby se to příště nestalo …

• Pozor na „technické závady“ – špatný techn. 
stav nebo dokonce nedokončená cesta?

• Nepodceňovat ani zdánlivě bezpečné situace 
(začátečníci ale i zkušení)

• Stále se jistit

• Opatrnost v „chodeckém“ terénu 

• „Festina lente“



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


