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Občan České republiky má zákonný nárok být zachráněn zdarma - tudíž i člen České 

speleologické společnosti v rámci České republiky. V případě nehody v jeskyni, je nutné tuto 

skutečnost ohlásit přes Integrovaný záchranný systém, jehož je SZS součástí. Volejte vždy 

telefonní číslo 150 (popř. 112) a uveďte pokaždé, že se jedná o jeskyni, dále uveďte pokud 

možno co nejpřesnější místo lokality, počet zraněných osob a druh zranění. Současně 

kontaktujte i některého ze členů SZS.  V případě, že tak neučiníte, všichni zúčastnění 

záchranáři nebudou pojištěni v rámci záchranné akce. 

Česká speleologická společnost je držitelem již historické pojistky, která se dá uplatnit 

v případě nehody či zranění při speleologické činnosti v rámci ČSS. Upozorňuji, že následné 

plnění je však v řádech stokorun. Proto je výrazně doporučena vlastní pojistka či připojištění, 

zvláště pak při zahraničních expedicích. Ta je v některých zemích podmínkou pro možné 

povolení bádání či exkurzního či sportovního sestupu. Nutno tyto informace ověřit před 

uskutečněním jeskyňářských výprav. Existuje i možnost pomoci českým občanům v tísni 

v zahraničí v rámci Integrovaného záchranného systému, který je ovšem mobilizován na 

mezistátní úrovni. Proto pojištění nepodceňujte!! Možným příkladem všestranného pojištění 

je např. rakouský Alpenverein ( OEAV). 
 

 

 

 

Na základě zkušeností členů České speleologické společnosti  s pojištěním při nedávné záchranné 

akci Horské záchranné služby spojené s vyproštěním českého jeskyňáře v jeskyni Javorinka 

v Tatrách, uvádíme pokyny Horské záchranné služby na Slovensku - http://www.hzs.sk. V rámci 

Horské záchranné služby operuje Jeskynní záchranná skupina (www.speleorescue.sk) 

 

Pokyny Horskej záchrannej služby z 2. 1. 2004 č. 1/2004 na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej 

oblasti – výběr, více na http://www.hzs.sk/data/1229677806_hzs_pokyny.pdf 
 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe za účelom 

zaistenia bezpečnosti osôb v horskej oblasti Horská záchranná služba (ďalej len „horská 

služba“) ustanovuje: 

. 

. 

. 
Čl. 4 

Ohlásenie nehody 

(1) Každú nehodu je potrebné ohlásiť osobne alebo telefonicky na: 

a) NON STOP dispečing horskej služby, t. č.: 18300 
b) tiesňové volanie integrovaného záchranného systému, t. č.: 112 

c) oblastné strediská horskej služby 

1. Vysoké Tatry, t. č.: 052/442 28 20, 0903/624 869 

2. Nízke Tatry sever, t. č.: 044/559 16 78, 0903/624 070 

3. Nízke Tatry juh, t. č.: 048/619 53 26, 0903/624 078 

4. Západné Tatry sever, t. č.: 043/539 51 01, 0903/624 066 

5. Západné Tatry juh, t. č.: 044/558 62 18, 0903/624 061 

6. Malá Fatra, Vrátna, t. č.: 041/569 52 32, 0903/624 028 

7. Malá Fatra, Orava, t. č.: 043/586 31 04, 0903/624 232 

8. Veľká Fatra, t. č.: 048/419 97 24, 0903/624 049 

9. Slovenský raj, t. č: 053/429 79 02, 0903/624 092 
. 
. 

http://www.hzs.sk/
http://www.hzs.sk/data/1229677806_hzs_pokyny.pdf


. 
Čl. 12 

Pokyny pre výkon jaskyniarstva 

(1) Činnosť jaskyniara musí byť v súlade s metodickými pokynmi speleologickej spoločnosti. 

(2) Do jaskyne vstupujte najmenej vo dvojici, znalý zásad pravidiel bezpečného pohybu 

v jaskynnom prostredí; do priepasti so znalosťou jednolanovej (horolezeckej) techniky, samozáchrany 

a poskytovania prvej pomoci. V žiadnom prípade nevstupuje do jaskyne samostatne. 

(3) Pri výkone jaskyniarstva na zabezpečenie voči pádu a na zabezpečenie postupu používajte 

certifikovaný materiál označený CE alebo UIAA. 

(4) Do jaskyne vstupujte po preštudovaní dostupných materiálov o jaskyni riadne vystrojený, 

s funkčným náhradným – nezávislým záložným zdrojom svetla, náhradným suchým oblečením 

a ochrannou prilbou. 

(5) Do jaskyne zoberte so sebou osobnú lekárničku, izofóliu, jedlo a pitie najmenej na jeden 

deň nad čas predpokladaného pobytu. 

(6) V jaskyni je zakázané zakladať oheň. 

 

Od 1. júla 2006 je osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, povinná uhradiť 

horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s 

pátraním, ktoré sa jej týkajú 

 

Poistenie 

nákladov 

na zásah 

HZS 

pobočka 
http://www.union.sk/poistenie-

nakladov-na-zasah-hzs1.html 

od 0,33 

€/1 deň 
online 

https://www.union.sk/poistenie-

nakladov-na-zasah-hzs.html 

SMS 
http://www.union.sk/cestovne-a-

horske-poistenie-cez-sms1.html  

 

 

Například pojištění přes sms do slovenských hor platí okamžitě. 

 

 

Roman Šebela 

náčelník  

Speleologické záchranné služby  

České speleologické společnosti 
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