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Abstrakt 

Název: Analýza zásahů Horské služby v období 2013-2018. 

 

Cíle:  Cílem diplomové práce je analýza zásahů Horské služby ČR za období  

2013-2018 a její statistické vyjádření. Dále si práce klade za cíl souhrnně 

popsat historii, místo působení a činnost Horské služby.  

 

Metody:  V diplomové práci jsou použity metody obsahové analýzy a metody sběru dat 

z dostupných zdrojů a materiálů, metoda popisné statistky a následné 

srovnání dat. Získaná data jsou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů, 

které jsou detailně popsané a zhodnocené.  

 

 Výsledky: Výsledkem práce je souhrnný popis Horské služby ČR od vzniku až po 

současnost, její působení a legislativní pravomoc. Dále jsou popsány horské 

oblasti, kde Horská služba ČR působí. Jsou zde sepsána a vyhodnocena 

číselná data všech zásahů Horské služby ČR za období 2013-2018. Tato data 

jsou doložena přehlednými tabulkami s přesnými počty zásahů a podpořena 

grafy pro lepší zhodnocení.  

 

Klíčová slova: Analýza, zásah, služba, období, pomoc 

  



Abstract 

 

Title: Analysis of the intervention of the Mountain Service in the period 2013-

2018. 

 

Objectives:  The aim of the diploma thesis is to analyze the intervention of the Mountain 

Service of the Czech Republic in the period 2013-2018 and its statistical 

expression. Furthermore, the work aims to summarize the history, location 

and activities of the Mountain Service. 

 

Methods:  The diploma thesis uses methods of content analysis and methods of data 

collection from available sources and materials, the method of descriptive 

statistics and subsequent comparison of data. The obtained data are 

presented through tables and graphs, which are described in detail and 

evaluated. 

 

Results:   The result of the work is a summary description of the Mountain Service of 

the Czech Republic from its inception to the present, its operation and 

legislative authority. The mountain areas where the Mountain Service of the 

Czech Republic operates are also described. Numerical data of all 

interventions of the Mountain Service of the Czech Republic for the period 

2013-2018 are written here and evaluated. These data are supported by clear 

tables with the exact number of interventions and supported by graphs for 

better evaluation. 

 

Keywords:  Analysis, intervention, service, period, help 
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Seznam použitých zkratek 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HSČR Horská služba ČR 

MU Mimořádná událost 

ZaLP Záchranné a likvidační práce 

HZS Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO Jednotky požární ochrany 

PZZS Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

PČR Policie České republiky 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

LZS Letecká záchranná služba 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

KPR Kardiopulmonální resuscitace 
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1 Úvod 

Lidé tráví na horách a v horských oblastech čím dál tím více času. Uspěchaná doba si 

žádá pořádný odpočinek. Ten lidé hledají na horách. Není divu krásná panoramata, 

spousta vyžití a neskutečný relax, to přinášejí hory.  V zimním období lidé nejvíce 

využívají sjezdové či běžecké tratě. V letním období je nejvíce oblíbena turistika  

a cyklistika. Obě roční období přináší rizika a nebezpečí, se kterými se musí horští 

záchranáři vypořádat. Už není pravdou, že Horská služba ČR zasahují pouze v zimě, 

bohužel mají zaměstnanci Horské služby napilno i v letních měsících. Nejen že v letních 

měsících záchranáři zachraňují lidské životy, musejí se připravit i na další náročnou zimní 

sezónu. Účastní se školení, připravují zimní značení a opravují techniku.  

Každý den se po horách pohybují stovky až tisíce lidí, a ne všichni jsou informovaní  

o tom, jak se na horách mají chovat. Se vzrůstajícím počtem návštěvníků v horských 

oblastech, vzrůstá i potřeba zajistit jejich bezpečnost. O jejich bezpečnost se stará Horská 

služba ČR, která působí a pomáhá návštěvníkům v sedmi horských oblastech, které lidé 

nejvíce navštěvují. Těmi jsou Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, 

Beskydy a Krušné hory.  

Lidé mají zájem trávit v horských oblastech více času, proto vznikají nová střediska, kde 

je zapotřebí zajistit dostupnost příjezdu Horské služby ČR. Diplomová práce upozorňuje 

na to, jak je Horská služba ČR důležitá a kolik lidských životů ročně zachrání. Je velice 

důležité, aby se tato organizace podporovala. Tím že případní účastníci nehody poskytnou 

veškeré informace o nehodě, která nastala, a tím záchranářům ulehčí práci. Hlavní je 

zajištění pomoci ze strany státu formou finančních prostředků, které jsou stěžejní pro 

fungování Horské služby ČR. 

V diplomové práci bude analyzována činnost Horské služby ČR ve všech sedmi horských 

oblastech České republiky. Je navázáno tak na bakalářskou práci, která se zabývala 

Horskou službou v rámci Integrovaného záchranného systému. Téma bakalářské práce 

bude rozšířeno o analýzu získaných dat Horské služby za zimní období v letech 2013-

2018. V úvodní teoretické části bude popsán Integrovaný záchranný systém, jednotlivé 

základní i ostatní složky. V dalších kapitolách je popsán vznik Horské služby, historie  

a činnost Horské služby. Následují kapitoly, v kterých je zmíněno jednotné číslo 

tísňového volání Horské služby a mobilní aplikace přes kterou lze Horskou službu 

zavolat. Jsou zde popsány i oblasti ve kterých Horská služba ČR působí.   
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V hlavní části práce budou prezentována získaná data přímo od Horské služby ČR. Data 

jsou poskytnuta pouze ke zpracování diplomové práce a nebudou dále šířena. Informace 

budou graficky zobrazeny prostřednictvím tabulek a grafů, ve kterých jsou srovnány 

statistiky Horské služby za zimní období v letech 2013-2018. Tato práce má za cíl 

vytvořit přehled o Horské službě ČR a analyzovat její činnost ve všech pohořích ČR.  
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Teoretická část  

2 Integrovaný záchranný systém 

Samotný pojem integrovaný záchranný systém (IZS) je nutno chápat podle zákona  

č. 239/2000 Sb. jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS vznikl z potřeby neustálé činnosti 

záchranářů. Při rozsáhlé mimořádné události neprovádí záchranné a likvidační práce 

pouze jedna záchranná složka. Při těchto pracích je nutno vynaložit co největší úsilí  

a využít všech možných a dostupných prostředků. Proto zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému určuje formu spolupráce a koordinaci postupu. 

Forma vedení záchranných a likvidačních prací je závislá hlavně na druhu a velikosti 

mimořádné události. Podle toho se podílí na těchto pracích jedna nebo více složek IZS. 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014) 

Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému v Česku je Hasičský 

záchranný sbor České republiky. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitelem zásahu 

velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného 

sboru s právem přednostního velení, velitelem zásahu se stává vedoucí člen složky IZS, 

jejíž činnost je na místě převažující. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014) 

Při provádění záchranných a likvidačních pracích se složky integrovaného záchranného 

systému řídí pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo 

ministerstva vnitra. Integrovaný záchranný systém rozdělujeme na základní složky  

a ostatní složky. 

  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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2.1 Základní složky integrovaného záchranného systému 

Mezi základní složky IZS patří: (zákon č. 239/2000 Sb.) 

• Hasičský záchranný sbor ČR. 

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany. 

• Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 

• Policie ČR. 

Základní složky jsou dle zvláštní legislativy povinny a schopny zajistit rychlou  

a nepřetržitou pohotovost na území celé naší republiky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

V legislativě je HZS vysvětlen jako jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem 

je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry  

a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.  

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru ČR. Tento zákon byl nahrazen novým zákonem 

č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Podle nového zákona se HZS ČR podílí 

na bezpečnosti naší republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, 

krizového řízení a dalších úkolů v takovém rozsahu, jaký je stanoven tímto zákonem  

a jinými právními předpisy. 

HZS při plnění těchto činností spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady 

a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 

neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. HZS provozuje národní linku tísňového 

volání 150. A mezinárodní linku tísňového volání 112. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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2.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

Základním legislativním dokumentem pro jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) je 

zákon České národní rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Tento zákon jednak 

definuje JPO jako např. druhy jednotek požární ochrany, pojednává o vojenské hasičské 

jednotce, jednotkách dobrovolných hasičů a stanoví základní úkoly JPO. Systém JPO je 

vybudován jako represivní i preventivní nástroj proti požárům, živelním pohromám  

a jiným MU. JPO mají za úkol provést likvidace požárů, ale nemají za úkol učinit veškerá 

opatření vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných MU, ale pouze opatření nutná  

k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.1.3 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Zákonu č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě předcházela vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě č. 434/1992 

Sb. Poskytovatelem zdravotní záchranné služby je podle zákona č. 374/2011 Sb.,  

o zdravotnické záchranné službě příspěvková organizace, která je zřízená krajem. 

Organizace má oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona  

o zdravotních službách. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování je zdravotnická záchranná služba zdravotní službou,  

v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována 

zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo 

v přímém ohrožení života. Další činnosti stanovené tímto zákonem o PZZS jsou také  

její součástí. PZZS zahrnuje činnosti nepřetržitého příjmu volání na národní tísňovou 

linku 155 a tísňového volání operačního střediska na základě výzvy od jiné základní 

složky IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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2.1.4 Policie České republiky 

Policie České republiky byla zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., České národní rady 

o Policii České republiky. Probíhající změny v České republice a změny ve struktuře 

Policie České republiky vedly k vydání nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky. Podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky je Policie České 

republiky jednotný bezpečnostní ozbrojený sbor.  

Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku. Plní rovněž 

úkoly podle trestního řádu a úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony, mezinárodními smlouvami a předpisy Evropských společenství, které jsou 

součástí právního řádu České republiky. Policie ČR je podřízena ministerstvu vnitra  

a tvoří ji Policejní prezidium ČR, 14 krajských ředitelství včetně hlavního města Prahy  

a územní odbory. Policie ČR disponuje národním číslem tísňového volání 158.  

(Fiala, Vilášek, 2010) 

 

2.2 Ostatní složky IZS (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014) 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. 

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby. 

• Ostatní záchranné sbory. 

• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory. 

• Zařízení civilní ochrany. 

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. 

• Orgány ochrany veřejného zdraví. 

Tyto ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na 

vyžádání. Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle 

druhu negativní události na základě jejich oprávnění k takovéto činnosti, které je dáno 

právními předpisy. Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraj, kde do 

poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný sbor kraje 
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na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle zákona 

o IZS (Vilášek, Fiala, 2014). 

Ostatní složky IZS jsou odlišné od základních tím, že poskytují plánovanou pomoc na 

vyžádání při záchranných a likvidačních pracích na základě písemných dohod  

s jednotlivými základními složkami, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, 

krajskými úřady a ministerstvem vnitra. Spolupráce mezi složkami je velice důležitá. 

(Blažková a kol., 2015) 

Ostatní záchranné sbory 

Mezi ostatní záchranné sbory patří: 

• Báňská záchranná služba, 

• Vodní záchranná služba, 

• Horská služba, 

• Svaz záchranných brigád kynologů ČR. 

  



18 

 

3  Horská služba 

Jak uvádím ve své bakalářské práci z roku 2018 „Horská služba ČR (HS) je základní 

záchrannou složkou v horském prostředí. V létě členové Horské služby poskytují pomoc 

zejména zraněným turistům, cyklistům, ale třeba i dělníkům v lese či obyvatelům, kteří  

v horském terénu žijí. V zimních měsících převažuje zdravotní pomoc lyžařům  

a běžkařům. Horská služba neposkytuje pouze pomoc zraněným, ale zabezpečuje  

i technickou pomoc v terénu. Tím se myslí sledování aktuálního lavinového nebezpečí, 

počasí a vydává odpovídající varování. Horští záchranáři zajišťují a udržují zimní tyčové 

značení, které využívají zejména běžkaři a turisté v horském terénu. Veliký důraz se klade 

na prevenci. HS ČR zahrnuje profesionály i dobrovolníky, kteří společně zabezpečují 

koordinovaný postup při záchranných a likvidačních pracích. HS ČR spolupracuje  

i s ostatními složkami IZS, stejně jako se správními úřady a ostatními státními orgány, 

orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.“(Jelínková, 2018) 

„Horská služba má zastoupení po všech českých horách. Můžeme jí najít v pohořích: 

Krkonoše, Jizerské, Krušné a Orlické hory, Jeseníky, Beskydy a Šumava. Sídlo má ve 

Špindlerově Mlýně. Každá horská oblast má své dispečerské číslo, které je 24 hodin 

obsluhováno. Jinak je možné zajistit pomoc Horské služby přes všechna krizová čísla - 

112, 150, 155, 158 a nově také na číslo +420 1210, které je zřízeno pouze pro Horskou 

službu. Horská služba má také jednotný znak (obr. č. 1.). “ (Jelínková, 2018) 

    Obrázek č.1 - znak Horské služby 

                                      

 

 

   

 

 

 

zdroj: URL07 
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3.1 Historie Horské služby 

„Od pradávna se člověk pokoušel pronikat do hor, což s sebou přinášelo i první oběti. 

Lidem se hory zalíbily a začali zde trávit více času.  Život v horách je tvrdý hlavně díky 

klimatickým podmínkám i přes to, začali lidé horské oblasti osídlovat a stavět zde své 

obydlí.“ (Jelínková, 2018) 

„Postupně začínají chodit do hor i návštěvníci, které láká krásná příroda. Ti zde tráví své 

volné chvíle nejen v zimě, ale i v létě. Kvůli neznalosti terénu, se obrací na místní 

obyvatelé, kteří jim ukazují méně známé oblasti. Z tohoto důvodu vzniká v roce 1850 

koncesovaná služba průvodců a nosičů, která byla podmíněná nejen místopisnou znalostí, 

ale hlavně znalostí první pomoci.“ (Jelínková, 2018) 

„První řízená záchranná akce proběhla v zimě v roce 1900 v Krkonoších. Zásahu se 

zúčastnili dobrovolní členové hasičského sboru ze Špindlerova Mlýna. Byly zde prvně 

použity transportní pomůcky, konkrétně kanadské sáně. Dne 24. března 1913 se  

v Krkonoších konal závod v běhu na 50km, kde zahynul 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 24. březen slaven jako Den Horské služby v ČR.“ (Jelínková, 2018) 

„Po první světové válce došlo k rozvoji lyžařství a do českých hor najíždí mnoho 

nadšených lyžařů. Tím se i zvýšil počet úrazů a tragických nehod. Mnoho let školili lékaři 

místní hasiče, aby zvládli poskytnout první pomoc v horách.   K hasičům se přidružili 

členové spolků zimních sportů a místní obyvatelé. Všichni tito lidé velice dobře znali 

horský terén. Jedinou nevýhodou bylo nejednotné vedení.“ (Jelínková, 2018) 

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

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

organizace Horské služby v Krkonoších, kde bylo ustaveno pět stanic. Jediné co členům 

HS chybělo, bylo kvalitní vybavení. Tento nedostatek byl vyrovnán nezměrnou obětavostí, 

skromností a vynikajícím kamarádstvím členů HS. Bohužel kvůli druhé světové válce byla 

existence HS přerušena, naštěstí horští záchranáři pokračovali ve své práci, ale ne pod 

jménem Horská služba.“ (Jelínková, 2018) 

„V září 1945 dochází k obnovení činnosti Horské záchranné služby (HZS) v Krkonoších. 

Postupně vznikají záchranářské spolky i v jiných oblastech. V roce 1948 – Jeseníky, 
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Šumava, 1949 – Orlické hory, 1951 – Beskydy, 1954 – Jizerské hory, 1955 – Krušné hory. 

V roce 1950 se usnesl aktiv dobrovolných pracovníků HZS a požádal o zařazení do 

tehdejšího Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v Praze. Byly schváleny stanovy 

HZS.“ (Jelínková, 2018) 

„Ke sjednocení dvou největších záchranných organizací v republice Horské záchranné 

služby a Tatranské horské služby dochází 1. prosince 1954, kdy byla ustavena Horská 

služba s celostátním působením. Nastává velký rozvoj Horské služby. 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.“ 

(Jelínková, 2018) 

„Se zvýšenou úrovní Horské služby rostlo i materiální vybavení záchranných stanic  

i členů HS. Kromě základních pomůcek, jako svozné saně, lyžařská a horolezecká výstroj, 

oblečení členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení HS další pomůcky pro 

záchrannou i preventivní činnost.“ (Jelínková, 2018) 

„Zvýšený mezinárodní styk se zahraničními partnery z alpských zemí měl do jisté míry 

vliv na zvýšenou úroveň Horské služby. Rostlo materiální vybavení záchranných stanic  

i členů HS. K dispozici byly kromě základních pomůcek i pomůcky pro záchrannou 

preventivní činnost.  Zavedlo se mezinárodní lyžařské značení sjezdových tratí    

i lyžařských cest. Začínají se používat SOS telefony a radiostanice. Od roku 1967 se 

používají sněžné skútry. Postupně se vybudovávají a modernizují objekty záchranných 

stanic a domů HS.“ (Jelínková, 2018) 

„Dne 10. prosince 1967 se po sympoziu ve Vysokých Tatrách rozhodlo o přijetí HS 

„Československé socialistické republiky“ (ČSSR) za člena „Mezinárodní federace 

záchranných služeb“ (IKAR) při „Union Internationale des Associations d' Alpinisme“ 

(UIAA). Stalo se tak na základě pravidelné účasti na zasedáních a kongresech IKAR, dále 

také díky uznávané úrovni našich členů HS na mezinárodní půdě. HS ČSSR patřila  

k nejlépe vybaveným horským službám ve východní Evropě, a tak mohla stanout po boku 

záchranných služeb Švýcarska, Rakouska, Německa (SRN), Itálie, Francie, Jugoslávie, 

Lichtenštejnska, Bulharska, Kanady, Švédska a Španělska, jako člen IKAR.“ (Jelínková, 

2018) 
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„HS ČR se po roce 1990 stala speciální záchranářskou organizací. Existovalo Sdružení 

horských služeb ČR, kdy jednotlivé oblasti (Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) měly svoji právní subjektivitu.“ (Jelínková, 

2018) 

„V roce 2001 vznikl jeden právní subjekt – občanské sdružení Horská služba České 

republiky. Občanské sdružení bylo financováno převážně z rozpočtu Ministerstva 

zdravotnictví. Během roku 2004 dochází k dohodě jednotlivých ministerstev, pro která HS 

vykonává činnost, že nadále bude HS zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako 

podpora cestovního ruchu." (Jelínková, 2018) 

 

3.2 Poslání a činnost Horské služby ČR 

„Můžeme říci, že prevence, účinné a včasné předcházení nepříznivého působení horského 

prostředí je jedním z klíčových faktorů pro zajištění bezpečnosti lidí, kteří se pohybují na 

horách.“(Jelínková,2018) 

 

 Horská služba vykonává prevenci na třech základních úrovních: (Jelínková, 2018) 

Poskytování informací 

Členové HS podávají informace o nástrahách horského prostředí (lavinové nebezpečí, 

počasí). HS pořádá pro širokou veřejnost přednášky, na kterých se návštěvníci dozvědí 

vše o bezpečnosti a o zásadách bezpečného pohybu v horském terénu 

 

Hlídky v terénu a pohotovostní služby 

V nejnavštěvovanějších částech našich hor můžeme najít i hlídky v terénu. Smyslem je 

okamžitá přítomnost v případě jakékoliv potřeby, poskytnutí první pomoci a transportu 

jak lyžařům, tak turistům. Informování návštěvníků hor, ale i ostatních stanic HS, 

monitorování situace na sjezdových tratích, běžeckých a turistických cestách. 
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Výstavba zařízení k preventivním účelům 

Jedná se o značení nebezpečných míst na horách pomocí tyčového značení a značení 

lavinových katastrů. K preventivně výchovné činnosti můžeme počítat i vůdcovskou 

službu. Diskutuje se o její účelnosti v českých pohořích. Vůdce zde není proto, aby 

návštěvníka jistil a prováděl v terénech, kde by laik mohl přijít k úrazu. Práce horského 

vůdce se ve většině českých a moravských pohoří, s výjimkou Krkonoš, spojuje v prevenci 

a poučení o horách a přírodě. Túra s vůdcem by se dala přirovnat k besedě přímo v 

terénu. Další velice rozsáhlou prací HS je značení cest. Je to činnost vyloženě letní, která 

však zabere dost času. Nejde pouze jen o malování barevných značek na stromy, daleko 

náročnější je tyčové značení a stavba poutačů na mapy a rozcestníky"  

 

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména: (URL01) 

• 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 

opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, 

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

jinými orgány a organizacemi, 

• 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, 
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• připravuje a školí své členy a čekatele, 

• spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.  

 

3.2.1 Další činnosti Horské služby 

„Mnoho lidí si klade otázku, co dělá HS v létě. Horští záchranáři mají mnoho práce i přes 

letní měsíce. Výčet úloh v letní sezóně je odlišný, ale i přesto je neméně časově náročný 

a důležitý. Stejně jako v zimní sezóně, tak i v létě, záchranáři ošetřují zraněné turisty. 

Provádí úkony, které z různých důvodů nelze vykonávat v zimě.“ (Jelínková, 2018) 

Jde zejména o: (Jelínková, 2018) 

• Údržbu všech prostředků užívaných k záchraně v terénu i sjezdových tratí (svozné 

prostředky, čtyřkolky, sněžné skútry, opravy a údržbu budov HS) 

• Značení cest, oprava poškozeného tyčového značení 

• Účast na odborných seminářích pro členy HS (probírá se materiálová obnova, 

novinky poskytování první pomoci a novinky v technice) 

• Účast na školeních (rozšíření a zdokonalení vědomostí) 

• Absolvování zdravotní prohlídky se zátěžovým testem, úspěšné vykonání fyzické 

prověrky a účast na metodickém školení 

• Pořádání kurzů na výcvik lavinových psů 

• Probíhání výběrových řízení na pořízení nového vybavení a techniky pro potřeby 

HS." 
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4 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 rozhodnutím 

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."(Jelínková, 2018)  

Činnost Horské služby ČR je financována dotacemi z ministerstva pro místní rozvoj  

a krajů.  

 

4.1 Horská služba jako dvě právní formy 

,,Horská služba ČR je složena ze dvou úzce kooperujících institucí. Úkoly a poslání 

zabezpečují společnými silami v rámci statutu obou organizací.“ (Jelínková, 2018) 

 

4.1.1 Horská služba ČR, obecně prospěšná společnost  

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

2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s., vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové v oddílu O vložce 113.  V souladu s § 13 odst. 4 zákona  

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů a v souladu s čl. II bod. 1 písm. b) zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon 

č. 248/1995 Sb Tato organizace společně s Horskou službou České republiky z.s. 

zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR. (URL02) 

Finančními zdroji HS ČR, o. p. s. jsou granty z veřejných prostředků, dotace, peněžité 

dary od fyzických a právnických osob, finanční obnosy vyplacené za vykonání činností 

a služeb poskytovaných HS ČR. 
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Horská služba ČR, o.p.s., zejména: (URL02) 

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

• poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných, 

• vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

• zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby, 

• provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, 

• vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály, 

• informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých 

opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, 

• sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě, které provádí 

rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení, 

• provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní 

službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování, 

• ve vztahu k zapsanému spolku Horská služba České republiky: 

- provádí a zajišťuje školení členů z.s. Horská služba České republiky a dalších  

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

- zajišťuje materiálně technické vybavení z.s Horská služba České republiky, 

- podporuje činnost z.s. Horská služba České republiky. 

• spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v 

zahraničí, 

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

jinými orgány a organizacemi.  
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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, jejíž členy jmenuje zakladatel. Statutárním orgánem o. p. s. je správní rada, Ředitel 

o. p. s. používá tradiční označení Náčelník Horské služby ČR.(URL 02) 

 

4.1.2 Horská služba ČR, z.s 

Horská služba České republiky, z.s. je spolek, který byl založen podle zákona č. 83/1990 

Sb., Zákon o sdružování občanů. Dle zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník je od  

1. ledna 2014 spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Hradci Králové pod spisovou značkou L 156. Výkon činnosti Horské služby se 

organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. (URL03) 

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 Stanovami a ostatními 

vnitřními předpisy společnosti, a dále i obecně platnými normami.( URL03) 

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. (URL03) 

  

  

https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti
https://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-cr-o-p-s
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5 Zákon o Horské službě České republiky 

„Zákon o HS ČR, který by upravoval práva a povinnosti jejich členů v legislativě ČR 

chybí. Práce HS je vykonávána na vlastní nebezpečí. Na tento problém se poukazuje již 

mnoho let. Záchranáři jsou omezeni ve vydávání zákazů a doporučení, která nejsou pro 

nikoho právně závazná a za případná porušení nehrozí žádná sankční postihnutí.“ 

(Jelínková, 2018) 

„Od 1. ledna 2010 upravuje činnost HS ČR novela zákona číslo 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ve svém obsahu popisuje činnost 

horské služby, její výkon a definuje lyžařský areál. Úplné znění novely je uveřejněno  

v části 6. článku VII zákona číslo 301/2009 Sb.“ (Jelínková, 2018) 

„Úprava stanovila, že Horská služba uskutečňuje a organizuje záchranné práce  

v horském terénu, vyhledává ztracené turisty a poskytuje první pomoc. Tímto způsobem 

nabyla HS status obecně prospěšné společnosti a začlenila se do integrovaného 

záchranného systému. Nově tedy může HS poskytovat své služby v lyžařských areálech 

podle smlouvy. Jediné co platí, že členové HS nemohou dávat zákazy a jediným řešením 

jsou tak pouze doporučení.“ (Jelínková, 2018) 

„Podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který byl nahrazen zákonem číslo 

89/2012 Sb., občanský zákoník, Horská služba České republiky je právnická osoba 

vykonávající na území horských oblastí záchranářskou činnost, před nemocniční 

neodkladnou péči a další povinnosti a úkoly, vyplývající z tohoto zákona. Horská služba 

plní povinnosti pojící se s řešením mimořádných událostí, jež ohrožují životy, zdraví, 

majetek a to v rámci IZS.“ (Jelínková, 2018) 

„Sdružení horských oblastí, které představují Horskou službu, jsou právnickými osobami 

se sídlem v Praze. Stanovy Horské služby, které registruje Ministerstvo pro místní rozvoj, 

mají za úkol stanovit jednotlivé horské oblasti, jmenovat orgány sdružení a vymezit jejich 

vzájemné vztahy. Statut Horské služby upravuje organizační strukturu oblastí a zároveň 

určuje jejich orgány." (Jelínková,2018) 
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6 Linka tísňového volání Horské služby ČR 

„Od 15. prosince 2012 má Horská služba nové jednotné číslo +420 1210. Horská služba 

provozuje toto nouzové číslo jako službu, které bude v mobilních i pevných sítích všech 

operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky.“ 

(Jelínková, 2018) 

„+420 1210 je nová podoba čísla Horské služby. Dosud bylo zapotřebí vytáčet vždy jiné 

číslo podle konkrétní lokality, tyto čísla však i dosud zůstanou v platnosti. Horskou službu 

půjde vytočit také v případě, jestliže se budete pohybovat v příhraničí v síti zahraničního 

operátora, před číslo stačí vložit obligátní českou předvolbu +420. V případě potřeby 

ovšem nebude přivolání Horské služby bezplatné, i přesto, že volání na ostatní složky 

záchranného systému zdarma je. Volání bude hrazeno volajícím, měla by zde tedy platit 

sazba jako při normálním volání."(Jelínková, 2018) 

„Číslo +420 1210 usnadní práci všem návštěvníkům našich hor. Číslo je jednotné pro 

všechny oblasti. Návštěvník nemusí vyhledávat telefonní číslo pro danou oblast  

a konkrétní stanice, kolem kterých se právě vyskytuje. Samozřejmě, že čísla oblastí  

a stanic budou platit i nadále, takže ten kdo si čísla pamatuje, je může využívat jako 

doposud. Mnoho lidí si ani neuvědomí, jaké nebezpečí jim v horách hrozí. Někteří ani 

netuší, na jaké číslo by měli v nouzi volat. Jedna z možností je volat na číslo „112“ tedy 

integrovaný záchranný systém, ale je to velice zdlouhavé. Než dispečerovi vysvětlíte, kde 

se přesně nacházíte, co se stalo, uplyne mnoho času. Když jde o záchranu života je 

drahocenná každá vteřina. Signál z vašeho mobilního telefonu lze zaměřit, ale bohužel ne 

přesně. V horském terénu je to velmi složité určit přesnou polohu. Výhodou čísla  

+420 1210“ je snadné zapamatování, vybavenost linky softwarem, který umí vždy najít 

nejbližší oblast a stanici vzhledem k vaší poloze. Hovor je přepojený na dispečera, který 

v dané oblasti slouží. Ten okamžitě zprostředkovává záchrannou akci. Nevýhodou nového 

čísla je, že není zdarma, jako to je u 112, 150, 155 a 158. Trojmístná čísla jsou udělována 

pouze na základě zákona."(Jelínková, 2018) 
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7 Aplikace do mobilu 

Od roku 2011 byla k dispozici samostatná mobilní aplikace Horské služby. Ta po sedmi 

letech fungování byla ukončena. Od roku 2018 je Horská služba součástí mobilní aplikace 

Záchranka. Aplikace Horská služba byla inspirací pro vznik dalších záchranářských 

aplikací dalších složek Integrovaného záchranného systému nejen v ČR a získala několik 

ocenění. Jak Horská služba, tak Záchranka jsou zcela jedinečné projekty, díky kterým se 

podařilo pomoci mnoha lidem v nouzi a zachránit několik lidských životů. Aplikaci 

Záchranka využívají všechny krajské záchranné služby v České republice, denně přes ni 

volá o pomoc na 50 lidí. Aplikace velice usnadňuje práci zejména záchranářům, kteří 

pracují ve volném terénu, součástí je totiž navigace, která určí místo nehody. Popsat místo 

nehody, kde ke zranění došlo je pro účastníky takové akce velký problém. (URL04) 
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8 Spolupráce HS se složkami IZS 

„Horská služba z.s. se zařadila mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému 

(IZS) podle zákona o IZS 239/2000 Sb. Což je efektivní systém vazeb, pravidel, koordinace 

a spolupráce 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. Zákon o IZS je členěn do 7 částí a 32 §. Souvisejícími 

právními předpisy jsou zákony a nižší právní normy, reglementující především činnost 

základních složek IZS, tj. Hasičského záchranného sboru České republiky, jednotek 

požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a také činnost ostatních složek 

IZS jako je i Horská služba.“ (Jelínková, 2018). 

„Dne 1. ledna 2005 na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné 

společnosti tedy Horská služba ČR, o.p.s. To umožnilo začlenit HS mezi ostatní složky 

IZS.“ (Jelínková, 2018).  

„Za činnost IZS je brán zásah dvou a více složek. Spolupráce mezi složkami IZS vychází 

z podstaty jednotlivých úkolů. Jde zejména o záchranu životů a zdraví, čemuž předchází 

vyhledávání osob, poskytnutí první pomoci s následnou přepravou pacienta do bezpečí. 

Pacient je po prvotním ošetření v terénu okamžitě transportován k nejbližší místní 

komunikaci. Zde pro něj přijíždí ZZS. Horská služba může zažádat o pomoc i od Letecké 

záchranné služby (LZS). LZS je použita především jedná-li se o závažnější zranění 

(poranění hlavy, důležitých orgánů), nebo pátrací akci.“ (Jelínková, 2018). 

„Pro HS ČR neexistuje tak rozsáhlá legislativa a tudíž zatím neexistuje ani žádná typová 

činnost pro situace vzniklé na horách. Existuje pouze přehled doporučení, která vznikla 

na základě dlouhodobých zkušeností, jak je možné situace řeší např. při lavinovém 

neštěstí, postup při záchranných činnostech typu pohřešování osob.“ (Jelínková,2018)  

 

8.1 Vymezení činnosti Horské služby ČR při společném zásahu 

„Horská služba ve spolupráci s Policií ČR organizuje a provádí pátrací akce v horském 

terénu v souladu se svým posláním a úkoly. Poskytuje na vyžádání síly, prostředky  

a speciální vybavení pro pátrací akce v horských oblastech i mimo ně. Při pohřešování 



31 

 

osob v horském terénu Horská služba zahajuje záchranu osob z vlastní iniciativy a o této 

skutečnosti neprodleně vyrozumí Policii ČR prostřednictvím místně příslušného 

operačního střediska Policie ČR.“ (Jelínková, 2018) 

„Při provádění pátracích akcí v horském terénu podle místních podmínek poskytuje 

součinnost Policii ČR zejména: (Jelínková, 2018) 

• Poskytnutí potřebných sil, prostředků a speciální techniky pro dosažení 

nepřístupných míst, 

• Využitím vybavení, výstroje a výzbroje pro zdolávání horských terénu, 

• Místní a osobní znalostí svých členů, čekatelů a osob přibraných k zajištění 

pátrací akce informováním o vlastních provedených opatřeních z hlediska 

organizace a provádění pátracích akcí. " 

  

 

8.2 Poskytování informací 

„Horská služba poskytuje mnoho informací návštěvníkům hor. Jedná se především o to, 

jak se v horském terénu chovat a na co si dát pozor. Poskytováním informací se myslí 

včasné seznámení návštěvníků hor s terénem, počasím, s nebezpečím lavin a hlavně se 

zásadami bezpečného pohybu na horách. Jedním z nejčastějších způsobů jsou besedy  

a přednášky členů HS, kde návštěvníky hor za pomoci názorných pomůcek seznamujíc  

s prostředím, kde se pohybují. Jsou sepsány zásady bezpečného pohybu na horách (Deset 

zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu) a na sjezdových tratích (Deset pravidel FIS 

pro chování na sjezdových tratích) a deset pravidel pro pohyb cyklisty na 

horách."(Jelínková, 2018) 
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9 Územní členění horské služby  

Horská služba ČR působí v sedmi horských oblastech, které jsou určeny podle lokálních 

pohoří. Těmito oblastmi jsou Krkonoše, Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, 

Krušné hory a Šumava. Tyto oblasti se dále dělí na okrsky.  

Každá oblast má několik pracovišť. Stanice Horské služby zajišťují bezpečnost 

návštěvníků a zajišťují zázemí v jednotlivých oblastech. Počet stanic v oblastech se 

odlišuje podle rozlohy, počtu návštěvníků, přístupu hor a podle počtu lyžařských 

středisek. Pouze jedna ze stanic slouží jako centrála, která přijímá a zpracovává veškerá 

informace z dané oblasti a posílá je dále. Každé pohoří je jedinečné a mezi sebou se 

odlišují profilem a nadmořskou výškou. Každá oblast láká návštěvníky na jiné aktivity, 

proto jsou i velké rozdíly v návštěvnosti. Co se týče provozu služeben jsou rozdíly mezi 

zimní a letní sezónou. V zimní sezoně jsou v provozu všechny služebny, zatímco v létě 

se tyto provozovny řídí návštěvností dané oblasti.  

 

9.1 Krkonoše  

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky. Nacházejí se v severních Čechách  

a jejich hřeben je dlouhý 35kilometrů. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Sněžka. Ta je 

zároveň i nejvyšší horou cele České republiky a její výška je 1603 m.n.m. Navzdory malé 

rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají Krkonoše mimořádnou pestrostí krajiny, flóry 

a fauny. Vrcholové partie pohoří jsou spíše ploché a na severovýchod prudce spadají na 

polskou stranu. Na jihozápadě svahy spadají mnohem mírněji do hlubokých dolin. 

KRNAP i národní park na polské straně jsou zařazeny do sítě biosférických rezervací 

UNESCO. Krkonoše jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst v Česku. Jsou zde místa 

jako Harrachov, Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou. Toto jsou místa, které lidi navštěvují 

přes celý rok. Za celý rok tu stráví svůj volný čas přes 5 milionu lidí. 
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V Krkonoších se nachází celkem 14 stanic Horské služby: (URL10) 

• stanice Harrachov (684 m n.m. )  

• stanice Rokytnice nad Jizerou (815 m n.m.)  

• stanice Dvoračky (1137 m n.m.)  

• stanice Studenov (628 m n.m.)  

• stanice Strážné (787 m n.m.)  

• stanice Špindlerův Mlýn (725 m n.m.) 

• stanice Černý Důl (625 m n.m.)  

• stanice Janské Lázně (688 m n.m.)  

• stanice Pec pod Sněžkou (800 m n.m.)  

• stanice Velká Úpa (703 m n.m.)  

• stanice Žacléř (569 m n.m.)  

• stanice Benecko (850 m n. m.)  

• stanice Vítkovice (640 m n.m.) 

• stanice Pomezní boudy (1033 m n.m.)  

 

9.2 Beskydy  

Beskydy je pohoří, které se nachází v nejvýchodnější části České republiky a má 32 

vrcholů, které se mohou pyšnit výškou přes 1000 m.n.m. Nejvyšším bodem je  

1323 m.n. m. vysoká Lysá hora, dalšími známými vrcholy Travný nebo Radhošť. Téměř 

celé území Beskyd je chráněnou krajinnou oblastí založenou v roce 1973  

s rozlohou 1160 km2. Beskydy mají krásné hluboké lesy a také mnoho míst, které jsou 

populárním cílem návštěvníků. Ať už se bude jednat o Lysou horu nebo třeba sochu boha 

Radegasta na bájné hoře Radhošť. Beskydy jsou hojně navštěvované jak  

v zimním, tak i v letním období. Populární jsou nejen pro turismus, ale i pro cyklisty  

a paraglidisty. Právě paraglidisty můžeme v poslední době v Beskydech velmi často 
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vidět. Beskydy jsou oblastí s oblými vrcholy a ty jsou pro paraglidisty nejlepším 

startovacím místem.  Co se týče lyžařských středisek Beskydy jsou známy spíše malými 

středisky. Větších lyžařských středisek je tu málo oproti ostatním horským oblastem.  

V Beskydech se nachází celkem 9 stanic Horské služby: (URL11) 

• Stanice Frýdlant nad Ostravicí (385 m.n.m), 

• stanice Lysá hora (1323 m.n.m), 

• stanice Velký Polom (920 m.n.m), 

• stanice Javorový (947 m.n.m), 

• stanice Gruň (825 m.n.m) 

• stanice Bílá (570 m.n.m), 

• stanice Soláň (795 m.n.m), 

• stanice Pustevny (1015 m.n.m), 

• stanice Kohútka (895 m.n.m). 

 

9.3 Jeseníky  

Jeseníky je oblast nacházející se na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech 

a severní Moravy.  Nejmohutnějším horstvem je Hrubý Jeseník, kterému vévodí nejvyšší 

hora Praděd (1492m). Od Pradědu, který je středem celého pohoří vybíhají tři mohutné 

horské hřbety. Táhlé, zaoblené hřbet jsou většinou tvořeny metamorfovanými horninami 

a hlubinnými vyvřelinami. V pohoří Hrubý Jeseník se na území 744m2 rozprostírá 

chráněná krajinná oblast. Jeseníky jsou velmi oblíbená horská oblast. Celoročně ji 

navštíví mnoho horských nadšenců. Jeseníky se vyznačují bohatou sítí turistických 

značených cest. Bohužel v hřebenových partiích Jeseníků se nachází málo horských chat, 

což může být problém v případě nesnází.  Drsné počasí se v této oblasti vyskytuje velmi 

často, proto by na to turisté měli být připravení, že v horách není moc záchytných bodů. 

Po Krkonoších jsou Jeseníky druhou oblastí s nejčastějším výskytem lavinových svahů. 

Pád lavin velmi často způsobí i člověk sám svým nezodpovědným a neopatrným 

chováním. Lidé sjíždějí zakázané svahy, které jsou Horskou službou uzavřeny.  
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 V Jeseníkách se nachází celkem 10 stanic Horské služby: (URL 12) 

• stanice Paprsek - Velké Vrbno (913 m n. m.),  

• stanice Franciska,   

• stanice Hynčice pod Sušinou ,  

• stanice Ramzová (762 m n. m.),  

• stanice Červenohorské sedlo (1010 m n. m.) , 

• stanice Kouty nad Desnou,  

• stanice Ovčárna (1313 m n. m.),  

• stanice Karlov (760 m n. m.), 

• stanice Skřítek (869 m n. m.),  

• stanice Dolní Morava (750 m n. m.). 

  

9.4 Orlické hory  

Oblast Orlických hor se nachází v severovýchodních Čechách, při hranici s polským 

Kladskem. Nejvyšší vrchol je Velká Deštná a měří 1115 m n. m. Název pohoří je odvozen 

od řeky Orlice, která tudy po česko-polské hranici protéká.  Orlické hory jsou spíše menší 

horskou oblastí a jsou zde pouze tři stanice Horské služby. 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. (Šlechta,2018) 
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V Orlických horách se nacházejí lyžařská střediska Deštné, Říčky, Olešnice, Sedloňov, 

Čenkovice a další. Populární je také turistická Masarykova chata na Šerlichu a Šerlišský 

mlýn. Po hřebeni vede červeně značená turistická trasa Jiráskova cesta.  (URL 06) 

V Orlických horách se nachází celkem 3 stanice Horské služby: (URL13) 

• Stanice Deštné (662 m n. m.), 

• stanice Říčky (758 m n. m.), 

• stanice Čenkovice (751 m n. m.). 

•  

9.5 Jizerské Hory  

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří 

bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české 

části hor, která měří 1124 m. n.m. V roce 1967 byla vyhlášena CHKO Jizerské hory. 

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. Jedno z nejnavštěvovanějším místem 

v Jizerských horách je Ještěd. Na vrcholu se nachází známý televizní vysílač  

v technicistním architektonickém stylu. 

V Jizerských horách se nachází celkem 8 stanic Horské služby: (URL14) 

• stanice Bedřichov (733 m n. m.)  

• stanice Ještěd (600 m n. m.)  

• stanice Severák (755 m n. m.)  

• stanice Tanvaldský Špičák (545 m n. m.)  

• stanice Jizerka (855 m n. m. )  

• stanice Libverda (450 m n. m. )  

• stanice Rejdice ( 830 m n.m.)  

• stanice Vysoké nad Jizerou (750 m n. m.). 
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9.6 Krušné hory 

Krušné hory jsou geomorfologický celek a pohoří podél česko-německých hranic na 

severozápadě České republiky. Jejich nejvyšším vrcholem je Klínovec, který měří  

1244 m. n. m. Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo o délce 130 km a průměrné šířce 

40 km. Je to velice dlouhá oblast, a tak musí být stanice Horské služby ČR rozšířeny co 

nejrovnoměrněji po celé délce pohoří. Do Krušných hor zavítá mnoho turistů  

z podkrušnohorský průmyslových měst jako je Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, ale  

i mnoho občanu ze sousedního Německa. Pro milovníky zimních sportů přinášejí Krušné 

hory skvělé podmínky pro vyžití. Jsou zde zimní střediska jako Klínovec, Boží Dar, 

Jáchymov a mnoho dalších. Krušné hory skýtají také mnoho možností pro letní rekreaci, 

horskou turistiku nebo cyklistické výlety. 

V Krušných horách se nachází celkem 14 stanic Horské služby: (URL15)  

• Stanice Telnice (610 m n. m.), 

• stanice Komáří Vížka (800 m n. m.), 

• stanice Tisá (560 m n. m.), 

• stanice Bourňák (850 m n. m.), 

• stanice Klíny (700 m n. m.), 

• stanice Český Jiřetín (610 m n. m.), 

• stanice Pyšná  (605 m n. m.), 

• stanice Měděnec  (780 m n. m.), 

• stanice Boží Dar (1040 m n. m.) 

• stanice Klínovec (1235 m n. m.) 

• stanice Plešivec  (1025 m n. m.), 

• stanice Pernink (845 m n. m.). 

• stanice Nové Hamry (700 m n. m.), 

• stanice Bublava (745 m n. m.). 
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9.7 Šumava 

Šumava je dalším, ze sedmi pohoří, kde působí Horská služba. I toto pohoří je velmi 

oblíbené mezi turisty. Nachází se na jihozápadní hranici s Českem, Rakouskem  

a Německem. Nejvyšším vrcholem je Plechý – 1378 m. n. m. Nejsou zde sice žádné 

extrémní terény a ostré kopce, ale naopak velmi rozlehlé pláně, s místy, kde je příroda 

skoro nedotčená člověkem. Turisty možná láká v letních měsících ještě více, než v zimě 

a cyklisty se to tu jenom hemží. Šumava nabízí množství možností jak pro letní rekreaci 

například návštěvy cyklostezek, pěší turistiky i vodní nádrže Lipno, tak pro zimní rekreaci 

v lyžařských areálech. 

. 

Na Šumavě se nachází celkem 8 stanic Horské služby: (URL16)  

• stanice Špičák – areál (860 m n. m.), 

• stanice Dům HS Špičák (850 m n.m.), 

• stanice Prášily (865 m n.m.), 

• stanice Zadov (955 m n.m.), 

•  stanice Kvilda (1043 m n. m.), 

• stanice Kubova Huť (985 m n. m.), 

• stanice Kramolín (896 m n. m.), 

• stanice Nová Pec (792 m n. m.). 
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10 Mimořádné události v horských oblastech  

Horská služba zasahuje u stovky případů ročně. Jedná o antropogenní mimořádné 

události, které zapříčinil sám člověk a o mimořádné události zapříčiněny přírodními 

vlivy. Pokaždé co záchranáři vyjíždí k případu, musí se přizpůsobit podmínkám, které na 

ně čekají a v kterých budou zasahovat. Ne všechny druhy výjezdů Horské služby se dají 

zařadit do těchto dvou skupin.  Jsou tu i případy, kterým se říká „neúrazové stavy“. Jsou 

to stavy, které nejsou způsobeny v tu danou chvíli, ale jsou uzpůsobeny genetickými 

vadami, únavou nebo stářím jedince.  Ne u všech druhů neúrazových stavů je znám jejich 

původ. 

 

10.1  Mimořádné události způsobeny přírodními vlivy 

Mezi mimořádné události z působené přírodními vlivy v horském prostředí můžeme 

zahrnout náhlé změny klimatických podmínek. Jedná se především o situace, kdy dochází 

k teplotním změnám jako například při sněhové kalamitě a vichřici. Pro návštěvníky hor 

jsou tyto projevy změn velice nebezpečné. Hlavně pokud si návštěvník hor neuvědomuje 

jejich sílu a podcení ji. Člověk tyto události nemůže ovlivnit, pouze se na ně může 

připravit. Horská služba ČR varuje před nebezpečnými změnami počasí.  Vydává aktuální 

doporučení, kterým oblastem se mají lidé vyhnout a jak se na horách chovat. 

Svahové pohyby– Sesuvem se rozumí pohyb hornin, zemin, bahna či jiného materiálu po 

svahu do nižší nadmořské výšky. Pravděpodobnost vzniku tohoto druhu MU je velmi 

výrazně ovlivněna charakterem terénu a typu podloží. Dalším důležitým faktorem vzniku 

sesuvů je antropogenní činnost (odlesňování, nesprávné hospodaření s půdou, důlní 

činnost). Spouštěcím mechanismem jsou obvykle dlouhotrvající nebo přívalové deště, 

případně důlní činnost. Při svahových pohybech může dojít k zavalení různých objektů, 

narušeni komunikace, energetické sítě atd. (URL05) 

Sněhové laviny- Je náhlé uvolnění sněhové masy a následný rychlý sesuv po svahu. 

Laviny představují vážné nebezpečí především v horských oblastech, kde je jak dostatek 

strmých svahů, tak dostatečná mohutnost sněhové pokrývky. Následky lavin jsou 

většinou tragické. Pod masou sněhu většinou mizí cesty, domy a umírají lidé.  
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Vichřice a větrné poryvy – Jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území 

(zvláště častý v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem 

atmosférické fronty. Proudění se nazývá vichřicí, pokud dosáhne rychlosti větru  

78 km/hod a výše. S vyšší rychlostí větru narůstají ničivé následky. Nebezpečí spočívá 

v možném dlouhodobějším výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací, pádu 

stromů, létajících předmětů apod. Silný vítr v kombinaci se sněhem může vyvolat tvorbu 

sněhových jazyků nebo i závějí.(URL05)  

Záplavy a povodně - Záplavy a povodně vznikají nejčastěji v jarních měsících a v období, 

kdy taje sníh. Dalším důvodem muže být následkem přívalových i dlouhodobě trvajících 

dešťů. Vlivem záplav může dojít k poškození lidského zdraví i k úmrtí, poškození domů, 

vegetace, úhynu zvěře, znehodnocení pitné vody. Může dojít i k infekcím a epidemiím  

z kontaminované vody. 

 

10.2 Antropogenní mimořádné události  

Z antropogenních událostí, které hrozí v horské oblasti a při kterých zasahuje Horská 

služba ČR je například požár, nehody a další události, které zavinil člověk svou 

nepozorností, nezodpovědností, špatnou výbavou, špatnou fyzickou a psychickou 

přípravou.  

 Požáry – Jedná se o požáry, které založil člověk, nebo vznikly jeho činností. Mezi příčiny 

těchto požárů patří neopatrnost a nezodpovědnost lidí. Lidé musí dbát na bezpečnost při 

používání elektrických a tepelných spotřebičů, při používání cigaret a při používání 

otevřeného ohně obzvláště v suchých oblastech, vypalování porostů. K požárům může 

dojít i při závadě na různých zařízeních.  

Sněhové laviny – Jedná se však o laviny, které spustil svou neopatrností člověk. Jde 

především o skialpinisty, lyžaře a běžkaře, kteří se vyskytují v zakázaných zónách, ve 

kterých je nebezpečí pádu laviny.   

 Nehody-  Nehody, které zapříčil člověk byly důvodem proč vznikla Horská služba ČR.. 

Hlavním cílem je záchrana života, poskytnutí první pomoci a transport zraněné osoby. 

Tyto nehody jsou způsobeny špatnou fyzickou a psychickou připraveností a podcenění 

horského terénu. Horská služba spolupracuje i s dalšími složkami IZS.  
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Důvod proč se Horská služba ČR těchto akcí účastní, i když nespadají do jejich 

kompetence je, že se nehody stávají ve vyšších nadmořských výškách, kam to má blíže 

Horská služba ČR než jiné složky IZS. Horská služba ČR může poskytnout kvalitní první 

pomoc v krátkém čase a tím zachránit lidský život a eliminovat následky zranění. 

(Janečková, 2015) 

 

10.3 Neúrazové stavy   

I při těchto situacích musí Horská služba zasahovat. Neúrazový stav si návštěvník hor 

nezpůsobil na daném místě, ale jeho potíže jsou dány geneticky nebo špatným životním 

stylem. I tak nesou za svůj stav zodpovědnost. Přírodní podmínky, ve kterých se daný 

člověk pohybuje, mohou jeho stav ovlivnit. Stavů může být mnoho, avšak k případům 

kam Horská služba ČR vyjíždí nejčastěji je například diabetes melitus, epilepsie, akutní 

infarkt myokardu, ledvinová kolika, mdloba, křeče, břišní a pánevní bolest, spavost, 

bezvědomí, nevolnost, únava, dušnost a předčasný porod. Jedná se o ojedinělé případy, 

ale jejich stav může být velmi vážný, dokonce i života ohrožující.   
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11  Činnosti při nehodách  

Horská služba ČR zasahuje u tisíců úrazů ročně. Návštěvníci hor většinou tráví čas 

v horském prostředí aktivní činností. Při těchto činnostech dochází velmi často k úrazům, 

za které si mohou lidé sami. Mezi nejčastější aktivity, při kterých musí Horská služba 

zasahovat je zranění při sjezdovém lyžování, snowboardingu, pěší turistice, běžeckém 

lyžování, cyklistice, paraglidingu, horolezectví a skialpinismus. Mezi další méně časté 

případy patří úrazy způsobené na bobových drahách, v lanovém centru, zranění na 

různých dětských atrakcích jako jsou trampolíny, houpačky atd. 

12  Druhy záchranných akcí  

Horská služba ČR jezdí ročně k tisícům záchranných akcí, při kterých zachrání mnoho 

životů. Nejčastěji Horská služba vyjíždí k: (URL 08) 

• turistický, lyžařský, cyklistický úraz, 

• záchranná akce v exponovaném terénu, horolezecká nehoda,  

• záchrana ze sedačkové lanovky, 

• hledačka (může probíhat i s jinou složkou IZS), 

• lavinová akce, 

• letecká záchranná akce, 

• evakuace (transport).  
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13 Průběh záchranné akce  

Při ohlášení nehody je nutné získat co největší počet informací. Je potřebné pomocí 

zpětného dotazu prověřit pravdivost informací i totožnost osoby, která nehodu nahlásila, 

a zajistit spojení se svědky pro možnost získání doplňujících informací. Musí se zjistit 

základní údaje: místo, kontakt (telefon) jméno a počet zraněných (pohřešovaných), 

pohlaví, věk, druh zranění, zdravotní indispozice (např. diabetik, kardiak apod.) nebo 

stav, v jakém se dotyčný momentálně nachází, popřípadě, jak a čím je vybaven. (URL09) 

 

13.1 Postup přípravy: 

• zpracování údajů o nehodě, 

• rozhodnutí o rozsahu akce, 

• podání informací na Ústředí HS (profesionálnímu pracovníkovi, náčelníkovi), 

• vyhlášení akce podle poplachového plánu, 

• určení místa a hodiny srazu, 

• vydání pokynů ohledně výzbroje a výstroje podle charakteru záchranné akce, 

• podle potřeby informovat policii, IZS, RZP, nemocnice. (URL 09) 

13.2  Sraz zachránců: 

• kontrola osobní výstroje a výzbroje, 

• podrobné seznámení s údaji a charakterem záchranné akce, 

• rozdělení funkcí a úkolů (vedoucí družstev), 

• vybavení záchranným materiálem, 

• vytvoření seznamu účastníků akce, 

• určení postupových cest, dopravy, 

• určení radiospojení, 

• přidělení speciálního vybavení (osvětlovací technika, signalizační 

prostředky).  (URL 09) 
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13.3 Postup v terénu: 

• určit pořadí družstev, 

• rozhodnout o rychlosti postupu, 

• zatížení zachránců, střídání, odpočinek. (URL 09) 

                                         

13.4 Postup na místě nehody: 

• disciplinovaný příchod, 

• zajištění místa nehody (postiženého), 

• okamžitá první pomoc, lékař, 

• dle podmínek vyproštění zraněného, 

• dle potřeby zajištění policie (v případě smrti), 

• soupis věcí postiženého, 

• dokumentace nehody (nákres, foto), 

• zvolení postupu při transportu, 

• kontrola při odchodu z místa nehody, 

• vedoucí akce řídí postup a sleduje stav záchranářů. (URL 09) 

13.5 Transport: 

• určení transportního prostředku, sestavy družstev a trasy transportu, 

• určení způsobu střídání členů transportního družstva (pro únavu), 

• kontrola zdravotního stavu zraněného, 

• kontrola zdravotního stavu a stavu výstroje a výzbroje zachránců, 

• předání postiženého s informací o jeho stavu zdravotnímu personálu nebo jiné 

kompetentní osobě. (URL 09) 

13.6 Ukončení záchranné akce: 

• zhotovení základní dokumentace zásahový lístek zdravotního stavu zraněného 

(časové údaje, podané léky, resuscitace, stavy vědomí, masivní krvácení, 

škrtidla  apod.), 

• předání věcí postiženého (rodině, policii), 
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• kontrola, ošetření a uložení záchranného materiálu, 

• kontrola stavu zachránců a jejich výstroje a výzbroje, 

• krátké zhodnocení akce, poděkování, občerstvení, 

• doplnění kompletní dokumentace a vypsání protokolu o záchranné akci (hledačka, 

lavinová akce), 

• případné hlášení policii. (URL 09) 

13.7 Protokol 

Musí obsahovat chronologický záznam všech událostí při záchranné akci: 

• jmenný seznam všech účastníků akce 

• seznam použitého nebo poškozeného materiálu 

• zdravotní dokumentaci zraněného 

• jiné zúčastněné organizace (mimo HS) 

• případně přiložení fotodokumentace (URL 09) 

Protokol i zásahový lístek musí být veden s vědomím, že se může stát podkladem pro 

vyšetřování policie a následné soudní jednání, případně pro posudky pojišťovnám  

a podkladem pro vymáhání finanční náhrady.  (URL09)  
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14 Cíle a úkoly  

Cílem této diplomové práce je zhodnotit a statisticky vyjádřit počet zásahů  

u Horské služby ČR za období 2013-2018 na území České republiky. Diplomová práce 

se zaměří na zimní sezóny od 2012/2013-2017/2018.  

Další cíle:  

- Zjistit a podrobně popsat vznik, působení a legislativní východiska Horské služby 

ČR.  

- Popsat v jakých oblastech Horská služba působí.  

-  Získat potřebná data ke zpracování a analýze činností celkového počtu zásahů 

Horské služby ČR v zimním období. 

- Zpracovat přehled zásahů Horské služby ČR za každou zimní sezónu v období 

2013-2018.  

-  Zhodnotit celkové využití Horské služby.  

 

Úkolem této diplomové práce je prostudovat zdroje a shromáždit informace. Zjistit 

celkový počet zásahů Horské služby ČR v zimních sezónách 2012/2013-2017/2018.  

Úkoly:  

-  Prostudovat odbornou literaturu a elektronické zdroje a zpracovat teoretická 

východiska práce.   

- Získat data o celkovém počtu zásahů Horské služby ČR za období 2013-2018.   

- Zpracovat získaná data do tabulek a grafů.  

-  Analyzovat získaná data za každou sezónu od roku 2013 do konce roku 2018. 

- Provést srovnání získaných dat mezi každou sezónou a zhodnocení zásahů Horské 

služby ČR. 

- Zhodnotit analyzovaná data. 
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15 Metodika práce   

Při zpracování diplomové práce je použita metoda obsahové analýzy dat z dostupných 

odborných studijních materiálů. Analýzou dat je vytvořena první část práce, která 

popisuje Integrovaný záchranný systém, popis Horské služby i územní členění. Dále také 

popis oblastí, ve kterých Horská služba vykonává svoji práci. Většinu základních 

informací poskytují především internetové stránky Horské služby ČR.  

Hlavní a nejdůležitější část diplomové práce je sepsaná metodou popisné statistiky. 

Veškerá získaná data jsou zpracována do tabulek a grafů tak, aby byly výsledky co 

nejpřehlednější a nejjednodušší. Do roku 2015 vydávala Horská služba ČR svůj vlastní 

časopis, ve kterém byla data zobrazena. Z finančních důvodů bylo vydání ukončeno. Data 

lze získat interně přímo od Horské služby ČR. Na získaných datech bude proveden rozbor 

jednotlivých zásahů. Bude provedeno srovnání dat mezi jednotlivými oblastmi  

a roky. Na závěr budou získaná data zhodnocena a budou navrženy případné úpravy.  
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16 Statistika činnosti Horské služby ČR za zimní období 2013-

2018 

Tato část práce má za úkol popsat a porovnat data, která jsou získána přímo od Horské 

služby ČR. V diplomové práci budou zkoumaná data za zimní sezonu v letech 

2012/2013-2018/2019. Všechna data uvedena v následujících tabulkách a grafech 

pocházejí ze zaslaných dat od Horské služby. Data budou zkoumána a vyhodnocena za 

každý rok zvlášť. 

Zimní sezóna u Horské služby začíná už 1. prosince, s příchodem zimy a s otevřením 

lyžařských středisek. Ukončení sezony probíhá 30. dubna. Do roku 2015 Horská služba 

ČR vydávala časopis pod názvem Horská služba, ve kterém byla vyobrazena statistika 

zásahů za celý rok. Tabulky uváděly devět nejčastějších činností, které lidé provozují  

a při kterých dojde k nehodě a musí být povolána Horská služba. Bohužel tento časopis 

už není k dispozici.  

V každé následující tabulce je uvedena celková statistika zásahů za zimní sezónu.  

V tabulkách jsou vypsána všechna pohoří, na kterých Horská služba působí. Jedná se  

o Šumavu, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. 

V tabulkách jsou také podrobné informace o tom kolik pacientů bylo předáno do péče 

rychlé zdravotnické pomoci (RZP) nebo rychlé lékařské pomoci (RLP). V tabulkách je 

také možnost vypozorovat, kolik zásahů si vyžádalo převoz leteckou záchrannou službu 

(LZS). 

Další údaj, který je v tabulce zapsán, je kolikrát horští záchranáři museli použít 

kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Kardiopulmonální resuscitace se zpravidla provádí, 

pokud jsou u člověka zjištěny známky zástavy oběhu. Pokud je postižený v bezvědomí  

a nedýchá normálně. Bohužel, ne vždy včasný příjezd Horské služby ČR a poskytnutí 

první pomoci zachrání život. V horských oblastech dochází i k úmrtí, tyto údaje jsou také 

zapsány v tabulkách. Velmi často se stává, že v horském terénu někdo zabloudí a ztratí 

se, proto Horská služba ČR vyhlašuje pátrání po určité osobě. V tabulce je i údaj o tom, 

kolik pátracích akcí za sezónu Horská služba vyhlásí. Velice zajímavý údaj, který je 

v tabulkách zapsán je, i kolik kilometrů ujedou při provádění pátracích akcích horští 

záchranáři jejich technikou. Jako poslední údaj v tabulce je, kolik časů horští záchranáři 

strávili pří těchto pátracích akcích.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezv%C4%9Bdom%C3%AD
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Pod každou tabulkou je výsečový graf, který ukáže, jaký je rozdíl v počtu zásahů mezi 

zimní a letní sezónou za daný rok. Z grafu lze vyčíst obrovský rozdíl mezi zimní a letní 

sezónou. Zimní sezóna je pro horské záchranáře opravdu náročné období. Většina zásahů, 

ke kterým Horská služba vyjíždí se děje v zimě.  
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17 Analýza zásahu 

Analýza všech zásahů byla provedena mezi zimními sezónami od roku 2013 do roku 

2018.  

 

17.1 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2012 – 30. 4. 2013  

 V tabulce č.1 je zaznamenán celkový počet zásahů za zimní sezónu v období 

1.12.2012- 30.4.2013, kde museli horští záchranáři vyjíždět k celkovému počtu 

6649 zásahů. Nejvíce Horská služba ČR zasahovala v Krkonoších, kde záchranáři 

museli zasahovat u 2297 případů. Oproti ostatním oblastem je toto číslo vysoké  

a převyšuje v průměru trojnásobně všechny ostatní oblasti. Krkonoše jsou jedny  

z největších a nejznámějších lyžařských oblastí v České republice, která lákají 

ročně tisíce návštěvníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Nejméně 

zásahů proběhlo v Beskydech 529. Velice zajímavý údaj je, že Krkonoše sice mají 

nejvíce zásahů za sezónu, ale předání pacienta rychlé zdravotnické nebo lékařské 

službě je častější v Jizerských horách. Co se týče úrazů, které si vyžadují převoz 

pacienta leteckou záchrannou službou bylo v tuto sezónu celkem 88. Nejvíce 

případů opět zaznamenali v Krkonoších s celkovým počtem 35 zásahů. Je to dané 

právě velkým množstvím případů. Záchranáři i v této zimě zachraňovali osoby, 

které postihla zástava srdce. Naštěstí počet zásahů není až tak vysoký a za sezónu 

jich proběhlo 13. Bohužel i v této zimní sezóně došlo ke smrtelným úrazům. 

Celkově za sezónu od 1.12.2012-30.4.2013 zemřelo na českých horách 16 osob. 

Velice obdivuhodný výsledek vidíme v horské oblasti Jeseníky, kde nebylo ani 

jedno smrtelné zranění. V horském prostředí se velmi často stává, že lidé ztratí 

orientaci a ztratí se. I takové případy řeší Horská služba ČR a není jich málo. Za 

zimní sezonu 2012/2013 jich záchranáři řešili hned několik. Celkový počet 

pohřešovaných osob bylo 79.  Nejvíce případů zaznamenali záchranáři 

v Jeseníkách, kde bylo pátrání vyhlášeno po 19 osobách. Při těchto pátracích akcích 

záchranáři Horské služby ČR najezdili 1350 km a strávili na nich celkem 142 hodin.  
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Tabulka č. 1, Zimní sezóna 2012-2013  

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2013) 

(01.12.2012 - 30.04.2013) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 683 232 4 2 1 9 80 68400 

Krušné 

hory 
731 199 9 2 2 8 143 36000 

Jizerské 

hory 
730 386 16 2 1 7 163 25200 

Krkonoše 2297 359 35 5 6 18 163 90000 

Orlické 

hory 
793 209 11 1 3 7 230 43200 

Jeseníky 886 139 10 0 0 19 324 
13320

0 

Beskydy 529 160 3 1 3 11 247 
12240

0 

Celkem 6649 1684 88 13 16 79 1 350 142 h 

Zdroj: Horská služba  

 

Ve výsečovém grafu č. 1. je zaznamenán rozdíl porovnání počtu zásahů mezi zimní  

a letní sezónou. Celkem za obě sezóny musela Horská služba ČR zasahovat u 8145 

případů.  Z grafu lze vyčíst, že Horská služba v zimní sezóně svým počtem 6649 zásahů 

výrazně převyšuje počet zásahů letní sezóny, kde záchranáři zasahovali u 1496 případů. 
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Graf č. 1 – počet zásahů za celou sezónu 2013 (vlastní tvorba) 

 

Zdroj: Horská služba ČR 

 

17.2 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2013 – 30. 4. 2014 

V tabulce č. 2 je zaznamenán celkový počet zásahů, z kterého zle usoudit, že celkový 

počet zásahů oproti minulému roku výrazně klesl. Je to dané teplotními změnami, které 

v této zimě panovaly. Extrémně vysoké teploty zapříčinily, nedostatek sněhu v horských 

oblastech. Tím se snížila i návštěvnost v jednotlivých oblastech. Oproti minulé sezóně je 

počet zásahů opravdu razantně nižší. Celkem Horská služba ČR zasahovala u 4836 

případů. Nejvíce zásahů opět proběhlo v Krkonoších s celkovým počtem 1808. 

V Krkonoších se stalo nejvíce případů, při kterých se musel pacient předat RZP nebo 

RLP. Oproti minulé sezóně, kde nejvíce těchto případů bylo v Jizerských horách. 

Celkový počet případů výrazně klesl, ale zranění, při kterých byl pacient převezen pomocí 

letecké záchranné služby je pořád vysoký. Celkový počet převozů proti minulé sezóně 

klesl pouze o 13 osob. Když se porovnají počty zásahů za použití kardiopulmonální 

resuscitace, lze  vidět, že číslo se od minulého roku nezměnilo. Celkový počet je opět 13. 

Bohužel i tuto zimu v horách umírali lidé. Počet od minulého roku klesl na celkový počet 

12 osob. Téměř většina případů bylo v Krkonoších. Jeden případ na Šumavě a 2 případy 

v Krušných horách. Ostatní oblasti jsou bez jediného případu. Z počtu hledaných osob, 

kterých v zimním období 2013/2014 bylo pouze 45 lze vidět, že se po horách pohybovalo 

mnohem méně zimních nadšenců než minulý rok. Počet se snížil o 34 hledaných osob.  

6649

1496
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Hledaných osob bylo sice mnohem méně, ale počet naježděných kilometrů se zvýšil. 

Důvodem bylo, že pátrací akce proběhly v méně přístupném terénu a horští záchranáři 

museli najezdit více kilometrů k zachránění pohřešované osoby. Zatímco ujetých 

kilometrů je více čas, který při pátracích akcích záchranáři strávili v horském prostředí se 

oproti minulé sezóně snížil o 15 hodin. 

Tabulka č. 2, zimní sezóna 2013-2014  

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2014) 

(01.12.2013 - 30.04.2014) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 551 165 15 3 1 1 1 3600 

Krušné 

hory 
527 150 5 1 2 4 273 54000 

Jizerské 

hory 
445 210 10 1 0 5 255 50400 

Krkonoše 1808 305 28 7 9 15 591 144000 

Orlické 

hory 
546 118 2 0 0 5 585 126000 

Jeseníky 599 101 10 0 0 11 193 61200 

Beskydy 360 108 5 1 0 4 91 25200 

Celkem 4836 1157 75 13 12 45 1 989 127 h 

Zdroj: Horská služba  

Na grafu č. 2. jde vidět porovnání mezi zimní a letní sezónou. Rozdíl mezi těmito 

sezónami je stále veliký, ale oproti předešlému roku, kdy bylo celkem 8145 zásahů 

můžeme vidět, že teplá zimní sezóna zapříčinila menší počet zimních zásahů, a tím se 

snížil i celkový počet za celou sezónu na 6514 zásahů.  
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Graf č.2 - počet zásahů za celou sezónu 2014 (vlastní tvorba) 

 

Zdroj: Horská služba ČR 

 

17.3 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2014 – 30. 4. 2015 

V tabulce č. 3 je zaznamenáno, kolik zásahů celkem za zimní sezónu 2014/2015 musela 

Horská služba ČR zasahovat. Kvalita zimních podmínek se oproti minulé sezóně zlepšila, 

a to jde vidět i na celkovém počtu zásahů. Bohužel se toto číslo vyšplhalo až na 6842 

zásahů. Opravdu veliké číslo zásahů je v Krkonoších 2370. Jako každý rok mají Krkonoše 

nejvíce zásahů za celou sezónu, ale v porovnání s Beskydy, kde za celou zimní sezónu 

mají 569 zásahů, je toto číslo opravdu alarmující. Jde vidět i veliký nárůst v případech, 

kdy byl pacient předán rychlé zdravotnické pomoci nebo rychlé lékařské pomoci.  Když 

se provede porovnání dat, která odkazují na to, kolikrát byl pacient předám letecké 

záchranné službě, vidíme, že počet případů se v posledních 2 letech rapidně navýšil. Za 

zimní sezónu 2015 bylo předáno 110 pacientů do péče letecké záchranné služby. To značí 

o tom, že přibývá vážnějších úrazů, které se musí co nejrychleji dostat do péče lékařů. 

V této zimní sezóně je zaznamenáno i mírné zvýšení případů, při kterých museli 

záchranáři zahájit kardiopulmonální resuscitace. Byla i větší úmrtnost. Jako každou 

sezónu je nejvíce úmrtí v Krkonoších, kde za zimní sezónu 2014/2015 zemřelo 7 lidí.  Co 

se týče pátracích akcí po pohřešovaných osobách, jde vidět mírný nárůst oproti minulé 

sezóně. To ale přirovnáváme celkově mírné zimě. A však oproti zimní sezóně 2012/2013 

jde vidět pokles o 11 případů. Když tedy porovnáme tyto dvě sezóny, vidíme úbytek 
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případů, ale počet ujetých kilometrů záchranářskou technikou se zdvojnásobil na 

neuvěřitelné číslo 2665 km. Je zaznamenán i mírný nárůst počtu hodin strávených na 

pátracích akcích.  Celkový počet je 175 hodin. 

Tabulka č. 3, zimní sezóna 2014-2015  

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2015) 

(01.12.2014 - 30.04.2015) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 626 191 6 2 2 1 15 10800 

Krušné 

hory 
846 220 12 1 1 9 483 50400 

Jizerské 

hory 
714 356 16 1 2 10 587 205200 

Krkonoše 2370 447 47 7 7 16 169 64800 

Orlické 

hory 
827 191 5 5 5 6 117 32400 

Jeseníky 890 204 12 1 1 17 1079 219600 

Beskydy 569 189 12 0 1 9 215 57600 

Celkem 6842 1798 110 17 19 68 2 665 175 h 

 Zdroj: Horská služba  
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Z grafu č. 3 lze vyčíst rozdíl mezi zimní a letní sezónou. Oproti předchozímu roku je 

veliký rozdíl v nárustu všech případů. Letní sezóna zaznamenala jen lehké zvýšení na 

celkových 1915 případů, ale u zimní sezóny je zvýšení o 2000 případů. Na 

zaznamenaných datech lze pozorovat, jaký je rozdíl mezi zimním obdobím, ve kterém 

jsou kvalitní zimní podmínky a ve kterém zimní podmínky nejsou ideální. Celkový počet 

zásahů je tedy celkem 8757.   

Graf č. 3- počet zásahů za celou sezónu 2015 (vlastní tvorba)  

 

Zdroj: Horská služba ČR 
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17.4 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2015 – 30. 4. 2016 

V tabulce č. 4 je zaznamenaná statistika zásahů za zimní období 2015/2016. Celkem za 

tuto sezónu vyjížděli horští záchranáři k 5867 případům. Opět lze vidět mírný pokles 

výjezdu než minulý rok. Je to způsobeno sněhovými podmínkami, které nebyly ideální. 

Zimní sezóna se v plném proudu rozjela až po Vánocích. I přesto však měla Horská služba 

plné ruce práce. Nejvíce případů měli záchranáři v Krkonoších celkem 2219 případů. 

Mírný úbytek případů zle vidět i v situacích, kdy byl pacient předán rychlé zdravotnické 

pomoci nebo rychle lékařské pomoci. Za zimní sezónu to bylo 1518 případů. Poměrně 

razantní pokles případů vidíme tuto sezónu v případech, kdy byl stav pacienta tak vážný, 

že byla zavolaná letecká záchranná služba. Počet případů klesl na číslo 68. Je to nejméně 

případu zaznamenaných od zimní sezóny 2012/2013. Bohužel toto nemůžeme tvrdit  

o případech, při kterých byla použita kardiopulmonální resuscitace. Tento rok je to nejvíc 

případů od zimní sezóny 2012/2013 celkem 22 případů. Opět nejvíce případů 

zaznamenáváme v horské oblasti Krkonoše. Velký rozdíl nevidíme v případech, kdy 

došlo k úmrtí na horách. Počet smrtelných úrazů se pohybuje poměrně stále na stejné linii. 

Velikou změnu vidíme v oblastech, kde k těmto smrtelným úrazům dochází. Z tabulky 

zle vyčíst, že nejvíce případů bylo v oblasti Jeseníků a Krkonoš, hned za nimi jsou 

Jizerské hory a Šumava. I tuto zimu se lidé ztráceli v horských oblastech. Celkový počet 

pátracích akcí v sezóně 2015/2016 byl pouze 46 a nejvyšším počtem v Krkonoších za 

sezónu 15 hledaček, při kterých bylo naježděno neuvěřitelných 2037 kilometrů a horští 

záchranáři na nich strávili 195 hodin.  

  

  



58 

 

Tabulka č. 4, zimní sezóna 2015-2016 

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2016) 

(01.12.2015 - 30.04.2016) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 523 186 8 2 3 4 501 234000 

Krušné 

hory 
621 180 9 0 0 4 226 68400 

Jizerské 

hory 
601 288 9 3 3 7 434 133200 

Krkonoše 2219 414 17 10 4 15 210 140400 

Orlické 

hory 
661 169 3 1 1 1 30 10800 

Jeseníky 819 136 15 5 4 12 526 82800 

Beskydy 423 145 7 1 1 3 110 43200 

Celkem 5867 1518 68 22 16 46 2 037 195 h 

Zdroj: Horská služba  

 

V grafu č. 4. lze vidět porovnání mezi zimní a letní sezónou za rok 2016. Celkový počet 

zásahů v těchto sezónách je 8215 zásahů. V porovnání s předešlými sezónami můžeme 

vidět veliký rozdíl v počtu zásahů za letní sezónu, který vzrost na 2348, zatímco zásahů 

v zimní sezóně výrazně ubylo. Méně případů za zimní sezónu způsobila teplá zima a 

nekvalitní sněhové podmínky v horských střediscích.  
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Graf č. 4- počet zásahů za celou sezónu 2016 (vlastní výroba)  

 

Zdroj: Horská služba ČR  

 

17.5 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2016 – 30. 4. 2017 

V tabulce č. 5 je zaznamenána statistika zásahů za zimní sezonu 2016/2017. Celkový 

počet všech zásahů je 7082. Oproti předchozím sezónám se výjezd záchranářů výrazně 

zvýšil. Je to dané kvalitou zimních podmínek. Zima trvala déle a lidé se snažili využít 

každé volné chvíle, aby vyrazili do horských středisek sjíždět svahy. Nejvíce práce opět 

měli horští záchranáři v Krkonoších, kde bylo 2549 zásahů. Je to neuvěřitelné číslo 

například s porovnáním s horskou oblastí Beskydy, kde je o 2000 případů méně. Tento 

rok poprvé zaznamenali horští záchranáři v Jeseníkách hranici více jak 1000 zásahů za 

sezónu.  Je to dané velikostí oblasti, počtem středisek atd. Lze vidět i mírný nárůst 

případů, kde byl pacient předán rychlé zdravotnické nebo lékařské pomoci. Celkový 

počet takovýchto případů za zimní sezónu je 1890. Případů, kdy byl pacient převezen 

leteckou záchrannou službou vzrost na celkový počet 100 případů. Oproti minulé sezóně 

je to veliký nárust, ale zima 2015/2016 byla krátká a sněhové podmínky nebyly ideální. 

Když je porovnáme ze zimní sezónou 2014/2015 vidíme snížení o 10 zásahů. Z údajů, 

které máme k dispozici lze zaznamenat i nárůst případů, kdy musí záchranáři zahájit 

kardiopulmonální resuscitaci. Za zimní sezónu 2016/2017 KPR záchranáři použili u 25 

pacientů. I letošní zimu na horách umírali lidé. Neopatrnost a nezodpovědnost lidí 
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přinášeli další oběti na životech.  Naštěstí obětí nepřibývá tolik, jako celkové počty 

zásahů. Tuto zimu na horách zemřelo celkem 19 osob. Nejvíce případů opět 

zaznamenávají v Krkonoších.  Pátracích akcí od minulé sezóny výrazně přibylo, je to 

dané především tím, že sezóna 2015/2016 nebyla ideální a sněhové podmínky nebyly 

příznivé. Celkový počet pátracích akcí je 68. Při těchto pátracích akcích horští záchranáři 

najezdili celkem 3645 kilometrů. Je to zatím nejvíce najetých kilometrů technikou Horské 

služby ČR. To platí i o čase, který záchranáři na těchto hledačkách strávili. Celkem 285 

hodin. 

 Tabulka č. 5 – zimní sezóna 2016-2017 

 

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2017) 

(01.12.2016 - 30.04.2017) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 637 236 9 0 1 8 1135 201600 

Krušné 

hory 
804 236 8 2 3 10 61 104400 

Jizerské 

hory 
773 361 16 3 2 4 258 277200 

Krkonoše 2549 492 30 13 5 27 419 158400 

Orlické 

hory 
720 176 9 3 3 4 852 122400 

Jeseníky 1006 210 14 2 2 3 210 18000 

Beskydy 593 179 14 2 3 12 710 162000 

Celkem 7082 1890 100 25 19 68 3 645 285 h 

Zdroj: Horská služba  
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 V grafu č. 5. lze vidět porovnání mezi zimní a letní sezónou. Celkový počet zásahů, u 

kterých Horská služba ČR zasahovala je 9165. Oproti ostatním analyzovaným sezonám 

je nárůst opravdu veliký. Můžeme si všimnout mírného poklesu zásahů v letní sezóně.  

Graf č. 5- počet zásahů za celou sezónu 2017 (vlastní výroba) 

 

Zdroj: Horská služba ČR 

 

17.6 Zásahy Horské služby ČR za období 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018 

V tabulce č. 6 je zaznamenáno, u kolika zásahů v zimní sezóně musela Horská služba 

zasahovat. Celkový počet za zimní sezónu 2017/2018 je 7588.  Dle porovnání se všemi 

získanými daty je toto číslo nejvyšší. Neopatrnost návštěvníků hor je obrovská a Horská 

služba má nejvíce případů za posledních šest analyzovaných let. Opět nejvíce případů lze 

zaznamenat v Krkonoších, kde se počet zásahů vyšplhal na 2964 výjezdů Horské služby.  

Hranici více jak 1000 výjezdu mají i v Jeseníkách, kde od minulé zimní sezóny ubyl 

pouze jeden případ. Hranici 2000 zásahů zaznamenala Horská služba i v případech, kdy 

byl pacient předán rychlé zdravotnické nebo lékařské pomoci. Od minulých sezón se 

počet zvýšil na 2022 případů. Bohužel je zaznamenaný i obrovský nárůst úrazů, které 

musely být transportovány leteckou záchranou službou. Nejvíce případů měli záchranáři 

v Krkonoších, kde převoz potřebovalo 58 zimních nadšenců. Pozitivní údaj lze vidět 

v tabulce, která uvádí, kolikrát museli záchranáři zahájit kardiopulmonální resuscitaci. 

Celkový počet kardiopulmonální resuscitace je při 20 případech. Nejvíce případů je 
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zaznamenaných v Krkonoších. Bohužel, jako každý rok i tuto sezónu na horách umírali 

lidé. Od minulých let není nárůst až tak veliký. Celkový počet za sezónu je 19 smrtelných 

úrazů. Od minulého roku je zaznamenán i mírný pokles pátracích akcí. Celkově jich za 

sezónu Horská služba provedla 63. Horská služba najezdila záchranářskou technikou 

3366 km a strávila na nich 274 hodin. Což je poměrně velký rozdíl od minulé sezóny.  

Tabulka č. 6- zimní sezóna 2017-2018 

Celková statistika zásahů (Zimní sezóna 2018) 

(01.12.2017 - 30.04.2018) 

Region Celkem RZP/RLP LZS KPR Úmrtí Hledačka Km Čas 

Šumava 666 243 14 1 2 4 710 266400 

Krušné 

hory 
812 243 6 1 2 7 410 75600 

Jizerské 

hory 
803 338 26 3 4 8 832 280800 

Krkonoše 2964 639 58 12 9 20 284 82800 

Orlické 

hory 
833 196 4 1 1 6 168 39600 

Jeseníky 1005 185 11 1 0 12 517 147600 

Beskydy 505 178 12 1 1 6 445 111600 

Celkem 7588 2022 131 20 19 63 3 366 274 h 

Zdroj: Horská služba 
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Z grafu č. 6 lze vypozorovat rozdíl mezi zimní a letní sezóny za rok 2018. Je 

zaznamenaný nárůst zásahů během obou sezón. Celkový počet zásahů, ke kterým Horská 

služba vyjížděla se vyšplhal na 9933. Z grafu lze lehce poznat, že zimní sezóna výrazně 

převyšuje úrazy, které se staly v letních měsících.   

Graf č. 6- počet zásahů za celou sezónu 2018 (vlastní výroba)  

 

Zdroj: Horská služba ČR 

 

17.7 Porovnání všech zimních sezón 2013-2018 

V grafu č. 8 je znázorněno porovnání všech analyzovaných dat. Všechny zimní sezóny 

v letech 2013-2018. Jak je v grafu znázorněno, počet úrazů každým rokem rapidně 

vzrůstal. Nárůst lze vypozorovat i z tak krátkého měřeného úseku jako je těchto šest let.  

Za zimní sezóny od roku 2013 do roku 2018 provedla Horská služba ČR 38 864 zásahů. 

Neskutečné množství zásahů, které musí Horská služba během celé sezóny zajistit. 

Mnoho stráveného času, vynaložené síly, kterou věnovala Horská služba ČR k záchraně 

lidí před nepříznivými podmínkami, nebezpečím, bolestmi a hlavně smrtí. Lidé na horách 

a v horských oblastech tráví více času. Vymýšlejí se nové aktivity, které se mohou 

provozovat na sněhu. Nezodpovědnost, nezkušenost a nerozvážnost lidí zapříčiní tolik 

nehod, u kterých musí Horská služba zasahovat. V zimních sezónách 2013/2014  

a 2015/2016 je vidět menší pokles. To je dané tím, že sněhové podmínky v lyžařských 
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oblastech nebyly ideální.  Vysoká teplota, málo sněhu zapříčinily, že na horách není tolik 

zimních nadšenců. Bohužel i tak má Horská služba stále mnoho výjezdů. Nejvíce zásahů 

zaznamenává Horská služba ČR v horských oblastech Krkonoše, Jeseníky. Je to dané 

návštěvností dané oblasti. Ostatní horské oblasti jsou na tom, co se týče počtu zásahů za 

toto období velmi podobně.  

Graf č.7- zimní sezóny 2013-2018 

 

Zdroj: Horská služba ČR 
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17.8 Porovnání celé sezóny 2013-2018 

Na grafu č. 9 lze vidět porovnání celých sezón od roku 2013 až do roku 2018. Z grafu lze 

vypozorovat, že počet zásahů u Horské služby ČR každým rokem narůstá. Od roku 2013 

do roku 2018 Horská služba ČR zasahovala u 50 720 případů. Je to opravdu velké 

množství zásahů, ke kterým horští záchranáři vyjíždí.  Můžeme si všimnout, že v letech 

2014 a 2016 je mírný pokles zásahů. Je to způsobeno zhoršenými sněhovými 

podmínkami, které v těchto letech panovaly. Tím se snížil i celkový počet zásahů za celý 

rok. Nejvíce zásahů zaznamenávají záchranáři v horských oblastech Krkonoše, Jeseníky.  

Graf č. 8- celé sezóny 2013-2018 

 

Zdroj: Horská služba ČR 
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18 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a statisticky vyjádřit zásahy u Horské služby  

v ČR v období 2013-2018. V diplomová práce byla zaměřena hlavně na zimní sezóny, 

které trvají od 1.12 do 30.4. Z práce vyplývá, v jakých oblastech mají horští záchranáři 

nejvíce práce a kolik zásahů za zimní sezónu provedou. Nechybí zde ani porovnání  

a grafické znázornění zásahů mezi zimní a letní sezónou daného roku. Na konci práce je 

i porovnání všech analyzovaných dat. Tato diplomová práce navazovala na bakalářskou 

práci. Z bakalářské práce byla využita teoretická část, především popis Horské služby, 

její poslání a úkoly a historie. Došlo k rozšíření informací o mimořádných událostech 

v horských oblastech, popisu všech sedmi oblastí, kde Horská služba ČR působí. Byla 

zde především analyzována statistika dat od roku 2013-2018. Každá sezóna byla zvlášť 

zhodnocena a srovnána s předchozí.   

Bohužel potřebná data ke statistice zásahů nejsou volně přístupná, proto je potřeba se 

obrátit přímo na Horskou službu ČR. Do roku 2015 byl vydáván Horskou službou 

časopis, ve kterém byly potřebné informace a zhodnocení předešlé sezóny. Kvůli finanční 

situaci bylo vydávání časopisu zrušeno.  Finanční náročnost omezuje Horskou službu také 

v modernizaci vybavení, které je potřebné k záchraně zraněných osob. To však není 

jediný problém. Horská služba nemá žádné pravomoci. Na platný zákon čeká Horská 

služba už mnoho let. Ulehčila by se tím práce, a snížil počet zásahů. Horská služba ČR 

zajištuje i mnoho ochranných opatření. Určitě každý zná 10 pravidel FIS, jak se chovat 

na horách. Tento leták je v každém lyžařském středisku. Horská služba chce také ukotvit 

zákon a povinném nošení helem. Tím upozornila kampaní „Chraňte mozky“, která měla 

varovat na nebezpečné jízdy bez helem. Horská služba v posledních letech ulehčila práci 

lidem v horách mobilní aplikací, která byla dříve samostatně jako Horská služba a nyní 

je pod aplikací Záchranka. Ulehčí práci všem účastníkům případné nehody a hlavně 

záchranářům. Přesto je v horských oblastech opravdu velké množství úrazů. Z diplomové 

práce můžeme vypozorovat, že úrazů každým rokem přibývá a ani snaha Horské služby 

nezabrání, aby se tak dělo. Nezodpovědnost a bezohlednost lidí způsobuje, že Horská 

služba má celý rok mnoho práce.  
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