
 

 

 

 

Informatieblad van de Bergreddingsdienst van de Tsjechische Republiek 
 

Beste buitenlandse bezoekers van onze berggebieden, 
 

De Bergreddingsdienst van de Tsjechische Republiek heet u van harte welkom in dit 

prachtige berggebied en we hopen dat uw vakantie plezierig en zonder ongelukken 

zal verlopen. Mocht u onverhoopt de Bergreddingsdienst van de Tsjechische 

Republiek nodig hebben, let u dan op de volgende informatie: 

 

• De Bergreddingsdienst van de Tsjechische Republiek is sinds 21-12-2004 een 

“Instantie voor het openbaar belang” die is opgericht door de Tsjechische overheid, 

het ministerie voor Regionale Ontwikkeling. We zijn geen zorginstelling en onze 

leden vallen niet onder het gezondheidspersoneel. Dat betekent dat er op het 

ingrijpen van de Bergreddingsdienst geen internationale verdragen over de 

kostenloze verstrekking van medische zorg van toepassing zijn en bij het “Centrum 

voor internationale declaraties” in Praag kunnen geen rekeningen voor optreden van 

de Bergreddingsdienst worden gedeclareerd.  

• Het is derhalve noodzakelijk een speciale particuliere reisverzekering af te sluiten die 

geldt voor alle werkzaamheden van de Bergreddingsdienst, dus niet alleen voor hulp 

bij ongevallen, maar ook voor opsporingsacties, transport en dergelijke.  

• De leden van de Bergreddingsdienst worden voor hun werkzaamheden niet in 

contanten ter plaatse betaald. Wacht u daarom op de rekening die u zal worden 

toegestuurd door de firma MedJurist CZ s.r.o. De Bergreddingsdienst van de 

Tsjechische Republiek heeft met dit bedrijf een officiële overeenkomst gesloten tot 

de verstrekking van diverse diensten in verband met de vordering van betalingen op 

personen voor wie de Bergreddingsdienst werkzaamheden heeft verricht. Indien u 

een particuliere reisverzekering hebt, kunt u de factuur bij uw 

verzekeringsmaatschappij declareren. 

• Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de werkzaamheden of een factuur 

van de Bergreddingsdienst kunt u per e-mail richten aan: medjurist@email.cz 

• De geldende tarieven en verdere informatie kunt u ook vinden op de volgende 

websites: www.horskasluzba.cz , www.anwalt-in-stuttgart.de 

 

Wij hopen dat uw vakantie mede door onze informatie geslaagd zal zijn en dat u ons 

land met plezier in de toekomst zal blijven bezoeken! 

 

       Mgr. Jiří Brožek 
       Directeur - chef  

Bergreddingsdienst van de Tsjechische Republiek 

 

   

           

      
 

 

 


