
Úvod 
Záchranný plán Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) 

byl vytvořen pro složky Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). 
Rychlost nasazení sil a prostředků složek IZS je jedním z hlavních faktorů, 
které ovlivní konečný výsledek, ať už se jedná o včasné poskytnutí lékařské pomoci, 
zdolávání požáru, vyhledávání zavalených osob pod lavinou, či vyhledávání 
ztracených osob při pohybu v neznámém terénu. Prvotním cílem záchranného plánu 
je jednoznačná a snadná identifikace místa mimořádné události. Tím bude 
eliminována možnost vzniku omylu, například z důvodu dvou shodných místních 
názvů. Návštěvníkům KRNAP v nesnázích umožní snadno nahlásit svoji polohu 
složkám IZS i bez místní znalosti a speciálních přístrojů GPS („Global Positioning 
Systém“). Také složkám IZS umožní snadnou domluvu na místě nasazení či setkání. 

Z těchto důvodů budou dle plánu na území KRNAP rozmístěny očíslované 
traumatologické body (dále jen „trauma body“). Trauma bod bude prezentovat takové 
místo v terénu, kde bude vztyčena tabulka označená písmeny a číslem daného bodu 
(viz obr. 1). Dále budou na tabulce uvedeny, národní telefonní čísla pro nahlášení 
mimořádné události jednotlivým složkám IZS a kontakt na Horskou službu ČR, o.p.s., 
oblast Krkonoše. 

 Do současného záchranného plánu jsou také zaneseny místa vhodná 
pro přistání vrtulníku a zdroje hasební vody. Záchranný plán bude v budoucnu 
doplněn i o informace uvádějící vhodná místa pro otočení a vzájemné vyhnutí se 
těžké mobilní techniky a o přístupových možnostech k trauma bodům (údaje 
o sjízdnosti cest, výškové profily atd.). 

Jednotlivé informace budou zaneseny do samostatných vrstev mapového 
systému GIS, které budou moci využívat všechny složky IZS. Základním výstupem 
záchranného plánu je mapa ve formě atlasu celého území KRNAP, která obsahuje 
výše uvedené mapové vrstvy.  

 

Zajišt ění realizace  
Správa KRNAP se zavázala financovat realizaci Záchranného plánu KRNAP 

a jeho další rozvoj. Především se jedná o výrobu a rozmístění cedulí v terénu, jejich 
údržbu a případné osazení nových trauma bodů dle vývoje Záchranného plánu 
KRNAP, dále o tisk map pro HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše, zpřístupnění veškerých 
dat pro základní složky IZS, informování veřejnosti na webových stránkách KRNAP 
a zhotovení informačních letáků pro informační střediska.  

Správa KRNAP se také zavázala získat další data pro budoucí rozvoj 
Záchranného plánu KRNAP. Jedná se především o data z oblasti zmapování 
vodních zdrojů, sjízdnosti a únosnosti cest, evidenci vyhýbacích míst pro těžkou 
mobilní techniku a celkovou aktualizaci mapových dat.  

 
 
 
 



Podoba a zna čení trauma bod ů  
Podoba značky trauma bodu v terénu bude typově blízká tabulkám použitých 

v Národním parku Šumava. Jako podklad bude využita cedule Klubu českých turistů. 
Značení cedulí bude shodné s cedulí KČT, na které bude trauma bod umístěn. 
Písmena TK a SK určují území (Trutnov, Semily, Krkonoše) a trojčíslí pak samotný 
bod (TK 102, SK 203). Software operačních středisek složek IZS bude umět 
po zadání označení trauma bodu do vyhledavače zobrazit požadovaný bod na mapě 
a pro tištěnou podobu budou trauma body seřazeny do rejstříku s odkazem 
na příslušnou stránku atlasu. 

  
 
Obr. č. 1 - Tabulka označující traumatologický bod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 


