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Abstrakt 

 

Název:  Analýza činnosti Horské záchranné služby ve vybraných pohořích. 

 

Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat činnost Horské služby v 

jednotlivých oblastech a následně komparovat zjištěné informace. Dalším 

cílem je vytvoření přehledu o historii, činnostech a oblastech působení 

Horské služby a také o její spolupráci s ostatními záchrannými složkami.   

 

Metody:  V této práci jsou použity metody obsahové analýzy a sběru dat z dostupných 

zdrojů. Dále metody kvalitativního výzkumu, ve formě polořízených 

rozhovorů s náčelníky Horské služby ČR. Získaná data jsou prezentována 

prostřednictvím přepisu rozhovorů a popisné statistiky dat získaných na 

základě rozhovorů i ze statistik Horské služby. Tyto statistiky jsou 

zpracovány do tabulek a grafů, které jsou popsány, komparovány a 

zhodnoceny. 

      

Výsledky: Výsledkem diplomové práce je souhrnný přehled o Horské službě, jejích 

činnostech, působení a pravomocech. Dalším výsledkem je analýza činnosti 

ve vybraných oblastech, kde Horská služba působí na základě rozhovorů 

s náčelníky Horské služby. V neposlední řadě je výsledkem předkládané 

práce porovnání statistik zásahů, druhu činnosti obětí při zásazích, úmrtí a 

dalších informací v různých časových horizontech a různých oblastech.  

 

Klíčová slova: Analýza, činnost, služba, pohoří, záchrana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

  

Title:  Analysis of activities of the Mountain Rescue Service in selected 

mountains in the Czech Republic.  

 

Objectives:  The objective of this thesis is to analyse the activities of areas of the 

Mountain Rescue Service and then compare the collected information. 

Another objective is to create a comprehensive overview of the history, 

activities and areas of the Mountain Rescue Service, and its cooperation 

with other rescue services.  

 

Methods:  The methods used in this thesis are content analysis and data collection 

from available sources. Furthermore, methods of qualitative research, 

mainly a semistructured interview with chiefs of the Mountain Rescue 

Service of the Czech Republic. The data obtained are presented through a 

transcript of interviews and descriptive statistics of interviewed and 

Mountain Rescue Service statistics. These statistics are processed into 

tables and graphs that are described, compared and evaluated. 

 

Results: The result of this diploma thesis is an overview of the Mountain Rescue 

Service, its activities, its activities and its powers. Moreover, another result 

is an analysis of activities in selected areas where the Mountain Rescue 

Service operates on the basis of interviews with Mountain Rescue Service 

chiefs. Last but not least, this thesis presents a comparison of intervention 

statistics, types of victim actions during interventions, deaths and other 

information at different time horizons and in different areas. 

 

Keywords: Analysis, Activity, Service, Mountains, Rescue 
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1.1. Seznam použitých zkratek  

AČR  Armáda České republiky 

GOPR  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HS  Horská služba 

HZS  Horská záchranná služba 

HZS SK Horská záchranná služba Slovenské republiky 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

ČR  Česká republika 

IKAR  Mezinárodní federace záchranných služeb 

IZS  Integrovaný záchranný systém  

JPO  Jednotky požární ochrany  

KRNAP Krkonošský národní park 

LP  Likvidační práce 

LZS  Letecká záchranná služba 

MU  Mimořádná událost 

MV  Ministerstvo vnitra 

NP  Národní park 

o.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OPIS  Operační a informační středisko 

PČR  Policie České republiky 

SR  Slovenská republika 

SLP  Středisko lavinové prevence 

TANAP Tatranský národní park 

ZP  Záchranné práce 

z.s.  Zapsaný spolek 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
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2. Úvod 

V dnešní uspěchané době se stává novým trendem trávit svůj volný čas v horském 

prostředí, nejen v zimě v podobě lyžování, či běhu na lyžích, ale také v letním období, 

které rovněž nabízí širokou škálu náplně volného času různými formami pohybových 

aktivit. To souvisí i se vznikem nových sportů, zejména některých rizikových a 

extrémních, u kterých je možnost zranění nad míru vysoká. Dále modernizace vybavení 

a dostupnost, jak logistická, tak finanční, vede k nárůstu počtu návštěvníku v horách. 

Větší počet turistů tak logicky přináší i větší počet zranění, které musí Horská služba 

následně řešit. 

 

V této diplomové práci bude analyzována činnost horské služby ve vybraných pohořích 

a naváži tak na bakalářskou práci, kde jsem se zabýval integrovaným záchranným 

systémem v České republice a jeho srovnáním s obdobnými záchrannými systémy ve 

vybraných státech Evropské unie. Téma bakalářské práce bude rozšířeno na konkrétní 

složku IZS a v rámci dodržení komparace, jak tomu bylo ve výše zmiňované práci, bude 

srovnává činnost horské služby ve vybraných oblastech České republiky a částečně i na 

Slovensku. V úvodní teoretické části bude popis IZS, jeho charakteristika, strukturu a 

jednotlivé základní i ostatní složky. V dalších kapitolách pak představím činnosti horské 

služby v rámci IZS, spolupráci s ostatními složkami a v neposlední řadě i historii a 

vznik Horské služby. V dalších následujících kapitolách pak bude zmíněn vznik 

jednotného čísla tísňového volání Horské služby, zákon o Horské službě a územní 

členění. V druhé části teoretických východisek popis IZS na Slovensku, jeho vznik, 

složky, legislativu, činnost Horské záchranné služby, její historii a územní členění.  

 

V hlavní části práce budou prezentována získaná data na základě obsahové analýzy 

všech dostupných zdrojů a také rozhovorů s náčelníky Horské služby ČR. Tyto 

rozhovory se uskutečnily na stanicích HS a náčelníkům byl předložen k podepsání 

informovaný souhlas, kterým mi dali k dispozici své údaje a byli seznámeni s cíli a 

úkoly práce. Informace budou zpracovány jednak přepisem rozhovorů s náčelníky HS a 

také prostřednictvím tabulek a grafů, ve kterých srovnám statistiky Horské služby 

získaných ze všech dostupných zdrojů.  
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Tato práce má za cíl vytvořit přehled o Horské službě ČR a analyzovat její činnost ve 

vybraných pohořích, následně pak komparovat získané informace a zhodnotit je.  

 

3. Teoretická východiska 

3.1. Integrovaný záchranný systém v ČR 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) není žádná samostatná složka nebo 

organizace, ale pouze systém, který sdružuje a řídí součinnost všech jeho složek. 

Integrovaný záchranný systém je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních 

prací a přípravě na mimořádné události (URL1). Zajišťuje především koordinaci všech 

jeho součástí. IZS se použije v přípravě na mimořádnou událost a při potřebě provádět 

současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami IZS.  

 

 

3.1.1. Vznik, charakteristika, struktura IZS a jeho úrovně  

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, 

zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, 

dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, 

tak byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a 

účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu 

uvedených složek v nějaké formě sice existovala vždy, avšak odlišná pracovní náplň i 

pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. 

(URL2) 

 

Při pohledu do historie patří mezi nejvýznamnější události, které vedly ke vzniku IZS 

v České republice schválení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který zůstal 

platný i po změně režimu. Tento zákon stanovil, že péče o požární bezpečnost musí být 

součástí řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti orgánů a organizací, a že 

odpovědnost za plnění těchto úkolů nesou vedoucí daných subjektů. Tímto zákonem 

společně s vyhláškou č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
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České národní rady o požární ochraně a byly ustanoveny povinnosti ústředních orgánů a 

dalších organizací, jež měly za úkol například stanovit technika požární ochrany, vést 

řádnou dokumentaci, zajistit požární signalizaci, hasicí zařízení, přístroje atd. Na 

začátku 90. let 20. století se začínaly projevovat první snahy o utvoření systému, který 

by všechny záchranné složky koordinoval, ovšem v té době neexistovaly organizační, 

věcné, technické ani personální podmínky pro vytvoření takového systému. První 

dokument, který se reálně zabýval IZS bylo usnesení vlády ze dne 29. května 1993 č. 

246, k návrhu zásad o integrovaném záchranném systému. Těchto třináct zásad sice 

nemělo právní charakter, ale byly významným mezníkem při vzniku IZS. Dalším 

důležitým bodem byly povodně na Moravě v roce 1997, které také urychlily vznikající 

princip IZS, a tak 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, kterému se budu dále věnovat. 

(Szaszo, 2010) 

 

Právní úprava oblasti IZS vychází přímo z některých ustanovení Ústavy ČR a Listiny 

základních práv a svobod, resp. z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky. Působnost v oblasti IZS je zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 

(kompetenční zákon) svěřena Ministerstvu vnitra, které je tak gestorem právní úpravy 

IZS. Celá oblast IZS je zastřešena zákonem o IZS a jeho dvěma prováděcími 

vyhláškami a prováděcím nařízením vlády. Právní úprava oblasti IZS vznikla společně 

se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) a zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.  Tyto 

tři zákony jsou vzájemně propojeny množstvím odkazů a souvislostí. (Hanuška, 

Skalská, Dubský, 2010) 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů v platném znění vymezuje nové základní pojmy a zejména stanovuje složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanovuje působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a 

likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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Tento zákon také vymezuje základní pojmy pro jeho účely: (URL3) 

1. Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, 

2. Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin, 

3. Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí, 

4. Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku, 

5. Zařízení civilní ochrany - bez právní subjektivity (dále jen "zařízení civilní 

ochrany") součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; 

tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky, 

6. Věcnou pomocí - je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a 

likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 

výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje 

nebo starosty obce, 

7. Osobní pomocí - je činnost nebo služba při provádění záchranných a 

likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 

výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje 

nebo starosty obce. 

 

 

Druh a rozsah mimořádné události určují, jak budou záchranné složky v místě MU řešit 

vzniklou situaci a kolik se jich zapojí.  

 

Obecně rozdělujeme způsob řízení do třech úrovní: 

• taktická, 

• strategická, 

• operační. 
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Taktická úroveň je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost 

související se záchrannými a likvidačními pracemi. Pokud zvláštní právní předpisy 

nestanovují jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany, který řídí 

záchranné a likvidační práce a koordinuje součinnosti jednotlivých složek IZS na místě 

samém. K této činnosti se může zřídit výkonný orgán – štáb velitele zásahu. Pravomoci 

velitele zásahu jsou dány zákonem o IZS a činnost jeho štábu v průběhu zásahu 

vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany.  

 

Řízení na operační úrovni probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, 

přičemž operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačními a 

informačními středisky IZS. Operační střediska (v obecném smyslu) jsou zřízena 

v krajích a na MV a zajišťují obsluhu linek tísňového volání 150, 155 a 158. Operační a 

informační středisko IZS kraje (KOPIS) má koordinační roli vůči operačním 

střediskům; ovládá systémy varování a vyrozumění obyvatelstva, je spojovacím bodem 

mezi místem zásahu a nejvyšší úrovní řízení. Rovněž zajišťuje příjem linky tísňového 

volání 112, které je v současné době určeno zejména cizincům. Operační a informační 

střediska IZS povolávají na žádost velitelů zásahu k nasazení ostatní složky IZS podlé 

daného stupně poplachového plánu IZS.  

 

Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo MV do koordinační činnosti při provádění záchranných 

a likvidačních prací v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu. K této činnosti 

využívají jako pracovní orgán předem ustanovený krizový štáb a využívají zpracované 

krizové plány. Složení, činnosti a funkce krizového štábu jsou stanoveny nařízením 

vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení krizového zákona v platném 

znění a směrnicí MV č. j.:MV-117572-2/PO-OKR ze dne 24. listopadu 2011 a uvedené 

ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v částce 6 ze dne 30. listopadu 2011. 

Zapojení hejtmana kraje a MV nastává automaticky v případě, kdy je MU klasifikována 

nejvyšším stupněm poplachu. Ke koordinaci slouží havarijní plány kraje, které jsou 

zpravidla členěny podle správního území ORP. Z důvodu usnadnění ZP a LP a 

z hlediska ochrany obyvatelstva se u objektů, které mohou být potenciálně velkou 
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hrozbou, navíc zpracovávají vnější havarijní plány těchto objektů. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

Dohody o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému jsou 

uzavírány předem podle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, nebo při provádění záchranných a likvidačních 

prací opět podle tohoto paragrafu a dále podle § 15 vyhlášky č. 238/2001 Sb., o 

některých podrobnostech zabezpečení IZS. Organizační složky HZS ČR v rámci IZS 

uzavírají dohody o: 

• plánované pomoci na vyžádání, 

• poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

• součinnosti složek IZS, 

• spolupráci. 

Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavírají Ministerstvo vnitra a Generální 

ředitelství HZS ČR nebo HZS krajů se zástupci ostatních složek IZS. Tyto dohody 

zajišťují předem domluvený způsob pomoci při provádění ZP a LP. 

Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci uzavírají HZS krajů s fyzickými a 

právnickými osobami, nebo s organizačními složkami, které nepatří mezi ostatní složky 

IZS. U těchto dohod je předem sjednán způsob a rozsah osobní i věcné pomoci při 

provádění ZP a LP a při realizaci opatření ochrany obyvatelstva.  

Dohody o součinnosti složek IZS se uzavírají stejně jako u dohod o plánované pomoci 

na vyžádání MV a GŘ HZS ČR nebo HZS krajů a zahrnují závazky smluvních stran 

v oblasti dokumentace, připravenosti typových činností složek IZS apod.  

Dohody o spolupráci uzavírají MV a GŘ HZS ČR nebo HZS krajů a ty obsahují 

závazky smluvních stran v otázkách plánování, či vzdělávání, avšak na rozdíl od 

předchozích dohod nesouvisejí přímo s prováděním ZP a LP.  

 

 

3.1.2. Základní a ostatní složky IZS 

V zákoně o IZS jsou stanoveny jeho základní a ostatní složky, které mají za úkol 

řešit mimořádné události.  
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Základní složky IZS:  

1. Hasičský záchranný sbor České republiky, 

2. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

3. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

4. Policie České republiky. 

Ostatní složky IZS: 

1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. Ostatní záchranné sbory, 

4. Orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. Zařízení civilní ochrany, 

7. Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

 

 

3.2. Historie Horské služby na území ČR 

Odpradávna se člověk pokoušel pronikat do hor, což přinášelo první oběti. Postupně 

člověk začal hory osidlovat a využívat. I přes drsné podmínky se zde začala stavět 

obydlí a půda se začala hospodářsky dle možností využívat. Život na horách vždy 

znepříjemňovaly hlavně nenadálé zvraty počasí. (Kulíšek, 2010) 

 

Lidé žijící v horách svá obydlí stavěli z dostupných materiálů, tedy zejména ze dřeva.  

Tato stavení se nazývala tzv. budy, jejím obyvatelům se říkalo budaři. S rozvojem 

turismu vznikaly postupně boudy s celoročním provozem jako například v roce 1811 

chata Petrovka, v roce 1830 Labská bouda nebo jedna z nejslavnějších bud, Luční 

bouda, jejíž historie sahá až do roku 1623 (URL5).  Náhlé změny počasí, sněhové 

vánice, bouře i zvýšený počet návštěvníků hor přinutilo obyvatele Krkonoš ke značení 

cest ke svým domovům v místech, kde nebyla jiná možnost orientace, vysokými kůly 

zapíchnutými do sněhu. Sloužily místo orientačních bodů, které ležely pod příkrovem 
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sněhu. Zvyklost tyčového značení se zachovala dodnes. I přes tuto modernizaci si však 

návštěvníci často najímali místní obyvatele, aby jim dělali v horském terénu průvodce.  

V Krkonoších tak v roce 1850 vznikla koncesovaná služba průvodců a nosičů, která 

byla podmíněná nejen místopisnou znalostí, ale hlavně znalostí první pomoci. 

 

Významným mezníkem byl rozvoj lyžování a horské turistiky. V roce 1888 vznikl Klub 

českých turistů, organizace s celonárodním charakterem, z níž se postupem času stala 

jedna z největších turistických organizací Rakousko-Uherska (Kössl, Krátký, Márek, 

1986).  21. listopadu 1903 byl v Jablonci nad Jizerou založen Svaz lyžařů v Království 

českém. Stalo se tak z iniciativy nadšeného sportovce a neúnavného propagátora sportu 

Josefa Rösslera-Ořovského, který na onen den svolal do tamního hotelu Ráj zástupce 

všech tří, v té době existujících, českých lyžařských spolků (URL6).  

 

O tři roky dříve, v zimním období 1900 byla první organizovaná záchranná akce 

v Krkonoších. Již zmíněný Rössler-Ořovský vedl skupinu lyžařů kolem Sněžných jam v 

Krkonoších a pod posledním členem výpravy se utrhla sněhová přívěj a on se zřítil dolů. 

Na pomoc jim přijeli členové dobrovolného hasičského sboru ze Špindlerova Mlýna.   

24. března 1913 zahynuli v Krkonoších při závodě v běhu na 50 km Bohumil Hanč a 

jeho kamarád Václav Vrbata. Ve sněhové bouři Vrbata poskytl Hančovi část svého 

oděvu, ačkoli věděl, že nasazuje vlastní život, což bylo posuzováno jako základní čin v 

pomoci člověka člověku v horách, a proto je každoročně 24. březen slaven jako Den 

Horské služby v ČR. (URL7) 

 

Obrázek 3 – Mohyla Hanče a Vrbaty 

 

Zdroj: Mapy.cz 
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V meziválečném období stále pokračuje růst návštěvníků hor a s tím se zvyšuje počet 

nehod a úrazů. Prvními záchranáři bývali místní hasiči, které školili lékaři v 

poskytování první pomoci v horách. K hasičům se přidružili členové spolků zimních 

sportů a místní obyvatelé. Všichni tito lidé byli velmi dobrými znalci hor. Jedinou 

nevýhodou bylo nejednotné vedení. (Kulíšek, 2010) 

 

Před zimou v roce 1934 se vytvořil v Krkonoších samostatný záchranný sbor o šesti 

oddílech. Zima je dokonale prověřila, a tak 12. května 1935 byla založena jednotná 

organizace Horské služby v Krkonoších. Předsedou byl okresní hejtman ve Vrchlabí a 

bylo ustaveno pět stanic. Hlavním nedostatkem však bylo materiální vybavení členů. 

Tento nedostatek byl vyrovnán nezměrnou obětavostí, skromností a vynikajícím 

kamarádstvím členů HS. (URL8) 

 

Za druhé světové války byla oficiálně horská služba zrušena, její činnost však 

pokračovala i v průběhu války. V roce 1945 dochází k obnovení činnosti v Krkonoších 

a později pak i v Jeseníkách a na Šumavě v roce 1948, v Orlických horách v roce 1949, 

o dva roky později v Beskydách, v roce 1954 je obnovena činnost v Jizerských horách a 

o rok později v roce 1955 i v Krušných horách.  

 

V roce 1954 byla ustavena Horská služba s celostátním působením tak, že došlo ke 

sjednocení dvou největších organizací a to Horské záchranné služby a Tatranské 

záchranné služby. Byl změněn členský znak a vytvořeny oblastní komise. Horská služba 

byla začleněna do Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. V roce 1957 byl tento 

výbor zrušen a Horská služba se stala součástí Československého svazu tělesné 

výchovy. Horská služba byla přijata za člena Mezinárodní federace záchranných služeb 

(IKAR) v roce 1967. Struktura a organizace HS byla po roce 1969 federalizována a 

nový statut byl schválen v roce 1986 jako společenská organizace. Od března 1997 se 

stává Horská služba ČR kolektivním členem Českého červeného kříže. 
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3.3. Činnost Horské služby v rámci IZS 

Horská služba se řadí mezi ostatní složky IZS a jako taková poskytuje pomoc na 

vyžádání. Charakterem činnosti ji řadíme mezi ostatní záchranné sbory, ale i neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

Mezi její hlavní činnosti patří především organizování záchranných a pátracích akcí 

v horském terénu, jelikož právě členové místní horské služby mívají nejlepší znalosti 

okolního terénu a mohou tak při pátrání být velmi nápomocni. Při pátracích akcích HS 

poskytuje svou techniku a vybavení, mezi něž patří sněžné skútry, čtyřkolky, terénní 

vozy, lezecká výbava a další. Horská služba také poskytuje první pomoc a transport 

raněných k nejbližší místní pozemní komunikaci, kde dojde k předání zraněného do 

péče Zdravotnické záchranné služby. HS vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků 

hor, zejména tím, že je informuje ohledně povětrnostních a sněhových podmínkách. 

V neposlední řadě také provádí hlídkovou činnost.  

 

 

3.4. Spolupráce Horské služby s Leteckou záchrannou službou a 

kynology 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, HS spolupracuje při své činnosti se 

základními i ostatními složkami IZS. Při předávání zraněného spolupracuje se ZZS, při 

pátrání po pohřešovaných osobách s Policií ČR a samozřejmostí je i fungující 

součinnost HS s Hasičským záchranným sborem. V případech vážného zranění, či 

rozsáhle pátrací akce či jiných život ohrožujících akcí, kdy je potřeba využít 

helikoptéry, spolupracuje HS ČR i s Leteckou záchrannou službou (LZS). Po vzoru 

alpských zemí a kolegů ze slovenských hor začala i Horská služba u nás využívat 

záchranářských psů pro vyhledávání lidí z lavin. V posledních letech se však činnost 

kynologů HS nezaměřuje pouze na práci v lavinách, ale stále častěji se psů využívá i při 

pátrání po nezvěstných a zbloudilých turistech (URL4).  
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Letecká záchranná služba 

Při zásahu na mimořádné události, využívá Horská služba ke spolupráci nejen vrtulníky 

LZS, ale Policie ČR a Armády ČR a to zejména v okamžiku pokud se jedná o pátrací 

akci, vážná poranění hlavy či životně důležitých orgánů. Horská služba využívá LZS 

velmi často, ale ne vždy jsou vhodné vzletové podmínky nebo vrtulník nemusí být k 

dispozici, pokud provádí jinou činnost. Nutností však je, aby každý člen Horské služby 

byl seznámen s možnostmi vrtulníkové záchrany a se základními podmínkami a 

pravidly pro použití. Aby mohl záchranář získat kvalifikaci leteckého záchranáře pro 

práci při záchraně za pomoci vrtulníkové a speciální techniky, musí absolvovat v daném 

rozsahu školení. Uchazeč se seznámí s problematikou pozemního zajištění, záchrannou 

technikou, typy vrtulníků a právními předpisy a normami ohledně letecké záchrany. 

Závěr školení je ukončen přezkoušením odbornou komisí tvořenou leteckými 

examinátory a instruktory. Odborná komise následně rozhodne o tom, zda je uchazeč 

schopen vykonávat tuto činnost a následně vystaví oprávnění. Minimální věk pro 

získání kvalifikace je 21 let. Na školení leteckých záchranářů HS se podílí Metodická a 

Letecká komise HS a Letecká služba Policie ČR.  

Záchranné lety se dají rozdělit do dvou skupin a to na pátrací lety a primární záchranné 

lety. Při pátracích letech se pátrá po zbloudilých a nezvěstných osobách a také po 

osobách, které přežili živelné pohromy, katastrofy či nehody. I při pátracím letu, musí 

být posádka připravena na záchranu osob a možný výsadek k poskytnutí první pomoci. 

Pátrací lety se provádějí po vrstevnicích a při každém obletu se klesá o 50 metrů, 

zachránce pečlivě zaznamenává již propátrané prostory. K pátrání se využívá i 

termovize. Druhou skupinou záchranných letů jsou primární záchranné lety, při kterých 

dochází k poskytování pomoci zraněným osobám. Přepravu zraněných osob indikuje 

lékař nebo velitel záchranné akce po domluvě s velitelem vrtulníku. Také je možnost 

použití speciálně vycvičených psů při obou typech letu. Takovýto záchranářský pes 

musí před nástupem na reálný zásah zvládnout jeden zkušební let, při kterém se provádí 

nastupování a vystupování z vrtulníku za běhu rotoru. (Adámek, 2010) 
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Obrázek 1 – Zásah LZS Liberec a HS Jizerské hory na Tanvaldském Špičáku 

 

Zdroj: HS ČR 

Kynologie 

V kapitole 3.6. Poslání a úkoly Horské služby jsou zmíněny činnosti Horské služby, 

která je zaměřena zejména na vytváření a zjišťování podmínek pro bezpečný pohyb 

návštěvníků na horách, zajišťování první pomoci a transportu raněným osobám. Horská 

služba ale hlavně organizuje a realizuje pátrací a záchranné akce v horském terénu. 

Záchranářští psi jsou během nich využíváni pro vyhledávání lidí z lavin a při pátrání po 

nezvěstných a zbloudilých turistech. 

V roce 1968 začala výchova a výcvik lavinových psů. Impulsem se stalo velké neštěstí 

na polské straně Krkonoš, kdy zahynulo 19 lidí a dále na Kubínské hoľi, kde bylo 

zavaleno 54 turistů a z toho 6 osob bylo usmrcených. Dnes se psi využívají především 

při zemětřeseních, nebo při závalu lavinou. Když dojde k utržení laviny, nastoupí 

záchranáři s vycvičenými psi a společně se vydají do terénu pátrat po osobách 

uvězněných pod lavinou. Jeden pes dokáže svým čichem zastoupit až 20 záchranářů a 

tak prozkoumá velkou územní plochu ve stejném časovém období. Nejčastěji 

využívanými plemeny jsou němečtí ovčáci, border kolie a labradoři. (Šlejmarová, 2015) 

Z kynologického hlediska se Horská služba nezabývá jen výcvikem záchranářských 

psů, ale také pravidelně pořádá kurzy a cvičení pro psovody a lavinové psy. Umožňuje 
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součinnost v oblasti výcviku v horských terénech organizacím zabývajících se 

výcvikem záchranářských psů. Mimo to HS cvičí s psovody jiných organizací jak z 

České republiky, tak i ze zahraničí. 

 

Kynologové Horské služby zapůjčují svého psa k výkonu služby na základě smluvního 

vztahu mezi psovodem a vedením horské služby. Kynolog zařazený jako psovod u 

horské služby musí být jejím členem. Psovodi Horské služby působí většinou jako 

dobrovolní členové, pracovní náplň psovoda je nadstavbou k hlavní činnosti záchranáře. 

Psovodi Horské služby mají pro výkon služby svou akreditovanou zkoušku – Psovod 

Horské služby, která dostatečně prověří schopnosti psovoda a psa pro samostatné a 

společné pátrání v horském terénu. (Bejčková, 2017) 

 

Obrázek 2 – Vedoucí kynologické brigády Pavel Smejkal a pes Class, Krkonoše 

 

Zdroj: HS ČR 

 

 

3.5. Současnost Horské služby v České republice 

Od roku 1990 existovalo Sdružení horských služeb ČR, kdy jednotlivé oblasti měly 

svoji právní subjektivitu. V roce 2001 vznikl jeden právní subjekt - občanské sdružení 

Horská služba České republiky. Občanské sdružení je financováno převážně z rozpočtu 

Ministerstva zdravotnictví. V průběhu roku 2004 došlo k dohodě jednotlivých 

ministerstev, pro která HS vykonává činnost, že nadále bude HS zastřešována 

Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního ruchu. Na základě rozhodnutí 
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vlády došlo k vytvoření obecně prospěšné společnosti - Horská služba ČR, o.p.s., která 

od 1. 1. 2005 přebírala odpovědnost za činnost HS v České republice. (Kulíšek, 2010) 

 

3.5.1. Horská služba ČR, o.p.s. (URL9) 

Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. 12. 

2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace 

společně s Horskou službou České republiky, z.s. zajišťuje veškerou činnost horské 

služby v ČR. 

Oproti obecným úkolům a posláním Horské služby zmíněných v kapitole 3.6. provádí 

Horská služba ČR, o.p.s. zejména tyto činnosti. Vydává a rozšiřuje preventivně-

bezpečnostní materiály, sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě 

které provádí rozbor příčin úrazů na horách. Ve vztahu k Horské službě ČR, z.s. 

 provádí a zajišťuje školení členů zapsaný spolek Horská služba České republiky a 

dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu, 

zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba ČR a 

celkově podporuje činnost občanského sdružení Horská služba ČR. Dále spolupracuje s 

orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a 

organizacemi.  

Horská služba ČR, o.p.s. je řízena správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel. 

Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí 

rada 

• Ředitel Horské služby je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost 

společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní 

rada. Ředitelem Horské služby ČR, o.p.s. je Ing. František Hadáček. 

• Výkonný ředitel plní úkoly, kterými jej pověří ředitel při plnění základních 

činností společnosti, včetně řízení činnosti náčelníků a zaměstnanců - 

záchranářů, stanovení použití technických prostředků k zajištění činností 

společnosti a další úkoly dle vnitřních předpisů společnosti. Výkonným 

ředitelem Horské služby ČR, o.p.s. je pověřen Mgr. Jiří Brožek. V rámci 

jednotlivých horských oblastí je výkon zajišťován náčelníky oblastí, kterými 
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jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a 

Beskydy. V čele každé oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem. 

• Organizační chod společnosti a činnost správní a dozorčí rady zajišťuje Úřad 

Horské služby (Ekonomické centrum HS), v jehož čele stojí ředitel úřadu. 

Ředitelem úřadu Horské služby ČR, o.p.s. je Ing. Lubomír Veselý. 

 

Obrázek 2 – Organizační schéma Horské služby České republiky, o.p.s. 

 
Zdroj: Horská služba ČR 

 

3.5.2. Horská služba ČR,  z.s. (URL10) 

Horská služba České republiky, z.s. byla do roku 2012 vedená jako občanské sdružení, 

s uvedením v platnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je od 1. ledna 2014 

zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové. Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci oblastí, 

kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a 

Beskydy. Základním organizačním článkem Horské služby České republiky, z.s., 

je okrsek. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové aktivní v daném 

okrsku. Oblast je vyšší organizační článek, který je složen z jednotlivých okrsků. Oblast 

plně a samostatně zabezpečuje výkon působnosti Horské služby České republiky, z.s., 

 na svém území na základě požadavků Horské služby ČR, o.p.s., a to v souladu se 
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stanovami a ostatními vnitřními předpisy společnosti, a dále i obecně platnými 

normami. Každá oblast je řízena Radou oblasti, kterou tvoří vedoucí jednotlivých 

okrsků a dále dva zaměstnanci HS ČR, o.p.s. – tj. náčelník oblasti a oblastní metodik. V 

čele každé oblasti stojí volený předseda Rady oblasti. Nejvyšším orgánem Horské 

služby České republiky, z.s., je Valná hromada. Nejvyšším řídícím orgánem Horské 

služby České republiky, z.s., je Rada HS ČR. Rada HS ČR se skládá z předsedů rad 

jednotlivých oblastí, kteří si mezi sebou volí svého předsedu.  

Členem Horské služby může být osoba starší 18 let, která splní podmínky stanovené 

Stanovami a Statutem. Obecně rozeznáváme členství formou čekatele, dobrovolného 

člena, lékaře HS a čestného člena.   

• Čekatel musí mít výbornou fyzickou zdatnost, morální a charakterové 

vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v 

oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, 

maximální stáří (dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti 

jako čekatel), dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti s 

přihlédnutím k hranicím oblasti, písemná žádost o přijetí, doložená doporučením 

dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS. 

• Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce 

však čtyři roky čekatelem a který splňuje podmínky na čekatele, absolvoval 

základní školu HS a složil předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí 

okrsku a složil do rukou Předsedy Rady HS ČR předepsaný slib. 

• Lékařem HS se může stát osoba s ukončeným medicínským vzděláním, která 

má zájem se podílet na činnosti HS. Provádí teoretickou i praktickou výuku 

zdravovědy v rozsahu učebnice HS v okrsku (oblasti) po dohodě s náčelníkem 

okrsku (oblasti) dle potřeb daného okrsku (oblasti), přičemž práci lékařů HS 

koordinuje lékařská komise HS ČR. Na lékaře se nevztahují se práva a 

povinnosti člena HS, avšak musí projít přezkoušením z lyžování u metodika 

oblasti. Vybavení výstrojí a výzbrojí řeší směrnice o vybavování. Do služeb 

bude stavěn po dohodě s vedením okrsku s následným schválením náčelníkem 

oblasti. Ve službě musí být viditelně označen „lékař HS“. Nemusí mít trvalou 

působnost v dané oblasti. Vztahuje se na něj pojištění člena HS. 
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• Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS, který ukončil svou 

aktivní činnost u HS, dlouhodobě aktivně pracoval v HS nebo v souvislosti s 

výkonem služby v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví, která znemožňuje plnit 

povinnosti člena. 

Obrázek 3 – Organizační schéma Horské služby České republiky, z.s. 

 
Zdroj: Horská služba ČR 

 

 

 

3.6. Poslání a úkoly Horské služby 

Při výkonu činnosti Horská služba provádí tyto úkoly: 

- organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, 

- poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, 

- vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

- zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, 

- provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, 

- spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů, 

- informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a 

opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, 

- spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a 

jinými orgány a organizacemi, 



26 

 

- sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a 

doporučuje opatření k jejímu snížení, 

- provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu 

na stanicích a domech HS, 

- provádí lavinová pozorování, 

- připravuje a školí své členy a čekatele, 

- spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí. 

(URL11) 

 

3.7. Odborné komise 

Odborné komise byly zřízeny Horskou službou v řešení otázek odborné problematiky. 

Princip komisí je hlavně doporučující, na základě doporučení těchto odborných komisí 

jsou vytvořeny doporučující materiály, které jsou předkládány správní radě, která je 

projedná, posoudí a popř. doporučí, schválí či zamítne. 

 

• Metodická komise 

Metodická komise organizuje systém školení a doškolení svých členů, provádí školení i 

pro jiné subjekty. Zajišťuje výběr a zavádění novinek v horolezeckém a záchranném 

materiálu. 

• Letecká komise 

Letecká komise koordinuje činnost leteckých záchranářů HS a vytváří nové a ověřené 

postupy při záchranné práci s vrtulníkem. 

• Lékařská komise 

Lékařská komise sdružuje lékaře za všech oblastí, a vytváří jednotný systém v 

proškolování členů HS v poskytování první pomoci. 

• Lavinová komise 

Lavinová komise provádí pravidelné měření lavinové situace, vytváří jednotnou 

metodiku dle získaných novinek z IKARu. 
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• Materiálová komise 

Materiálová komise provádí výběr na nejvhodnější materiály pro celou členskou 

základnu HS. 

• Technická komise 

Technická komise provádí výběr na nejvhodnější techniku pro HS. (URL12) 

 

3.8. Zákon o Horské službě 

Od roku 2005 je zřizovatelem Horské služby Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

podpory cestovního ruchu. Horská služba při výkonu své činnosti zejména organizuje a 

provádí záchranné akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport 

raněných. Vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, provádí instalaci a údržbu 

výstražných a informačních zařízení, provádí lavinová pozorování, sleduje úrazovost, 

informuje veřejnost o klimatických podmínkách v horách a další. Zákon o Horské 

službě byl připravován od 90 let. 20. století. Mezi roky 1998–2002 byl v parlamentu 

dvakrát projednáván poslanecký návrh zákona o Horské službě České republiky, v roce 

2002 postoupil návrh zákona až do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. V roce 2007 

předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj věcný návrh zákona o horské službě, příprava 

však byla zastavena kvůli protichůdnosti stanovisek. V roce 2008 byla připravována jak 

varianta, podle níž by náklady na provoz horské služby platil nadále stát, tak i varianta, 

podle které by náklady byly účtovány osobám, jež byly ošetřovány nebo v jejichž zájmu 

se uskutečnil jiný zásah. V možnosti byla ještě třetí varianta, podle níž by provozovatelé 

lyžařských areálů povinně museli pojistit své návštěvníky.  

 

Horskou službu upravuje zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Byl projednáván i návrh 

zákona o horské službě poslanců KSČM, který by upravoval její postavení, fungování i 
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financování. Horká služba by měla vlastní rozpočet, který by schvalovala poslanecká 

sněmovna, tento zákon však přijat nebyl. 

 

3.9. Jednotné číslo tísňového volání Horské služby 

V roce 2012 bylo v rámci urychlení komunikace mezi lidmi v nesnázích a záchranáři 

zavedeno jednotné číslo tísňového volání 1210, na kterou sice není volání bezplatné, ale 

je bráno v sítích českých operátorů jako přístup na tísňové linky. Do 15. prosince 2012 

si návštěvníci hor museli předem zjišťovat číslo na jednotlivé horské služby, která byla 

pro každou oblast jiná, dnes si již stačí zapamatovat jednoduché čtyřmístné číslo 

s českou předvolbou +420 1210. Volající by si také měli uvědomit, že provoz této 

tísňové linky stojí ročně několik set tisíc korun a neslouží tedy k informacím o 

lavinovém nebezpečí, meteorologických podmínkách, či kvalitě sněhu, ale pouze 

k akutním případům. (URL13) 

3.10. Územní členění Horské služby  

Horská služba působí v České republice v sedmi oblastech, kterými jsou Beskydy, 

Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory a Šumava. Tyto oblasti se 

dále dělí na jednotlivé okrsky.  

 

Každá horská oblast má jedno své pracoviště, které slouží jako centrála – přijímá a 

zpracovává veškeré informace o dané oblasti a posílá je dále. V zimním období jsou v 

provozu všechny služebny. V letním období jen některé a to se řídí podle návštěvnosti 

dané oblasti a úrazovosti. (Jandečková, 2015) 

 

Počet stanic Horské služby se v jednotlivých oblastech liší podle rozlohy, počtu turistů, 

počtu lyžařských středisek, turistických cílů a podle dostupnosti pro jejich návštěvníky. 

Nejvíce stanic (čtrnáct) je v Krkonoších a Krušných horách, v Beskydech devět, 

v Jizerských horách osm, sedm stanic je v Jeseníkách, osm na Šumavě a tři stanice 

v Orlických horách.  
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3.10.1. Beskydy 

Pojem Beskydy označuje část pohoří Karpat, které se nachází na severovýchodní 

Moravě, v jižním Polsku, na severním Slovensku v části Oravy a v západní části 

Ukrajiny. V souvislosti s tématem je pro tuto práci významná  především oblast Beskyd 

nazývající se Moravskoslezské Beskydy, dále jen Beskydy.  

 

Téměř celé území Beskyd je chráněnou krajinnou oblastí založenou v roce 1973 

s rozlohou 1160 km2. Dále se zde nachází maloplošné zvláště chráněnná území 

v CHKO, kterými je 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 24 

přírodních památek. Nejvyšším bodem je 1323 m. n. m. vysoká Lysá hora, dalšími 

známými vrcholy je Smrk, Travný nebo Radhošť, celkem se zde nachází 32 vrcholů 

s výškou nad tisíc metrů. Turisticky i rekreačně jsou Beskydy atraktivním územím. 

Mezi známá zimní střediska patří Pustevny, Bílá a další. Velice oblíbené jsou jak zimní, 

tak letní i hřebenové túry, které se dají absolvovat pěšky, nebo v zimě na běžkách. 

Zpřístupnění Beskyd pro turistiku a rekreaci vyvolalo výstavbu mnoha rekreačních 

objektů, hotelů a chat. Zejména v okolí Lysé Hory došlo k rozšíření skialpinismu. 

(Kulíšek, 2010)  

 

Pro Beskydy je specifikem paragliding. V poslední době je tato oblast hojně 

navštěvována za tímto účelem. Beskydy jsou oblastí s oblými vrcholy a ty jsou pro 

paraglidisty nejlepším startovacím místem, na druhou stranu díky své zalesněnosti 

spousta paraglidistů uvízne v korunách stromů, což je často důvodem výjezdu HS v této 

oblasti.  

V Beskydech se nachází celkem 9 stanic Horské služby: 

• Stanice Frýdlant nad Ostravicí, 

• stanice Lysá hora,  

• stanice Velký Polom, 

• stanice Javorový, 

• stanice Gruň, 

• stanice Bílá,  

• stanice Soláň,  

• stanice Pustevny, 

• stanice Kohútka.  
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3.10.2. Jeseníky 

Jeseníky, nebo také Jesenická oblast, či dříve Východní Sudety je oblast nacházející se 

na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech a severní Moravy. Nejvyšším 

vrcholem je Praděd s výškou 1492 m. n. m. 

 

V pohoří Hrubý Jeseník se na území 744 m2 rozprostírá CHKO Jeseníky, která byla 

vyhlášena v roce 1969. Hlavním důvodem ochrany je především vysokohorské bezlesí, 

vysoká lesnatost a smrkové pralesy, parková hranice lesa, rašeliniště a prameny, vzácné 

druhy rostlin a živočichů, lidová architektura, štoly a podzemí, krajinný ráz, louky a 

meze, geomorfologie a mineralogické lokality (URL14). Ministerstvo životního 

prostředí schválilo ve svém koncepčním materiálu vyhlášení NP Jeseníky, což se však 

rozhodně neuskuteční v nebližších letech, v současnosti jde pouze o návrh, který se 

bude dále značně upravovat. (URL15).  

 

Jeseníky poskytují ideální podmínky pro rekreaci, turistiku a zimní sporty. Celá oblast 

Jeseníků je prostoupena bohatou sítí turistických značených cest a množstvím 

rekreačních a sportovních center. Oblast nabízí několik lyžařských lokalit (např. 

Červenohorské sedlo nebo okolí Pradědu), kde je tradičně velké množství sněhu a jsou 

v Česku navštěvovány nejdéle v roce. V okolí Pradědu, kvůli ochraně přírody, končí 

lyžařská sezóna, i přes dostatek sněhu, vždy poslední den v dubnu. (Kulíšek, 2010) 

 

Jeseníky jsou v pořadí druhou oblastí v České republice s nejčastějším výskytem 

lavinových svahů a kotlů. Na prvním místě jsou Krkonoše. K pádu lavin v poslední 

době pomohl rozvoj trendu freeridového lyžování, což je lyžování ve volné přírodě a 

skialpinismus. Horská služba ČR provádí pravidelná lavinová měření v oblastech 

Velkého Kotle, Červené Hory a Kralického Sněžníku. (Bulička, 2013) 

V Jeseníkách se nachází celkem 7 stanic Horské služby: 

• Stanice Velké Vrbno,  

• stanice Ramzová,  

• stanice Červenorhorské sedlo, 

• stanice Ovčárna, 

• stanice Karlov,  
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• stanice Skřítek,  

• stanice Dolní Morava.  

 

3.10.3. Jizerské hory 

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím Česka pojmenované podle řeky Jizery. 

Nejvyšším bodem na české straně hor je Smrk, vysoký 1124 m. n. m., vyšší je už jen o 2 

metry Wysoka Kopa na polské straně. V roce 1967 byla vyhlášena CHKO Jizerské 

hory. V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na 

jedné straně stojí rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, a na 

straně druhé naopak mimořádně hodnotné území se zachovalými přirozenými 

společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky 

klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou 

(URL16).  

 

Jizerské hory jsou oblíbenou turistickou, rekreační a také sportovní oblastí. V létě jsou 

oblíbeným terénem pro turistické a cykloturistické výpravy. V zimě je v horách vedena 

síť běžkařských stop nazývaná Jizerská magistrála. Jedním z nejnavštěvovanějších 

turistických cílů je hora Ještěd se známým televizním vysílačem ve tvaru jednodílného 

rotačního hyperboloidu. Dalším fenoménem v této oblasti je Jizerská padesátka, závod, 

který se koná již od roku 1968. K jeho popularitě přispěla především účast všech 14 

členů Expedice Peru -´1970, kteří zahynuli na peruánském Huascaránu.  

V Jizerských horách se nachází celkem 8 stanic Horské služby: 

• Stanice Bedřichov, 

• stanice Ještěd, 

• stanice Severák,  

• stanice Tanvaldský Špičák, 

• stanice Jizerka, 

• stanice Libverda,  

• stanice Vysoké nad Jizerou.  

 

3.10.4. Krkonoše 

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky s hřebenem dlouhým 35 kilometrů. 

Nejvyšším vrcholem Krkonoš i celého Česka je Sněžka s 1603 m. n. m. Navzdory malé 
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rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, 

která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za 

to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti 

odehrály události, formující vývoj, středohorské přírody a krajiny (URL17). 

Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963, rozděluje se do tří zón – přísná 

přírodní, řízená přírodní a okrajová. KRNAP i národní park na polské straně jsou 

zařazeny do sítě biosférických rezervací UNESCO.  

 

Krkonoše patří bezpochyby k nejnavštěvovanějším oblastem v České republice. Podle 

KRNAPu navštíví park ročně 5-6 milionů osob. Jen na přístupech do I. zóny ročně 

zaznamenají sčítače návštěvnost 1,4 milionu osob.  Turisté sem zavítají celoročně, v létě 

na turistické túry, či na paragliding na Černé hoře, v zimě zase na mnoho běžkařských 

tratí a do lyžařských areálů. V Krkonoších se nacházejí nejznámější lyžařská střediska: 

Harrachov, Pec pod Sněžkou, Špindlerův mlýn, která jak v zimním období, tak i v 

letním období, navštěvují ročně tisíce lidí, a proto je zde nejvíce služeben Horské služby 

ČR přes zimní sezonu (Bulička, 2011). 

V Krkonoších se nachází celkem 14 stanic Horské služby: 

• Stanice Harrachov, 

• stanice Rokytnice nad Jizerou,  

• stanice Dvoračky,  

• stanice Studenov,  

• stanice Strážné,  

• stanice Špindlerův Mlýn,  

• stanice Černý Důl,  

• stanice Jánské Lázně,  

• stanice Pec pod Sněžkou,  

• stanice Velká Úpa,  

• stanice Žacléř,  

• stanice Benecko,  

• stanice Vítkovice,  

• stanice Pomezní boudy.   
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3.10.5. Krušné hory 

Krušné hory jsou pohoří podél česko-německé hranice na severozápadě České 

republiky.  Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1244 m. n. m.). Pohoří bylo pojmenováno 

podle staročeského názvu pro rudný kámen neboli krušec. V oblasti Krušných hor není 

CHKO, je zde ale mnoho maloplošných chráněných oblastí, přírodních parků, evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí.  

 

Kvůli snadné dostupnosti a blízkosti nejen velkých průmyslových měst jako jsou Ústí 

nad Labem, Teplice, Litvínov, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov atd., ale i státních 

hranic jezdí do Krušných hor mnoho obyvatel podkrušnohorské průmyslové aglomerace 

nebo občanů sousedního Německa. Krušné hory jsou také hodně vyhledávány cyklisty a 

hlavně horolezci, což se projevuje i na počtu záchranných akcí Horskou službou ČR. 

(Bulička, 2012) 

V Krušných horách se nachází celkem 14 stanic Horské služby: 

• Stanice Telnice, 

• stanice Komáří Vížka,  

• stanice Tisá,  

• stanice Bourňák,  

• stanice Klíny,  

• stanice Český Jiřetín,  

• stanice Pyšná,  

• stanice Měděnec,  

• stanice Boží Dar,  

• stanice Klínovec,  

• stanice Plešivec,  

• stanice Pernink,  

• stanice Nové Hamry,  

• stanice Bublava.   

 

3.10.6. Orlické Hory 

Orlické hory patří k menším horským oblastem nacházející se na severovýchodě Čech 

pojmenované podle řeky Orlice, z důvodu menší velikosti se zde nachází i nejméně 
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stanic Horské služby a to pouze tři. Nejvyšší vrchol je Velká Deštná s 1115 m n. m. 

Nachází se zde CHKO Orlické hory založená v roce 1969 s celkovou rozlohou 204 km2.  

Hlavním důvodem vyhlášení Orlických hor chráněnou krajinnou oblasti je ochrana a 

uchování harmonicky vyvážené krajiny, kde se snoubí přírodní prvky s výsledky 

dlouhodobé činnosti a působeni člověka. Celé území CHKO je také chráněnou oblasti 

přirozené akumulace vod. Najdeme zde pestrou mozaiku dochovaných ekosystémů 

(lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, rašeliniště, mokřady, polokulturní louky, 

remízky i meze) se značnou koncentrací výskytu chráněných druhů rostlin i živočichů. 

Svérázný charakter má zdejší tradiční architektura. (URL18) 

 

Orlické hory jsou navštěvovány hlavně kvůli možnosti turistiky a lyžování ať už 

běžeckého nebo sjezdového. Známá lyžařská centra Orlických hor jsou Deštné, Říčky a 

další. Jsou zde i populární turistické chaty např. Masarykova chata na Šerlichu. Celým 

pohořím se táhne pás opevnění vybudovaný před druhou světovou válkou. Turistickým 

lákadlem jsou značené turistické cesty, které nejsou tolik navštěvovány turisty jako v 

jiných horách, což platí zejména pro oblast hřebenu hor. Přesto mají členové Horské 

služby ČR poměrně vysoký počet zásahů, hlavně v zimě. (Kulíšek, 2010) 

V Orlických horách se nachází celkem 3 stanice Horské služby: 

• Stanice Deštné, 

• stanice Říčky, 

• stanice Čenkovice.   

 

 

3.10.7. Šumava 

Šumava je rozsáhle pohoří na hranicích Česka, Rakouska a Německa. Nejvyšším 

vrcholem je Plechý – 1378 m. n. m. Na Šumavě se klade velký důraz na ochranu 

životního prostředí, na základě ustanovení zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

krajiny, zde byl vyhlášen Národní park Šumava. Hlavním předmětem ochrany jsou 

jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva. Mimo horských smrčin a 

pralesních porostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezera.  

 

Šumava láká jak k letním, tak k zimním výletům. V létě je hlavním důvodem návštěvy 

turistů především velký počet cyklostezek, vodní nádrž Lipno a pěší turistika. 

V minulých letech byla zřízena tzv. nouzová nocležiště, která slouží k turistům na jejich 
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několikadenních pěších výletech, smí na nich přespat, musí se však šířit pravidly pro 

jejich využívání. V zimě Šumavu navštěvují turisté kvůli mnoho běžkařským tratím a 

lyžařským střediskům např. Lipno nad Vltavou, Zadov, Železná Ruda a další.  

 

Šumava byla dlouhé roky uzavřená pro návštěvníky. V devadesátých letech, s pádem 

tzv. železné opony, se i v této oblasti mnohé změnilo a od té doby je Šumava hojně 

vyhledávaná pro svou nedotčenost přírody a exkluzivitu. Začaly se budovat stezky pro 

pěší i pro cyklisty, nová lanová centra, zintenzivnilo se využití Lipenské přehrady a 

okolí, vznikly zde velké areály jak pro letní, tak pro zimní aktivity. Stejný rozmach zde 

zažívá i Horská služba ČR. (Jandečková, 2015) 

Na Šumavě se nachází celkem 8 stanic Horské služby: 

• Stanice Špičák – areál, 

• stanice Dům HS,  

• stanice Prášily, 

• stanice Zadov,  

• stanice Kvilda,  

• stanice Kubova Huť,  

• stanice Kramolín, 

• stanice Nová Pec. 

 

 

3.11. Integrovaný záchranný systém na Slovensku 

3.11.1. Vznik, základní a ostatní složky 

Vznik integrovaného záchranného systému na Slovensku probíhal podobně jako 

v České republice. Počátkem 90. let již byly zahájeny práce na vytvoření tohoto 

systému, jehož cílem bylo koordinovat a řídit jednotlivé složky, které zatím nebyly 

schopny účinně a samostatně řešit mimořádné události. Významným mezníkem byl 

vstup Slovenska do Evropské unie v roce 2004 a zavedení jednotného čísla tísňového 

volání 112.  

 

Základním právním dokumentem IZS na Slovensku je zákon č. 129/2002 Sb., o 

integrovaném záchranném systému, který upravuje jeho organizaci, působnost a úlohy 
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orgánů státní správy a záchranných složek v rámci IZS, práva a povinnosti obcí, jiných 

právnických a fyzických osob při koordinaci činností souvisejících s poskytnutím 

pomoci, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek a životní prostředí. Tento zákon definuje 

IZS jako koordinovaný postup jeho složek při zabezpečovaní jejich připravenosti a při 

vykonávaní činností a opatření souvisejících s poskytováním pomoci v tísni. 

V integrovaném záchranném systému působí základní záchranné složky, ostatní 

záchranné složky a útvary Policejního sboru, jejichž další dělení je následující: 

Základní záchranné složky: 

1. Hasičský a záchranný sbor, 

2. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

3. Kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany, 

4. Horská záchranná služba, 

5. Báňská záchranná služba. 

 

Ostatní záchranné složky: 

 

1. Armáda Slovenské republiky, 

2. Obecní (městské) hasičské sbory, 

3. Závodní hasičské útvary, 

4. Závodní hasičské sbory, 

5. pracoviště vykonávající státní dozor anebo činnosti podle zvláštních předpisů, 

6. jednotky civilní ochrany, 

7. obecní policie, 

8. Slovenský Červený kříž,  

9. jiné právnické osoby a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování 

pomoci při ochraně života, zdraví a majetku. 

 

3.12. Horská záchranná služba 

3.12.1. Legislativa 

Činnost Horské záchranné služby (HZS) je zřízena zákonem č. 544/2002 Sb., o Horské 

záchranné službě. HZS je státní rozpočtová organizace, kterou řídí Ministerstvo vnitra 

Slovenské republiky. V horských oblastech organizuje a vykonává záchrannou činnost a 

neodkladnou dopravu při záchraně osob zejména v součinnosti s leteckou záchrannou 
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službou. HZS vyhledává a vyprošťuje osoby v tísni, poskytuje první pomoc a dopravu k 

nejbližšímu dopravnímu prostředku ZZS nebo přímo do zdravotnického zařízení. Dále 

poskytuje informace související s bezpečností osob, provádí preventivní opatření, podílí 

se na vyznačování tras, vykonává úkoly v rámci IZS a další. (URL19) 

 

3.12.2. Historie Horské záchranné služby 

V kapitole o historii Horské služby v ČR již bylo zmíněno, že v roce 1954 došlo ke 

sjednocení dvou největších organizací a to Horské záchranné služby a Tatranské 

záchranné služby. Historie HS na Slovensku však sahá mnohem dále do minulosti. Od 

pradávna pronikali hledači pokladů, pastýři či sběrači do hor a již v 16. století byli 

zaznamenáni první turisti na území Vysokých Tater. Dne 1873 vznikl Uherský 

karpatský spolek se sídlem v Kežmarku, který mimo toho, že vodili zájemce do 

horských oblastí a zapojovali je do záchranných činností, vydávali také vůdcovské 

knížky. O rok později se uskutečnil první odborný kurz horských vůdců. Roku 1913 

vznikl na Slovensku Tatranský dobrovolný záchranný komitét, jeho činnost ukončilo až 

nové politické uspořádání po první světové válce. Po válce vznikl Klub slovenských 

turistů, který v roce 1923 zorganizoval Sbor tatranských horských vůdců se sídlem ve 

Starém Smokovci a v roce 1933 Sdružení pro záchrannou službu, která se o čtyři roky 

později přeměnila na Spolek záchranné služby v Tatrách.  

 

V roce 1950 byla oficiálně založena profesionální Tatranská horská služba se sídlem ve 

Starém Smokovci a náčelníkem byl zvolen Ing. Vlado Šimo. V srpnu téhož roku vydalo 

ředitelství cestovního ruchu nařízení pro vznik Horské zdravotnické záchranné služby a 

postupně byly zřízeny tyto složky v Malé Fatře, v Nízkých a Západních Tatrách. O rok 

později se uskutečnil na Mikulášské chatě v Nízkých tatrách první zdravotnický kurz a 

sešli se zde záchranáři, kteří poté vytvořili komisi HZZS. V roce 1954 vznikla již 

zmíněna celostátní organizace HS ČSR, jejímž prvním předsedou byl jmenován Štefan 

Kovalčík. Vývoj Horské služby probíhal na území Slovenska obdobně jako na území 

České republiky, po rozdělení Československa vzniklo v roce 1990 Sdružení horských 

služeb ČR. Na Slovensku vznikla nová tělovýchovná organizace Slovenské sdružení 

tělesné kultury pod Ministerstvem školství a do něj byla začleněná i Horská služba. 

Začalo se pracovat i na nových stanovách Horské služby, která prošla velkými 

organizačními změnami a v roce 1994 byl její úřední název změněn na Horská služba 
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TANAPu. Od 1. 1. 1995 se stala organizační složkou organizace Státní lesy TANAPu. 

11. listopadu 2000 byla Tatranská horská služba přijata do mezinárodní organizace 

sdružující horské záchranné systémy IKAR. Ve výše zmiňovaném zákoně č. 544/2002 

Sb., o Horské záchranné službě, který byl schválen 10. července 2002, dochází 

k rozdělení na profesionální a dobrovolné složky HS. Podle nového zákona spadá od 1. 

1. 2003 profesionální složka HS do resortu Ministerstva vnitra jako Horská záchranná 

složka (HZS). V roce 2004 má HZS 504 členů a 130 členů klubu seniorů, přičemž 

organizaci vede Rada Horské služby na Slovensku. (URL20) 

 

 

3.12.3. Statut Horské záchranné služby 

Podle Statutu Horské záchranné služby je HZS státní rozpočtová organizace, kterou řídí 

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky se sídlem ve Vysokých Tatrách. HZS 

v horských oblastech a jeskyních organizuje a vykonává záchrannou činnost, transport a 

neodkladnou dopravu pro záchranu osob zejména v součinnosti s LZS. HZS je 

poskytovatelem ambulantní zdravotnické péče v odborné urgentní medicíně. Mezi její 

činnosti patří zejména (URL21):  

a) Poskytuje informace související s bezpečností osob,  

b) umísťuje a udržuje po projednání s vlastníkem, správcem nebo uživatelem 

nemovitosti v horské oblasti (dále jen "vlastník") výstražné, informační a další 

zařízení související s bezpečností osob, 

c) umísťuje a udržuje po projednání s vlastníkem zabezpečovací zařízení na 

nebezpečných úsecích tras, které určí Horská záchranná služba, 

d) umísťuje a udržuje technická zařízení na výkon záchranné činnosti, 

e) provádí opatření související s lavinovým nebezpečím, 

f) provádí trhací práce v jeskynním prostředí v souvislosti se záchrannou činností,  

g) podílí se na pátrání po pohřešovaných osobách, 

h) konzultuje bezpečnostní opatření při sportovních a jiných akcích na požádání 

organizátorů, 

i) vyjadřuje se k vyznačování tras a k jejich označování, 

j) zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic horské služby, 

k) plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému, 

l) zajišťuje odbornou způsobilost svých zaměstnanců, 
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m) zajišťuje a provádí výzkum a vývoj v oblasti lavin, geohazardem, materiálů a 

postupů pro záchrannou činnost a vzdělávací činnost, 

n) rozhoduje podle zvláštního zákona 477/2002 Sb., o uznávání odborných 

kvalifikací a o doplnění zákona Národní rady Slovenské republiky č. 145/1995 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů o uznání odborné způsobilosti k výkonu záchranné činnosti získané 

podle právních předpisů členských států Evropské unie a smluvních států 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

 

HZS se dělí na ředitelství, které se dále člení na oddělení a střediska. Středisky HZS 

jsou školicí středisko, středisko lavinové prevence, operační středisko tísňového volání 

a oblastní střediska pro horské oblasti:  

• Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Pieniny,  

• Západní Tatry,  

• Nízké Tatry,  

• Veľká Fatra, Kremnické vrchy,  

• Malá Fatra, Střední Beskydy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, 

Moravskoslezské Beskydy, Javorníky.  

• Slovenský ráj, Bukovské vrchy. 

HZS řídí a za její činnost je zodpovědný ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

vnitra. V době nepřítomnosti za ředitele rozhoduje pověřený zástupce v plném rozsahu 

jeho práv, s výjimkou uzavírat a ukončovat pracovní poměr, jmenovat a odvolávat 

příslušníky do služebního poměru. 

 

Na posuzování odborných otázek souvisejících s činností Horské záchranné služby 

zřizuje ředitel Horské záchranné služby své stálé nebo dočasné odborné poradní orgány.  

Horská záchranná služba je napojena finančními vztahy na státní rozpočet 

prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva, které vykonává funkci jejího 

zřizovatele. Na Jejím hospodaření se vztahují obecné závazné předpisy podle zákona č. 

523/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 

HZS hospodaří s prostředky ze státního rozpočtu a přijatými od jiných subjektů.  
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3.12.4. Školicí středisko 

Činnost Školicího střediska HZS upravuje vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské 

republiky č, 23/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 544/2002 

Sb., o Horské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, z 11. ledna 2006. Podle 

ní se provádí školení a přezkoušení k získání a obnově odborné způsobilosti v 

následujících druzích záchranných činností: 

 

a) základní záchranná činnost, 

b) pozemní záchranná činnost, 

c) záchranná činnost pomocí vrtulníku lanovou technikou, 

d) jeskynní záchranná činnost, 

e) záchranná činnost v lavině, 

f) záchranná činnost pomocí lavinového a pátracího psa, 

g) záchranná činnost na lyžařské trati. 

 

 

3.12.5. Středisko lavinové prevence 

Středisko lavinové prevence (SLP) bylo zřízeno po velké lavinové tragédii na Kubínské 

holi v roce 1968. Vzniklo z důvodu sledování sněhové pokrývky a podmínky vzniku 

lavin na Slovensku. Svou činnost započalo v roce 1972 v Jasné v Nízkých Tatrách. 

Středisko plní všechny úlohy týkající se lavinové prevence a to zejména (URL21):  

• Pozorování vývoje sněhové pokrývky a meteorologických podmínek vzniku 

lavin v profilu Chopku, 

• denní soustřeďování zpráv, potřebných k posouzení lavinové situace v horách na 

Slovensku a denní vydávání regionálního lavinového bulletinu podle 

mezinárodních pravidel, 

• centrální evidence lavin a vedení lavinového katastru Horské služby, 

• organizace preventivních opatření proti lavinám zejména odstřelem pomocí 

výbušnin, 

• vedení metodiky v lavinové prevenci a záchraně, 

• v mezinárodním měřítku SLP spolupracuje na úrovni lavinových komisí IKARu 

s Německem, Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Itálií, Slovinskem, Norskem, 

USA, Kanadou a SLP má zvlášť dobrou spolupráci s lavinovými službami ve 

Švýcarsku, Rakousku, Německu a Uzbekistánu, 
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• SLP pomáhá organizovat lavinovou službu v Polsku, 

• spolupráce s domácími odbornými institucemi na poli lavinové prevence a 

problematiky vysokohorského prostředí (Vysoké školy technického a 

přírodovědného zaměření, Lesní organizace - posudku lesních hospodářských 

plánů, Slovenský hydrometeorologický ústav - výměna dat a informací, 

projekční kanceláře - přílohy územním katastrálním plánem a apod.), 

• budování sítě pro automatizaci sběru dat, potřebných k posouzení lavinové 

situace a šíření informací těmito sítěmi (automatické měřicí stanice, přenosy 

grafických informací apod.). 

 

 

3.12.6. Územní členění 

Vysoké Tatry 

Vysoké Tatry jsou nejvyšším pohořím současně Slovenska i Polska. Východní Tatry se 

člení na Vysoké Tatry a na Belianské Tatry. K oblastnímu středisku HZS je přičleněna i 

oblast Pieniny. Ve Vysokých Tatrách se nachází 10 vrcholů s nadmořskou výškou nad 

2600 m, nejvyšším vrcholem je Gerlachovský Štít (2654 m.n.m.). Nejvyšším vrcholem 

Belianských Tater je Havran, téměř celé pohoří je součástí národní přírodní rezervace 

Belianské Tatry, která je z velké části veřejnosti nepřístupná. Pieniny tvoří na rozdíl od 

ostatních částí Vysokých Tater spíše nižší vrcholy, například Holica (828 m.m.m.) nebo 

Sokolica (747 m.n.m.). Nachází se zde Pieninský národní park, který byl vyhlášen již 

v roce 1967. Mezi hlavní turistické cíle v oblasti Vysokých Tater patří Rysy, Lomnický 

Štít, Štrbské pleso, Červené vrchy či vodopády Studeného potoka a také množství 

skiareálů, které jsou v zimě hojně navštěvovány. To vše sem láká řadu turistů nejen ze 

Slovenska, díky nimž mají příslušníci HZS o práci postaráno.  

 

Nízké Tatry 

Pohoří Nízkých Tater se nachází mezi horními toky řek Váhu a Hronu. Celá oblast je 

chráněna jako národní park, vyznačující se rozmanitosti flóry i fauny, výskytem mnoha 

endemických druhů, krasovými jevy a minerálními prameny. Nejvyšší horou je 

Ďumbier s 2043 m. n. m. Turisticky nejvýznamnější je střední část oblasti, ve které jsou 

i další vrcholy jako Štiavnica, Chopok nebo Dereš. V zimním období je navštěvovaná 

lyžařská oblast Jasná pod Chopkom. V létě zase pěší trasy po horských hřebenech nebo 
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Demänovská jeskyně. Po Vysokých Tatrách je to druhá nejnavštěvovanější oblast na 

Slovensku.  

 

Západní Tatry 

Západní Tatry je oblast na hranicích Slovenska a Polska. Nejvyšším vrcholem je Bystrá 

(2248 m. n. m.). Do roku 1987 byla celá oblast ochranným pásmem Tatranského 

národního parku, později však byla přičleněna k TANAPu a je jeho součástí. V zájmu 

ochrany přírody jsou Západní Tatry otevřeny návštěvníkům jen v letních měsících 

červenci, srpnu, září, říjnu, po zbytek roku jsou poté uzavřeny. I z důvodu částečného 

omezení návštěvnosti nepatří Západní Tatry mezi oblasti s vysokou koncentrací 

cestovního ruchu. Na severu jsou to střediska Zverovka, Brestová a okolí Ťatliakové 

chaty, na jihu pak Žiarská chata. Ostatní turistické cíle se dále nacházejí především na 

okraji pohoří.  Rozsahem lavinových ploch, velikosti a častostí výskytu lavin můžeme 

Západní tatry označit za nejlavinovější horstvo ve střední Evropě. Laviny nejvíce 

postihují Jamnickou dolinu, kde je evidováno 12 lavinových žlabů. 

 

Malá Fatra 

Malá Fatra se rozprostírá v severozápadní části Slovenska, je čtvrtým nejvyšším 

pohořím v zemi, nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň (1709 m. n. m.). Pohoří rozděluje 

řeka Váh na dva geomorfologické celky, na severu je Kriváňská Malá Fatra, na jihu 

Lučánská Malá Fatra. Velkou část celého území zabírá Národní park Malá Fatra. 

Nachází se zde několik jeskyní, žádná však není veřejnosti přístupná. Mezi 

nejzajímavější patří krystalová jeskyně v Malém Rozsutci. Malá Fatra je oblíbeným 

cílem v zimě i v létě, mezi známá lyžařské oblasti patří zejména Vrátna dolina se 

středisky Paseky, Poludňový Grúň a další. V létě je populární cykloturistika, mnoho 

zajímavostí nabízí města Žilina, Martin či Terchová. Vysoká návštěvnost Malé Fatry má 

negativní dopad na životní prostředí, zejména v podobě neustálé výstavby rekreačních 

zařízení, nelegálního sběru plodin, těžbě vápence, znečištění povrchových vod nebo  

výstavbě dálnice. Tyto a další problémy trápí nejen ochranáře přírody v této oblasti a je 

zapotřebí věnovat ochraně životní prostředí velké úsilí, aby bylo zachováno i pro příští 

generace.  
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Veľká Fatra 

Podle reliéfu se Veľká Fatra dělí na Hoľnou Fatru, která zabírá největší část, typická je 

hornatým charakterem hlavního hřebene, kde se nachází i nejvyšší vrchol celého pohoří 

Ostredok (1592 m. n. m.). Druhou částí je Bralnatá Fatra, která je zaříznuta hluboko do 

vápencového údolí. V roce 2002 zde byl vyhlášen národní park a je tedy nejmladším na 

Slovensku. Důvodem ochrany jsou především zachované karpatské lesy, hřebenové 

pastviny a také množství zvířat, ve velkém počtu tu totiž žijí všechny evropské druhy 

velkých šelem jako je medvěd hnědý, vlk obecný či rys ostrovid. Velká Fatra je známá 

velkým množstvím lavinových svahů. Největší lavinová tragédie se odehrála 6. února 

1924. V lavině tehdy zahynulo 18 osob, přičemž se jedná o dosud největší 

zaznamenanou lavin na Slovensku, pokud jde o počet obětí (URL22).  

 

Slovenský Ráj 

Slovenský ráj je území ve východním Slovensku. Na západě hraničí s pohořím Nízké 

Tatry, na severu s Hornádskou kotlinou. Nejvyšším vrcholem Národního parku 

Slovenského ráje je Predná hoľa (1 545 m n. m.). Slovenský ráj má převážně charakter 

krasové planiny. Původně jednotná plošina je dnes soutěskami rozčleněna na několik 

krasových planin. Nejtypičtější jsou Glac, Geravy, Pelc a Skala. Největší zachována je 

planina Glac v centrální části Slovenského ráje s rozlohou přes 3 km2. Uvnitř 

vápencového masivu vytvořila voda rozsáhlé jeskynní systémy. Mezi více než 450 

evidovaných jeskyní, propastí a závrtů je unikátem lokalita zařazena do Seznamu 

světového přírodního dědictví UNESCO v jeskynním komplexu Duča, který tvoří 

Dobšinská ledová jeskyně, Stratenská jeskyně a Psí díry s celkovou délkou 21 737 m a 

hloubkou 194 m. (URL23) 

 

 

4. Cíle a úkoly práce 

Cílem této práce je analyzovat činnost Horské služby ve vybraných pohořích, porovnat 

její fungování ve vybraných oblastech a zhodnotit statistické vyjádření zásahů. 

 

Další cíle: 

- Popsat vznik, historii, činnosti, legislativu a územní členění Horské služby. 
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Úkolem je prostudovat dostupné zdroje, shromáždit informace a poznatky a poté 

vytvořit teoretický souhrn o Horské službě ve vybraných pohořích, následně získat data 

prostřednictvím rozhovorů a pomocí obsahové analýzy z dokumentů shromažďující 

statistiky zásahů Horské služby.   

 

Úkoly:  

- Prostudovat odbornou literaturu, elektronické publikace i jiné zdroje,  

- sepsat teoretická východiska jako první část práce,    

- nastudovat metodiku vhodnou pro získání dat k vytvoření praktické části práce, 

- získat data prostřednictvím rozhovorů od náčelníků Horské služby a obsahovou 

analýzu dokumentů, 

- vytvořit přepis rozhovorů, data o statistikách zásahů Horské služby zpracovat do 

tabulek a grafů, 

- analyzovat získaná data, 

- provést srovnání dat získaných z rozhovorů a statistik i z let předchozích,  

- provést zhodnocení nejenom zanalyzovaných dat, ale i celé diplomové práce.  

 

5. Metodika práce 

V první části práce je použita metoda obsahové analýzy dat z dostupných zdrojů 

k vytvoření teoretického přehledu o dané problematice, v tomto případě o Integrovaném 

záchranném systému, o Horské službě, její historii, legislativě, činnosti, územním 

členění, spolupráci s ostatními záchrannými složkami a další.  

 

V hlavní části diplomové práce je využito metody rozhovoru pomocí návodu, nebo také 

polostrukturovaný, částečně řízený či polostandardizovaný rozhovor. Rozhovor pomocí 

návodu je metodou kvalitativního výzkumu. Stojí na pomezí mezi strukturovaným a 

nestrukturovaným rozhovorem. Tazatel má předem připravený návod, nemusí ho ale 

přesně dodržovat. Tato metoda je často využívaná, protože umožňuje tazateli měnit 

pořadí otázek a dle situace přidávat další (Reichel, 2009).  

 

Podle Hendla (2005) představuje návod seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro 

tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá 
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informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobení formulace 

otázek podle situace. Rozhovor s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji 

využít čas k interview. Současně umožňuje provést rozhovory s několika lidmi 

strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale 

dovoluje dotazovanému zároveň vlastní perspektivy a zkušenosti.  

 

 

Hendl (2005) uvádí vhodný postup pro návrh návodu: 

1. Pokud jsme navrhli obecné téma, napíšeme si všechna vedlejší témata a okruhy 

otázek, jež nás budou zajímat. 

2. Uspořádáme oblasti zájmu ve vhodném pořadí. Jaké je jejich logické pořadí? 

Která témata jsou nejdůležitější? Doporučujeme umístit nejdůležitější a citlivá 

témata ke konci rozhovoru.  

3. Zamyslíme se nad formou otázek ke každému tématu. Také si rozmyslíme 

pořadí otázek. 

4. Promyslíme si vhodné prohlubující a sondážní otázky. 

 

Tabulka 1 - Návod k rozhovoru 

Členové - Léto x zima 

- Profesionálové 

- Dobrovolní členové, čekatelé, lékaři, čestní 
členové 

Vybavení - Vozidla 

- Záchranné vybavení 

- Zdravotnické vybavení 

- Další  

Spolupráce s IZS - HZS 

- PČR 

- ZZS 

Ostatní složky IZS - LZS 

- Kynologové 

- AČR 

- Další  

Spolupráce 

se zahraničními 

složkami 

- Polsko 

- Slovensko 

- Popř. další (cvičení) 

Mobilní aplikace - Aplikace záchranka 

- FB stránky 

- Další sociální sítě  
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Statistika - Počet výjezdů  

- Počet vzletů vrtulníku 

- Počet úrazů (cyklistika, lyže, atd.) 

- Pátrání 

- Úmrtí 

Další informace - Financování 

- NP  

- Dispečinky 

- Dodatečné informace, návštěvnost oblasti 
zajímavosti 

 

Zdroj: vlastní 

  

Při vedení rozhovoru je třeba brát v úvahu obsah otázek, jejich formu i pořadí, důležité 

je zohlednit i délku rozhovoru. Zvláštní pozornost vyžaduje začátek a konec interview. 

Na začátku je třeba prolomit případné psychické bariéry, vytvořit příjemnou atmosféru 

a zajistit souhlas s rozhovorem, na konci rozhovoru je vhodné se zeptat dotazovaného, 

zda chce sám něco doplnit, abychom mohli získat další potřebné informace. Pokud 

k tomu nemá dotazovaný výhrady, můžeme si obsah rozhovoru nahrát jako 

audiozáznam, který nám poslouží k doplnění zapsaných poznámek.  

 

Neexistuje žádný předpis pro vedení efektivního interview, zde jsou uvedeny některé 

osvědčené zásady: (Hendl, 2005) 

- Zajišťujeme důkladnou přípravu a nácvik provedení rozhovoru, 

- účel výzkumu určuje celý proces interview, 

- v interview máme vytvořit rámec, v němž se bude moci dotazovaný vyjadřovat 

pomocí svých vlastních termínů a svým vlastním stylem, 

- vytváříme vztah vzájemné důvěry, vstřícnosti a zájmu. Jsme citlivý k pohlaví, 

k věku a kulturním odlišnostem dotazovaného, 

- při přípravě a provedení rozhovoru si uvědomujeme, že otázky v rozhovoru 

nejsou totožné s výzkumnými otázkami,  

- otázky formulujeme jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí, 

- klademe vždy jenom jednu otázku, 

- otázky doplňujeme sondážními otázkami, 

- dotazovanému dáváme jasně na vědomí, jaké informace požadujeme, proč jsou 

důležité a jak interview postupuje, 

- nasloucháme pozorně a odpovídáme tak, aby dotazovaný poznal, že o něj máme 

zájem. Necháváme dotazovanému dostatek času na odpověď, 
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- udržujeme si neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbíráme data, ale 

neposuzujeme osobu, 

- jsme pozorní a citliví k tomu, jak je dotazovaný rozhovorem ovlivněn a jak 

odpovídá na otázky, 

- zohledňujeme časové možnosti dotazovaného, 

- jsme reflexní, sebekriticky monitorujeme sami sebe, 

- po rozhovoru kompletujeme a kontrolujeme své poznámky, jejich kvalitu a 

úplnost. 

 

 

Další částí výzkumu je komparace statistických údajů získaných jednak od náčelníků 

Horské služby v rámci rozhovorů a také z předchozích let z časopisu Horská služba – 

doporučení a informace, ten však vycházel pouze do roku 2015, o jeho tvorbu se staral 

Michal Klimeš, ale z finančních důvodů bylo jeho vydávání ukončeno. Proto za 

poslední tři roky nelze dohledat statistiky na internetových stránkách Horské služby, ale 

pouze interně u náčelníků Horské služby. Metodou popisné statistiky budou veškerá 

data zpracována do tabulek a grafů tak, aby bylo výsledky co nejpřehlednější.  

 

6. Výsledky 

V této části práce bylo provedeno  vyhodnocení nashromážděných dat. Nejdříve 

přepisem rozhovorů s náčelníky Horské služby, poté porovnáním statistik vybraných 

oblastí Horské služby ČR a nakonec porovnáním statistik Horské služby v Česku a na 

Slovensku. Pro rozhovor byl připravený návod, ve kterém byly okruhy voleny tak, aby 

bylo zjištěno, co možná nejvíce informací o každé oblasti. Nejdříve byly zjišťovány 

informace o členech HS, dále o jejich vybavení, spolupráci se základními i ostatními 

složkami IZS a spolupráci se zahraničními záchrannými složkami. Také byly zjištěny 

statistiky zásahů, které dnes již nejsou veřejně dostupné, jak tomu bylo do roku 2015, 

když ještě vycházel zmiňovaný časopis HS. Dále otázka se zabývala tím, zda při 

výkonu své služby používají různé mobilní aplikace, zejména aplikaci Záchranka. Ta je 

v provozu od roku 2016 a v lednu tohoto roku došlo ke sloučení aplikace ZZS a HS, 

nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází 

k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními 

informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na ZZS příslušného kraje, 
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tak všem členům HS v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde 

operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou 

záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní 

identifikaci volajícího (URL24). V závěru rozhovoru měli dotazovaní doplnit některé 

dodatečné informace dle jejich uvážení. Všechna zjištěná data jsou v následujících 

kapitolách detailně popsána a zhodnocena.  

 

 

6.1. Přepis rozhovorů s náčelníky Horské služby 

Pro první rozhovor byl osloven náčelník Šumavské oblasti Horské služby Bc. Michala 

Janďuru, rozhovor probíhal dne 8. dubna 2018 na stanici Dům HS v Železné Rudě.  

 

Kolik členů HS pracuje v šumavské oblasti? 

V současnosti zde pracuje v letním období 13 profesionálních členů HS plus jedna 

hospodářská pracovnice, v zimě je to o tři sezónní pracovníky navíc. Dále pak 29 

dobrovolných členů patřící pod zapsaný spolek, 4 čekatelé a 3 lékaři.  

 

Jakým vybavením disponuje HS Šumava? 

Vybavení je v podstatě ve všech oblastech stejné. My máme 9 aut, 11 sněžných skútrů a 

8 čtyřkolek, které se používají v zimě s pásy a v létě s koly. Auta máme typu Toyata, 

Land Rover Defender a Volkswagen Multivan. Mezi vybavení patří samozřejmě lezecké 

vybavení, zdravotnické vybavení, pro které jsou vypracované směrnice o zdravotnickém 

vybavení a je jimi vybaven každý vůz, tyto směrnice ale nejsou veřejné.   

 

Jak probíhá spolupráce HS se základními i ostatními složkami IZS?  

Horská služba Šumava spolupracuje od roku 1991 se Zdravotnickou záchrannou 

službou Klatovy, Plzeňského a Jihočeského kraje, spolupráce probíhají podle toho, ve 

které spádové oblasti se úraz stane. Podrobnější informace doplňuje zákon č. 374/2011 

Sb., o zdravotnické záchranné službě.  

Spolupráce mezi Horskou službou a Hasičským záchranným sborem probíhá na základě 

dohody uzavřené mezi GŘ HZS a HS ČR, západní oblasti Šumavy spolupracují s HZS 

Plzeňského kraje, jižní pak s HZS Jihočeského kraje. 
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Společné zásahy Horské služby a Policie ČR upravuje dohoda uzavřená mezi HS ČR a 

Policejním prezidiem ČR.  

Spolupráce s Armádou ČR je uzavřena na základě dohody mezi HS a Generálním 

štábem AČR, armáda nám poskytuje především letové hodiny v rámci výcviků, 

veterinární péči pro psy a pravidelné zdravotní prohlídky pro naše členy v Ústřední 

vojenské nemocnici v Praze. 

 

 

Jak probíhá ve Vaší oblasti spolupráce s Leteckou záchrannou službou?  

Co se týče spolupráce s Leteckou záchrannou službou, spolupracujeme v Šumavské 

oblasti pouze s Armádou České republiky, dříve jsme spolupracovali i se soukromou 

společností Alfa Helicopter. Západní část Šumavy má na starosti AČR z letiště v obci 

Líně, jižní část pak z letišti v Bechyni.  

 

Jak probíhá ve Vaší oblasti spolupráce s kynology?  

Kynologem je u nás jeden člen Horské služby, další 2 jsou dobrovolní členové, celkem 

máme 3 psy, kteří musí každý rok skládat atestační zkoušku. Ta se skládá v zimě 

z vyhledávání v lavině a v létě z plošného vyhledávání.  

 

Jak probíhá spolupráce se zahraničními záchrannými složkami?  

Pouze při rozsáhlých neštěstích jako je pád lanovky, evakuace nebo rozsáhlé pátrání 

spolupracujeme s Bergwachtem Deutschland a Ősterreich. V případě takové situace 

řídí spolupráci dispečink ve Schwarndorfu, jinak pracujeme každý na svém území.  

 

Využíváte aplikaci Záchranka a sociální sítě? 

Aplikaci Záchranka využíváme, tuto zimní sezónu jsme díky ní zasahovali celkem v 33 

případech, z toho 19 tísňových volání bylo přímo od lidí. Od ledna 2018 je sloučena 

aplikace Záchranka s aplikací pro záchranu Horské služby, kterou jsme využívali 

předtím. Co se týče sociálních sítí, žádné speciální pro naši oblast nemáme, správa 

Facebooku je řízena celostátně z Prahy, návštěvníci stránek tady najdou aktuality a 

potřebné informace.  
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Jakým způsobem je financována Vaše organizace?  

Horská služba Šumava je téměř výhradně financována z rozpočtu Ministerstva pro 

místní rozvoj. Finance se dělí na provozní dotace, které slouží na provoz obecně 

prospěšné společnosti, jako jsou prostředky nutné pro chod organizace, mzdy a další a 

poté investiční dotace, které se využívají například na rekonstrukce. Dále jsme 

financování krajem, ale z celkového rozpočtu je to částka zanedbatelná.  

 

 

Na základě rozhovoru s náčelníkem byly zjištěny další informace. Šumava se dělí na 

okrsky Kramolín, Kubova Huť, Železná Ruda – areál Špičák a Zadov. V posledních 

letech je zaznamenán nárůst návštěvnosti zejména v letním období a to nejen 

v Šumavské oblasti, podle náčelníka Michala Janďury je důvodem bezpečnostní a 

politická situace ve světě, lidé se bojí cestovat do zahraničí a vyhledávají tak tuzemské 

destinace. Některé části Šumavy jsou specifické, co se týče sportovních aktivit a s tím 

souvisejících úrazů, na Lipně jsou například často používány koloběžky a kolečkové 

brusle, naopak lyžování je častou aktivitou ve Ski-areálech jako je Špičák, Zadov, Lipno 

nad Vltavou a další. Mezi nejoblíbenější sportovní činnosti patří jízda na kole, turistika 

a běh na lyžích, tyto aktivity jsou populární téměř v celé oblasti Šumavy. Úrazy, které 

plynou z těchto i z jiných sportovních i nesportovních aktivit, řeší příslušníci Horské 

služby v každém okrsku jinak. Jak bylo sděleno náčelníkem oblasti, například při 

úrazech na svahu používají někde záchranáři svoz kanadskými saněmi, jinde zase 

sněžné skútry. Na Šumavě se nachází tři dispečinky pro příjem tísňových volání, na 

Špičáku je centrální dispečink pro celou oblast, další dva jsou na Kramolíně a na 

Zadově. Národní park i Chráněná krajinná oblast Šumava podléhají ochraně podle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem tohoto zákona je za účasti 

příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově 

přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a 

krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, a vytvořit tak v souladu s právem 

Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno 

zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní 

poměry. Rozdíl mezi záchranou v NP a CHKO není, vždy je záchrana života přednější a 

pokud je potřeba vjet do chráněného území motorovým vozidlem, nebo využít 

helikoptéru k rychlému transportu zraněného na úkor velkého hluku a vyrušení zvěře, 



51 

 

má lidský život vždy přednost. Horská služba spolupracuje s pracovníky Národního 

parku na základě uzavřené dohody.   

 

 

Obrázek 6 – Dům HS v Železné Rudě 

  

Zdroj: vlastní 

 

 

Ve druhém rozhovoru na otázky odpovídal náčelník Horské služby Krkonoše Pavel 

Jirsa. Rozhovor proběhl dne 7. Května 2018 na stanici ve Špindlerově Mlýně.  

 

Kolik členů pracuje v Krkonošské oblasti?  

Profesionálních členů máme 17, dobrovolníků dohromady celkem 168, ve kterých jsou 

zahrnuti dobrovolní členové, čekatelé, lékaři i čestní členové. Z těchto 168 jich 22 

doplňuje na zimní sezónu řady profesionálních členů z důvodu vyšší vytíženosti.  

 

Jaké má vybavení HS Krkonoše?  

Vybavení Horské služby je v celé republice jednotné, takže bude velmi podobné tomu, 

kterým disponuje HS Šumava. Máme zde terénní vozidla, čtyřkolky a sněžné skútry. Ze 
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záchranného vybavení nejvíce využíváme kanadské saně při svozu raněného na svahu, 

protože díky profilu, jaký mají krkonošské hory, by ani jiných prostředků využít nešlo. 

Zdravotnické vybavení máme také stejné, každé vozidlo má kufr se zdravotnickým 

vybavením, kyslíkové bomby, defibrilátor a další.  

 

Jak probíhá spolupráce se základními složkami IZS?  

Nejvíce spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou, při samotném zásahu u 

raněného nebo při jeho předání ZZS. S Policií ČR spolupracujeme zejména při pátrání 

po nezvěstných osobách. Z dalších složek IZS občas spolupracujeme i s HZS 

Libereckého a Královehradeckého kraje. Ne však tak často, jen při větších zásazích jako 

je třeba evakuace lanovky nebo akce podobného rozsahu.  

 

Jak probíhá spolupráce s ostatními složkami IZS?  

Důležitá je spolupráce hlavně s Leteckou záchrannou službou, tu pro naši oblast 

zajišťuje společnost DSA a.s., která vzlétá jak z Liberce, tak z Hradce Králové podle 

místa zásahu. Při lavinových neštěstích a pátrání po ztracených osobách má 

nezastupitelnou roli Kynologická brigáda, v současnosti máme v Krkonoších 6 psů. 

Jednou ročně absolvují naší letečtí záchranáři cvičení s Armádou ČR, jinak s žádnou 

jinou ze složek IZS už nespolupracujeme.  

 

Jak probíhá spolupráce se zahraničními záchrannými složkami?  

Horská služba Krkonoše při zásazích spolupracuje s organizací GOPR (Grupa 

Karkonoska) se sídlem v Jelení Hoře. Je to sdružení, které se zabývá záchranou lidských 

životů jak na polské, tak české straně Krkonoš, Jizerských hor a Krušných hor. 

Pomáhají nám hlavně při pátrání po pádu laviny, protože mají k dispozici přístroj 

Recco, který pomáhá při pátrání po zasypaných obětech. Jinak naši členové byli na 

cvičení například ve Švýcarsku, Rakousku nebo Francii, není to však pravidelná 

spolupráce, spíš příležitostná.  

 

Využíváte aplikaci Záchranka a sociální sítě? 

Aplikaci Záchranka využíváme, před časem došlo ke sloučení aplikací HS a ZZS. 

Zejména díky ní ubylo pátracích akcí, lidé, kteří se vyskytnou v nouzové situaci, vyšlou 

pomocí aplikace souřadnice, přesně tak tedy víme, kde se nachází a dojde ke zrychlení 

celé akce.  
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Jak funguje v Krkonošské oblasti příjem tísňového volání?  

Hlavní dispečink je zde ve Špindlerově Mlýně, další místa, my je nazýváme dispečery 

pracovního obvodu, rozdělujeme na západ a východ Krkonoš. Pro východ je to 

dispečink v Peci pod Sněžkou a pro přilehlé okolí, pro západ okolí Harrachova a 

Rokytnice.  

 

Při rozhovoru s náčelníkem Pavlem Jirsou byly zjištěny další informace o HS Krkonoše. 

Oblast Krkonoše se dělí na okrsky Benecko, Černý Důl, Harrachov, Jánské Lázně, Pec 

pod Sněžkou, Pomezní boudy, Rokytnice, Špindlerův Mlýn, Strážné, Velká Úpa a 

Žačléř. Je financovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a také Libereckým a 

Královehradeckým krajem. Při cvičení Horské služby v Krkonošském národním parku 

konzultují záchranáři rozsah a jiné podrobnosti se Správou KRNAPu, pokud se však 

jedná o „ostrý“ zásah, nejsou žádná omezení a záchranáři tak mohou zasahovat i na 

místech, kam normálně návštěvníci nesmějí, záchrana lidského života je přednější. 

V posledních třech letech je zaznamenán, stejně jako na Šumavě, nárůst návštěvnosti 

zejména v letním období. I v zimě přibylo turistů, ale ne nijak rapidně. Co však určitě 

stojí za zmínku je záchrana pomocí dronu. Od podzimu roku 2015 využívá Horská 

služba Krkonoše systém Robodrone Kingfisher, který by jí měl pomoci ve vykonávání 

všech svěřených úkolů. Mezi tyto úkoly patří akce ve špatně přístupném terénu nebo při 

vyhledávání osob v lavinách, kdy zároveň může docházet k následným lavinám, což je 

nebezpečné pro samotné záchranáře. Horská služba vybavila svůj dron dvěma 

kamerami, jedna sleduje prostor před sebou a druhá prostor pod sebou, čímž je zvýšena 

efektivita pátrání. Při pozitivní identifikaci dron shodí na příslušné místo červený 

praporek, čímž místo identifikuje patrole, která se na místo okamžitě přesune. Dron je 

převážen pracovníky v terénu na skútrech, díky kterým se lze v řádu minut dostat na 

místo určení, kde je pomocí dronu okamžitě zahájeno pátrání. Tato rychlost je nezbytná 

při zachraňování osob z pod laviny, kde je člověk schopen dýchat pouze kolem 20 

minut, přičemž doba doletu vrtulníku je průměrně právě 20 minut. Při pátrací akci 

prohledá 1 km2 za stejnou dobu dvacet pěších záchranářů, nebo 6 psovodů.  

 

 

 

 

 



54 

 

Obrázek 7 – Dům HS ve Špindlerově Mlýně 

 

Zdroj: vlastní 

 

Přestože každý rozhovor probíhal trochu jinak, okruhy témat byly stejné. Oba náčelníci 

byli velice vstřícní a ochotně mi poskytovali potřebné informace. Na Šumavě působí 

v současnosti 13 profesionálních členů, v Krkonoších 17, což není tak velký rozdíl, 

porovnáme-li počet zásahů, ovšem velký rozdíl je v počtu dobrovolných členů, tedy 

členů Horské služby ČR, z.s. Další významný rozdíl je v počtu sezónních pracovníků, 

v zimě na Šumavě přibydou 3, oproti tomu v Krkonoších celkem 22 ze 168 

dobrovolníků. Vybavení je v celé České republice jednotné, v každé oblasti však 

upřednostňují jeho využití jinak, při úrazu na svahu v Krkonoších se využívá téměř 

výhradně svozu kanadskými saněmi, na jihozápadě Čech se kombinuje tento způsob 

záchrany i se sněžnými skútry. Spolupráce se základními složkami probíhá na základě 

dohod uzavřených mezi Horskou službou ČR a GŘ HZS ČR, HZS jednotlivých krajů a 

Policejním prezidiem ČR. HS Šumava spolupracuje při letecké záchraně s Armádou 

ČR, HS Krkonoše se soukromou společností DSA, a.s. Při pádu laviny využívají 

záchranáři na Šumavě zejména kynologů, kteří jsou zde se speciálně vycvičenými psy 

celkem 3, v Krkonoších je jich šest a navíc mají k dispozici již zmiňovaný dron, který 

dokáže zastat činnost mnoha záchranářů. Jeho nevýhodou je však vysoká pořizovací 
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cena, nutnost výcviku pilota a také pouze dvacetiminutový dolet. Obě organizace 

spolupracují se zahraničními záchrannými složkami, na Šumavě hlavně při velkých 

neštěstích jako je evakuace nebo rozsáhlé pátrání, v Krkonoších o něco více i při pádech 

laviny a z důvodu sdílení záchranných prostředků při pádu lavin.  

 

 

6.2. Porovnání statistik vybraných oblastí Horské služby ČR 

Tabulka 2 – Počet zásahů HS Šumava a HS Krkonoše za 10 posledních let. 

 

Zásahy Horské služby za roky 2008-2018 
  

Období Krkonoše Šumava 

2008 2739 959 

2009 2739 1098 

2010 2190 986 

2011 2646 1077 

2012 2391 1223 

2013 2863 1344 

2014 2062 1019 

2015 2689 1096 

2016 2556 1073 

2017 2897 1000 

2018 2963* 652* 

Zásahů celkem 25772 10875 

 

* ze zimní sezóny (1.12.- 30.4.) chybí v tabulce poslední 3 týdny v květnu.   

Zdroj: Časopis HS, statistiky náčelníků HS Šumava a Krkonoše 

 

Tato tabulka shrnuje zásahy HS za posledních 10 let v oblasti Šumava a Krkonoše. 

Můžeme vidět, že v Krkonoších je početní rozsah zásahů poměrně pestrý, nejvyššího 

počtu bylo dosaženo v tomto roce a to 2963 zásahů, naproti tomu v roce 2014 bylo 

provedeno o celých 900 zásahů méně. V průměru zasahují horští záchranáři 

v Krkonoších u 2600 případů a celkem od roku 2008 zasahovali 25 772 krát, což je o 

celých 15 000 zásahů více než na Šumavě. Tam je průměr zásahů ročně necelých 1 100. 

Nejméně práce měli záchranáři letos, nutno však podotknout, že statistika byla získána 

až na začátku dubna, kdy do konce zimní sezóny chyběly zhruba tři týdny. Nejvíce 

zásahů bylo mezi lety 2012 – 2013.  
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Tabulka 3 – Porovnání statistik HS Šumava a HS Krkonoše za poslední letní (1. 5. 2017 

– 30. 11. 2018) a zimní (1. 12. 2017  - 30. 4. 2018) sezónu. 

  Léto Zima 

Činnost při nehodě Šumava Krkonoše Šumava Krkonoše 

Pěší turistika 94 164 26 142 

Sjezdové lyžování 0 0 345 1784 

Běžecké lyžování 0 4 51 125 

Snowboarding 0 1 145 461 

Přepravní zařízení 0 1 20 5 

Cyklistika 188 53 1 2 

Autonehoda 6 3 3 7 

Paragliding 0 4 0 1 

Horolezení 0 0 0 2 

Koloběžka 2 * 0 * 

Jiné 71 111 67 434 

Celkový počet zásahů 
361 341 658 2963 

 

*V Krkonoších je kategorie „Koloběžka“ zařazena do kategorie „Jiné“ 

 
Zdroj: statistiky náčelníků HS Šumava a Krkonoše 

 

Při porovnání poslední zimní i letní sezóny jsou hned na první pohled patrné rozdíly ve 

volnočasových aktivitách návštěvníku horských oblastí. V Krkonoších má nejvyšší 

podíl na práci záchranářů sjezdové lyžování, dále snowboarding, pěší turistika a 

běžecké lyžování. Takto vysoká čísla jsou způsobena horským profilem Krkonoš, proto 

můžeme v tabulce vidět, že u výše zmiňovaných kategorií jsou až několikanásobně 

vyšší než na Šumavě. Jediná kategorie, kde mělo HS Šumava více zásahu jsou 

přepravní zařízení, což jsou vleky, kotvy, sedačkové lanovky, popřípadě další způsoby 

přepravy nejen na svazích. Šumava je oblíbená zejména pro cyklisty, proto není divu, že 

HS zasahovala v létě u 188 případů. Druhou nejoblíbenější aktivitou je pěší turistika, 

kterou určitě podpořilo zřízení nouzových nocovišť v roce 2011, celkem bylo zásahů u 

této aktivity 120 za zimní i letní období. Další rozdíl v obou oblastech je provozování 

paraglidingu, v Krkonoších je to především na Horních Mísečkách - Medvědín a 

Špindlerově Mlýně – Pláň, není tu sice tolik paraglidistů jako například v Beskydech, 

ale i tak zasahovala HS u 4 případů v létě a u jednoho v zimě.  
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Tabulka 4 -  Statistika vzletů LZS, pátrání a resuscitací za poslední letní a zimní sezónu. 

 

Období Léto Zima 

Typ zásahu Šumava Krkonoše Šumava Krkonoše 

Vrtulník 10 11 13 8 

Pátrání 7 15 4 20 

Resuscitace 0 4 1 12 

 
Zdroj: Časopis HS, statistiky náčelníků HS Šumava a Krkonoše 

 

 

Vzletů Letecké záchranné služby je v obou oblastech zhruba stejně, nejvíce jich bylo 

v zimním období na Šumavě. Hlavní rozdíl v této tabulce je v počtu pátrání a 

resuscitací. V létě bylo v Krkonoších dvakrát více pátrání než na Šumavě, v zimě 

dokonce 5 krát více, jak ale uvedl při rozhovoru náčelník Krkonošské oblasti Pavel 

Jirsa, ve většině případů se jednalo o ne příliš rozsáhlá pátrání, ale spíše o lyžaře 

ztracených v areálu a podobně, opravdu velké pátrací akce zde byly jen 3. Za celý rok 

resuscitovali záchranáři na Šumavě pouze jednou, v Krkonoších 16 krát.  

 

Graf 1 – Statistika úmrtí ve vybraných oblastech za poslední letní a zimní sezónu. 

 
Zdroj: Časopis HS, statistiky náčelníků HS Šumava a Krkonoše 

 

Za minulý rok zasahovala HS Šumava u třech případů úmrtí. V letní sezóně se jednalo o 

cyklistu, který měl kolaps při jízdě na kole, v zimě se nejednalo přímo u úrazy 

související se sportovními nebo volnočasovými aktivitami, HS byla pouze požádána o 

pomoc z důvodu rychlejší dostupnosti. V Krkonoších jsou čísla podle očekávání vyšší, 
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za obě sezóny řešila HS 12 případů úmrtí, stejně jako na Šumavě to ale většinou bylo na 

výzvu ZZS, pouze jednou se jednalo o lyžaře, který nepřežil náraz do stromu.  

 

Tabulka 5 – Porovnání statistik HS Šumava a HS Krkonoše z roku 2008 a 2018. 

 

  Šumava Krkonoše 

Činnost při nehodě 2008 2018 2008 2018 

Pěší turistika 85 120 130 306 

Sjezdové lyžování 366 345 1567 1784 

Běžecké lyžování 34 51 96 129 

Snowboarding 242 145 722 462 

Skialpinismus 0 * 0 * 

Saně, boby 0 * 4 * 

Paragliding 0 0 5 5 

Horolezectví 0 0 1 2 

Autonehoda * 9 * 10 

Cyklistika 80 189 47 55 

Přepravní zařízení * 20 * 6 

Jiné 152 138 168 545 

Celkový počet zásahů 959 1017 2740 3304 

 

*V roce 2008 byly jinak rozděleny kategorie zásahů, proto dnes nelze dohledat 

například počet zásahů v kategorii "Saně, boby", protože jsou zařazeny v kategorii 

"Jiné", to samé platí i naopak, před deseti lety nebyly kategorie "Autonehoda", 

"Přepravní zařízení" a další.  

Zdroj: Časopis HS, statistiky náčelníků HS Šumava a Krkonoše 

 

 

Tato tabulka slouží k porovnání typologie zásahu z roku 2008, tedy od 1. 12. 2007 do 

30. 11. 2008, a roku 2018, respektive zimní sezóny 2018, která trvá od 1. 12. 2017 do 

30. 4. 2018 a poslední letní, tedy 1. 5. 2017 až 30. 11. 2017. Byla snaha o získání 

nejaktuálnějších statistik, jelikož byl výzkum prováděn v jarním období nelze v tuto 

dobu ještě získat statistiky za léto 2018, byly do tabulky zařazeny, stejně jako 

v předchozích tabulkách poslední uplynulou zimní a letní sezónu. Na Šumavu došlo 

k velkému růstu počtu zásahu při úrazech na kole z 80 na 189. Zvýšil se i počet zásahů 

u pěší turistiky a běžeckého lyžování, naopak klesl počet úrazů při sjezdovém lyžování 

a snowboardingu. U ostatních činností buď statistiky nejsou k dispozici, nebo je jejich 

počet tak malý, že nestojí za zmínku. V podstatě u stejných kategorií jako na Šumavě 
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došlo k obdobným změnám i v Krkonoších, kde vzrostl počet zásahů u pěší turistiky a 

běžeckého lyžování a naopak klesl u sjezdového lyžování a snowboardingu. Na Šumavě 

byl ale rozdíl mezi rokem 2008 a 2018 necelých 60 zásahů, zatímco v Krkonoších činil 

rozdíl 564 zásahů.   

 

 

6.3. Porovnání statistik zásahů Horské služby v Česku a na 

Slovensku  

Jedním z cílů práce je i porovnat činnost horských záchranářů v Česku a na Slovensku, 

k čemuž mi poslouží statistiky zásahů mezi lety 2010 – 2015. Toto časové období bylo 

zvoleno z důvodu dostupnosti zdrojů v podobě číselných údajů z výročních zpráv. Na 

stránkách české HS (URL25) lze najít tyto údaje od roku 2005 do roku 2016 a u 

slovenské HS (URL26) od roku 2003 do 2015. K porovnání však bylo vybráno rozmezí 

pěti let, kdy jsou k dispozici poslední vydané výroční zprávy obou organizací.  

 

Graf 2 – Zásahy HS v Česku a na Slovensku 

 

Zdroj: Výroční zpráva z roků 2010 - 2015, HS ČR, HZS SR 
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Tabulka 6 - Přehled zásahů podle činnosti při nehodě v Česku z roku 2014 

 

Činnost při nehodě 
Beskydy Jeseníky 

Jizerské 

hory Krkonoše 

Krušné 

hory 

Orlické 

hory Šumava Součet 

Pěší turistika 178 112 78 206 35 47 140 796 

Sjezdové lyžování 165 349 254 1040 284 281 241 2614 

Běžecké lyžování 2 26 18 61 2 19 9 137 

Snowboarding 70 116 96 406 157 156 150 1151 

Skialpinismus 0 1 0 6 0 0 0 7 

Saně, boby 0 3 3 26 6 2 4 44 

Paragliding 10 1 2 6 1 1 0 21 

Horolezectví 0 0 6 6 7 1 0 20 

Cyklistika 35 44 200 65 22 29 232 627 

Jiné 69 93 82 233 117 181 238 1013 

Celkem 542 757 747 2062 619 719 1019 6465 

 
Zdroj: výroční zpráva z roku 2014 – HS ČR 

 

 

Tabulka 7 - Přehled typologie zásahů na Slovensku v roce 2014 

 

Oblast HZS 

Zásah během 

asistence Zásah v horské oblasti 

Zásah v rámci 

IZS 

Přepravní 

zařízení Celkem 

Vysoké Tatry 5 157 42 100 304 

Nízké Tatry 17 65 19 792 893 

Západné 

Tatry 0 22 16 55 93 

Malá Fatra 1 35 135 138 309 

Veľká Fatra 19 22 34 178 253 

Slovenský raj 0 54 3 5 62 

Celkem 42 355 262 1255 1914 

 
Zdroj: výroční zpráva z roku 2014 – HZS SR 

 

Na první pohled zaujme rozdílnost v celkovém počtu zásahů, při opakovaném 

prostudování výroční zprávy z roku 2015 (URL25, URL26), ale i z předchozích let se 

tento rozdíl opakuje a proto tedy statistiky uvedené v tabulkách lze považovat za 

důvěryhodné. Rozdíl je i ve vedení statistik v Česku a na Slovensku. V Česku se dělí 

statistiky jednak podle územního členění na jednotlivé oblasti a dále podle činnosti 

vykonávané při nehodě. Statistiky na Slovensku se dělí také podle oblastí, ale rozdělení 

podle činnosti dohledat nelze, na webových stránkách HZS SR můžeme dohledat 

rozdělení pouze v případech, jedná-li se o těžké úrazy, lehké úrazy, pátrání nebo 

asistence u zásahů. Nelze tedy úplně přesně porovnat zásahy u obou organizací, protože 
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jejich zařazování do různých kategorií se vcelku liší, ale i tak díky nim můžeme vidět 

rozdílnost.  

 

 

Tabulka 8 – Státní příslušnost u zraněného na Slovensku v roce 2014 

 

Státní příslušnost zraněného Počet zásahů % 

Belgie 4 0,21 

Bělorusko 17 0,89 

Bulharsko 1 0,05 

Česko 181 9,46 

Čína 1 0,05 

Dánsko 8 0,42 

Estonsko 12 0,63 

Finsko 2 0,1 

Francie 5 0,26 

Řecko 1 0,05 

Holandsko  12 0,63 

Irsko 6 0,31 

Izrael 4 0,21 

Kanada 1 0,05 

Litva 45 2,35 

Lotyšsko 5 0,26 

Maďarsko 63 3,29 

Malta 1 0,05 

Německo 11 0,57 

Pákistán 2 0,1 

Polsko 369 19,28 

Rakousko 4 0,21 

Rumunsko 11 0,57 

Rusko 40 2,09 

Slovensko 755 39,45 

Slovinsko 1 0,05 

Velká Británie 16 0,84 

Srbsko 1 0,05 

Španělsko 1 0,05 

Švýcarsko 3 0,16 

Švédsko 3 0,16 

Itálie 1 0,05 

Ukrajina 101 5,28 

USA 5 0,26 

Neznámé 219 11,44 

Celkem 1914 100 

 
Zdroj: výroční zpráva z roku 2014 – HZS SR 
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Největší zastoupení v této tabulce mají podle předpokladu státní příslušníci Slovenské 

republiky, téměř 40 %. O polovinu méně tvoří Poláci a dalších 10 % Češi, což je 

pochopitelné vzhledem k dostupnosti jak vzdálenostní, tak finanční a částečné i kulturní 

a jazykové. Dalších 11% tvoří kategorie neznámí, kteří nebyli legitimování a jejich 

totožnost a tedy i občanství nelze určit. Převážně navštěvují Slovensko obyvatelé 

Evropy, ale nalezneme zde i turisty z USA, Kanady, Izraele, nebo dokonce Pákistánu.  

 

Tabulka 9 – Počet úmrtí v Česku a na Slovensku v roce 2015 

Počet úmrtí v roce 2015 v Česku a na Slovensku 

SR 

Vysoké 
Tatry 

Nízké 
Tatry 

Západní 
Tatry 

Malá 
Fatra 

Veľká 
Fatra 

Slovenský 
Raj 

 

Celkem 

19 5 4 4 4 5 

 

41 

ČR Beskydy Jeseníky 

Jizerské 

Hory Krkonoše 

Krušné 

Hory 

Orlické 

Hory Šumava 

 
1 2 12 8 3 7 4 37 

 

Zdroj: Výroční zpráva z roku 2015 HZS SR, rozhovor s náčelníky HS ČR 

 

Dalším zajímavým ukazatelem činnosti Horské službě je počet úmrtí ve vybraném 

období. Vybrán byl rok 2015, protože na webových stránkách HZS SR lze dohledat tyto 

statistiky pouze do tohoto roku, přičemž jen u dvou oblastí jsou tato čísla aktualizovaná. 

Následně poskytl i náčelníka HS Šumava stejnou statistiku na území ČR. V obou 

státech je celkový počet úmrtí téměř stejný, na Slovensku zahynulo o čtyři lidi více, 

nejčastější příčina úmrtí byl pád při vysokohorské turistice nebo horolezení, hypotermie 

či pád laviny. Nejvíce lidí zemřelo v oblasti Vysokých Tater. V České republice 

zemřelo v roce 2015 celkem 37 lidí. Nejvíce v Jizerských horách, nejméně pak 

v Beskydech. Jak už však bylo zmíněno, často se nejedná přímo o úrazy související 

s vykonáváním volnočasové aktivity nebo sportu, HS je díky své dostupnosti a vybavení 

přivolána jako první a proto se i tyto případy počítají do statistik.  

 

Tabulka 10 – Příjmy HS ČR – rok 2015 

 

Dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj- dotace na činnost 114,8 milionu Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj- investiční dotace 15,0 milionu Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj- mimořádná investiční dotace 35,0 milionu Kč 
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Pardubický kraj - mimořádná dotace (Čenkovice) 0,50 milionu Kč 

Pardubický kraj 0,12 milionu Kč 

Jihočeský kraj 0,11 milionu Kč 

Královehradecký kraj 0,04 milionu Kč 

Ústecký kraj 0,08 milionu Kč 

Moravskoslezský kraj 0,30 milionu Kč 

Olomoucký kraj 0,20 milionu Kč 

Liberecký kraj 0,17 milionu Kč 

Zlínský kraj 0,20 milionu Kč 

Granty 4,85 milionu Kč 

Tržby za ošetření úrazů zahraničních turistů 6,12 milionu Kč 

Propagace a reklama 0,21 milionu Kč 

Prodej dlouhodobého majetku 2,67 milionu Kč 

Asistence při závodech a soutěžích 0,46 milionu Kč 

Pronájem nemovitého majetku 0,87 milionu Kč 

Školení a semináře 0,10 milionu Kč 

Ostatní služby 0,01 milionu Kč 

Úroky na běžných účtech 0,10 milionu Kč 

Celkové náklady na provoz HS 147,390 milionu Kč 

Celkové investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 67,085 milionu Kč 

 
Zdroj: Výroční zpráva HS z roku 2015 

 

 

Jak již bylo zmíněno v rozhovoru s náčelníkem HS Šumava Michalem Janďurou, 

největší podíl na financování činnosti HS má Ministerstvo pro místní rozvoj. Finanční 

prostředky poskytuje prostřednictvím provozních dotací nebo také dotací na činnost a 

investičních dotací. V roce 2015 byla poskytnuta i mimořádná investiční dotace na 

generální rekonstrukci radiové sítě HS. Tato modernizace byla dokončena 30. 6. 2015 a 

došlo tak k přechodu od staré analogové sítě k nové síti digitální. Dalším přispěvatelem 

do rozpočtu HS jsou kraje, nejvíce kraj Pardubický a Moravskoslezský. HS získává 

finanční prostředky i z grantů, ošetření zahraničních turistů, což činí poměrně velkou 

částku (přes 6 milionu korun). Dalším příjmem je prodej a pronájem nemovitého 

majetku a další služby, celkem dosáhly náklady na provoz HS téměř 150 milionu Kč.  

 

Tabulka 11 – Rozpočet HZS SR pro rok 2015 

 

v EUR  Schválený Upravený K 31.12.2015 

Příjmy celkem           194 250,00 €             221 258,11 €           222 283,11 €  

Výdaje celkem       2 995 012,00 €         3 935 847,12 €        3 935 837,06 €  

Běžné výdaje celkem       2 995 012,00 €         3 667 381,64 €        3 667 381,64 €  
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z toho:        

mzdy, platy, služební příjmy       1 602 609,00 €         1 934 668,78 €        1 934 688,78 €  

pojistné a příspěvky na pojištění           579 403,00 €             687 403,00 €           687 014,36 €  

zboží a služby           796 145,00 €         1 023 050,33 €        1 023 061,40 €  

běžné transfery             16 855,00 €               22 627,44 €              22 627,44 €  

Kapitálové výdaje celkem 

                           -   

€             268 465,48 €           268 465,48 €  

 
Zdroj: Výroční zpráva z roku 2015 – HZS SR 

 

Příjmy rozpočtu HZS SR se dělí na nedaňové příjmy rozpočtové, kam řadíme příjmy 

z podnikání a z vlastnění majetku, administrativní poplatky a jiné poplatky a platby, 

kapitálové příjmy a jiné nedaňové příjmy. Výdaje tvoří běžné výdaje rozpočtové a 

kapitálové výdaje.  

 

7. Diskuze 

Téma Horské služby je v závěrečných pracích poměrně populární, bylo sepsáno mnoho 

studií zabývající se činností, historií, úlohami v rámci Integrovaného záchranného 

systému nebo spoluprací jiných záchranných složek a organizací poskytujících pomoc 

v horských oblastech. Při vybírání tématu bylo důležitým faktorem navázat na 

bakalářskou práci a rozvinout ji. Horská služba, jakožto součást IZS, byla tedy vybrána 

k analýze a porovnání její činnost ve vybraných pohořích. Výsledky práce by možná 

byly jiné, pokud by to samé téma řešil jiný. První části práce je zaměřena na teorii a 

druhá na porovnání oblastí Šumavy a Krkonoš a následně i částečně Českou republiku a 

Slovensko. Tyto dvě oblasti byly zvoleny náhodně, čistě podle vlastního přesvědčení, že 

bude zajímavé tyto poměrně turisticky atraktivní pohoří porovnat a zhodnotit zde práci 

Horské služby. Výsledky by pravděpodobně v jistých ohledech byly jiné, porovnával-li 

by se jiné oblasti. Horská služba v Česku a na Slovensku měla podobný vývoj do 90. 

let, proto je zajímavé sledovat, jak je v každé zemi její činnost zakotvena jinak. V ČR je 

jejím zřizovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj, nemá vlastní zákon a v rámci IZS 

působí jako ostatní složka, poskytuje tedy pomoc na vyžádání. Na Slovensku je již od 

roku 2002 právně ukotvena činnost HZS, kvůli vyššímu riziku pádu lavin je zde na 

rozdíl od Česka v rámci Horské služby zřízeno i středisko lavinové prevence a další 

rozdíly. Pro zpracování práce sloužily dostupné zdroje a informace, bohužel je někdy 
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poměrně těžké dohledat konkrétní statistiky. K čemu ale vlastně slouží statistiky? 

Můžeme podle nich poznat jaká volnočasová aktivita je v dané oblasti populární, 

nejčastější typy poranění, či odlišit návštěvnost z hlediska času. Je možné, že údaje 

mohou být z nějakého důvodu zkreslené, protože výsledky jsou zpracovány za 

období několika předchozích let. Pro podrobnější zpracování tohoto tématu by bylo 

potřeba sledovat činnost záchranářů dlouhodobě. V rámci výzkumu proběhla návštěva 

stanice HS na Šumavě a v Krkonoších a s náčelníky těchto oblastí byl proveden 

rozhovor. Při opakovaném zpracování práce by bylo potřeba vyvarovat se určitých 

chyb. V první řadě navštívit všechny oblasti a pokusit se sehnat informace od místních 

členů HS, dále je požádat o nejaktuálnější statistiky a výroční zprávy, které sice na 

webových stránkách nalezneme, ale zpravidla jsou několik let staré a neaktuální. 

Zajímavé by bylo porovnat například činnost záchranářů v jednom pohoří tvořící hranici 

dvou států, Šumava na rakouské či německé a české straně, nebo Vysoké Tatry ze 

strany Polska a Slovenska. Pokud by byly k dispozici data a informace, určitě by stály 

za porovnání státy s podobnou průměrnou nadmořskou výškou, rozlohou a počtem 

obyvatel.  

 

Jedním z cílů práce bylo analyzovat fungování Horské služby. Podle čeho ale poznat, 

jestli Horská služba funguje správně? Je to podle počtu záchranářů, rozpočtu nebo podle 

druhu vybavení? Obecně lze říci, že jedním z ukazatelů je procento zachráněných životů 

na počet zásahů, například oblast Šumavy v uplynulém roce, tedy letní sezóně 2017 a 

zimní sezóně 2018, je zde vidět, že HS zde zasahovala v 1019 případech a za tuto dobu 

zemřeli 3 lidé. Podle tohoto poměru tedy jeden ze 440 zásahů HS Šumava končí smrtí. 

V Krkonoších by tento poměr byl 1:275. Samozřejmě je tento ukazatel ovlivněn tím, že 

je údajem pouze z jednoho roku a také se vždy nemusí jednat o úrazy způsobené přímo 

při volnočasové aktivitě v horách. Dalším ukazatelem správného fungování Horské 

služby může být skutečnost, jakým způsobem se HS stará o prevenci, zda na webových 

stránkách nalezneme pravidelný přehled o meteorologických podmínkách, lavinové 

předpovědi, upozornění pro jednotlivé oblasti či aktuality z činnosti HS.  
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8. Závěr 

K problematice Horské služby nelze najít mnoho odborné literatury. HS vydala knihu 

s názvem Červení andělé, kde je zachycen organizační vývoj od prvopočátků v polovině 

19. století, přes oficiální založení v roce 1935 až po současnost, dále je zde popsána 

historie HS v jednotlivých oblastech a každodenní činnost. Důležitým zdrojem pro 

zpracování práce byl také časopis, který HS vydávala od roku 2008, nejprve dvakrát 

ročně, poté z finančních důvodů jen jednou za rok. Vydávání časopisu však skončilo 

v roce 2015 a od té doby jsou jediným zdrojem informací a aktualit webové stránky HS, 

popřípadě stránky na sociálních sítích. V časopise „Horská služba – doporučení a 

informace“ byla hodnocena uplynulá sezóna, čtenáři zde našli mnoho statistik, příběhy 

záchranářů z terénu, komiksy pro děti, rozhovory s náčelníky a další informace.  

 

Horská služba plní důležité úkoly při záchranářské činnosti a pomáhá zajistit bezpečnost 

návštěvníků a trvale žijících obyvatel v horských oblastech. Horská služba zavedla 

například tyčové značení, které pomáhá turistům k lepší orientaci v horách, dbá na 

propagaci FIS pravidel či používání helem, podílí se na prevenci bezpečného pohybu 

v horách, samozřejmě poskytuje i neodkladnou přednemocniční péči a další. Horská 

služba měla i svou vlastní záchranou aplikaci, která nebyla závislá na dostupnosti 

datového signálu, ale pracovala s lokalizací pomocí GPS. Aplikace rovněž odeslala 

Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou polohou uživatele telefonu. Mobilní 

"Horská služba" pomohla také vyhledat lyžařská střediska, poskytne základní aktuální 

informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí a počasí na daném místě. 

Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici Horské služby a zobrazit 

její telefonní číslo a dobu provozu. Od 1. ledna 2018 ale došlo ke sloučení aplikace HS 

a aplikace pro záchranu ZZS.  

 

Horským záchranářům by pomohlo, kdyby měli stejně jako na Slovensku vlastní zákon, 

podle kterého si každé středisko musí zajistit první pomoc smluvně nebo pomocí 

vlastně vyškolených zaměstnanců. V současnosti má Horská služba omezenou 

pravomoc a nemůže například ani vykázat opilé lyžaře z lyžařských areálů. Její činnost 

upravují stanovy a částečně i zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zajímavostí je graf č. 2, ve kterém je porovnán celkový počet zásahů Horské služby 

v České republice a na Slovensku. I přes opakované kontroly dat z různých zdrojů 

vychází, že v České republice je téměř čtyřikrát vyšší počet zásahů. Nejmenší rozdíl byl 

v roce 2014, největší pak v roce 2015, průměrně je na území ČR každoročně téměř 7700 

zásahů, kdežto v SR jen něco málo přes 2000. I přesto, že HS v obou zemích má velmi 

podobnou organizaci, podobně vycvičené a vybavené záchranáře, v ČR musí horští 

pracovat na nepoměrně větším území, při pohledu na mapu vidíme, že na Slovensku 

jsou veškerá území kde HS pracuje soustředěna v centrální a severní části země. Česká 

republika má díky svým hranicím tvořeným téměř výhradně pohořími na starosti větší 

plochu a s tím souvisí právě i celkový počet zásahů.  

 

V rámci IZS má HS ČR nezastupitelnou roli zejména díky technickému a materiálnímu 

vybavení, ale i speciálnímu výcviku záchranářů, díky němuž jsou členové HS ČR 

připraveni poskytnou pomoc v nepřístupném a odlehlém terénu za jakéhokoliv počasí.  

 

Některé měsíce jsou pro záchranáře náročnější než jiné, proto se většinou na zimu 

přibírají sezónní pracovníci. Všude probíhá záchrana trochu jiným způsobem, liší se 

počet záchranářů, způsob jakým spolupracují s ostatními záchrannými složkami, ale cíl 

je vždy stejný, zachránit lidský život v horských oblastech.  
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