
HORSKÁ SLUŽBA  v roce 2005



Struktura

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. Tato organizace společně s občanským sdružením 
Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost Horské 
služby v ČR.

Horská služba ČR, o. p. s. zejména
• 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 o 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 jejich 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 občanskému sdružení Horská služba České republiky
 – provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení 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
 – podporuje činnost občanského sdružení Horská služba ČR
• 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

Horská služba České republiky, o. p. s. je výběrovou, specializovanou 
záchranářskou organizací s působností v jednotlivých horských 
oblastech ČR.

HS ČR je na základě uzavřených smluv dle zákona č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému složkou IZS na vyžádání.

HS ČR je členem mezinárodní organizace horských služeb – IKAR.

Horská služba ČR, o. p. s. je řízena Správní radou, jejíž členy jmenuje
zakladatel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

Složení Správní rady Horské služby ČR, o. p. s.
 • předseda: Mgr. Radko Martínek, ministr Ministerstva pro místní
   rozvoj ČR (dále MMR)
 • místopředseda: Mgr. Marek Jahůdka, ředitel odboru MMR
 • členové: Ing. Ivan Koběrský, referent Ministerstva financí ČR;
   Ing. Josef Velíšek, ředitel odboru Ministerstva vnitra ČR;





Ing. Vlastimil Navrátil, generální ředitel Total Brokers, a. s.;
Ing. Tomáš Kubínek; Libor Čech, dobrovolný člen HS ČR;
Ing. Josef Hojdar, poslanec PČR; JUDr. Lenka Deverová, advokátka

Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, jejíž členy jmenuje
zakladatel.
Složení Dozorčí rady Horské služby ČR, o. p. s.
• předseda: Ing. Pavel Franěk, ředitel odboru MMR
• místopředseda: Mgr. Jiří Brýdl, senátor PČR
• členové: JUDr. Zdeňka Vobrátilová, ředitelka odboru MMR; 

MUDr. Pavel Bém, člen Rady Asociace krajů ČR; Jaromír Jech, 
místopředseda Svazu měst a obcí ČR; Mgr. Marcela Pröllerová, 
ředitelka odboru MS; Ing. Jaroslav 'Neuwirth, vedoucí odboru MMR

Běžný chod společnosti řídí ředitel-náčelník Horské služby 
ČR, kterého jmenuje Správní rada Horské služby ČR, o. p. s. 
Ředitel-náčelník Horské služby ČR jedná za společnost na základě 
plných mocí svěřených mu Správní radou. Výkon činnosti Horské 
služby se organizuje především v rámci jednotlivých horských 
oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, 
Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele oblasti stojí náčelník oblasti, 
jmenovaný ředitelem. Organizační chod společnosti a činnost Správní 
a Dozorčí rady zajišťuje úřad Horské služby (administrativní centrum), 
v jehož čele stojí ředitel úřadu.
Vedení Horské služby ČR, o. p. s.
• ředitel-náčelník: Mgr. Jiří Brožek
• ředitel úřadu: Zdeněk Barnet

Náčelníci oblastí HS ČR
• František Stupka – Šumava; Rudolf Chlad – Krušné hory;

René Mašín – Jizerské hory; Adolf Klepš – Krkonoše; Josef Šifra – 
Orlické hory; Michal Klimeš – Jeseníky; Ing. Radim Pavlica – Beskydy

Občanské sdružení Horská služba České republiky
HS ČR je registrována jako občanské sdružení, založené na základě
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů pod č. j. VSP/1-1508/90-R.

Základním organizačním článkem HS ČR je okrsek. V čele okrsku je 
vedoucí, kterého si mezi sebou volí členové činní v daném okrsku.
Oblast je vyšší organizační článek a je složena z jednotlivých okrsků. 
Oblast plně a samostatně zabezpečuje výkon působností HS ČR na 
svém území na základě požadavků HS ČR, o. p. s., a to v souladu se 
Stanovami, Statutem a ostatními vnitřními předpisy, jakož i obecně 
platnými normami.
V čele oblasti stojí předseda Rady oblasti.
Nejvyšším orgánem HS ČR je Valná hromada. Nejvyšším řídícím 
orgánem HS ČR je Rada HS ČR, která se skládá z předsedů rad 
jednotlivých oblastí.
Statutárním zástupcem je předseda Rady HS ČR.

Složení Rady HS ČR
• předseda: František Stupka – Šumava
• Jiří Šmíd – Krušné hory; Vladimír Hošic – Jizerské hory; Adolf Klepš – 

Krkonoše; Petr Likavec – Orlické hory; Oldřich Sigmund – Jeseníky;
 Ing. Petr Gemroth – Beskydy

Struktura



• Členem Horské služby České republiky se může stát osoba starší 
osmnácti let, která má zájem podílet se na činnosti a splní podmínky 
stanovené Stanovami a Statutem.

• Rozeznáváme tyto formy členství: čekatel, dobrovolný člen, lékař HS 
ČR a čestný člen.

• Podmínky pro přijetí za čekatele jsou: fyzická zdatnost, morální 
a charakterové vlastnosti, předpoklad řádného plnění povinností 
člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, a potvrzení lékaře 
o způsobilosti výkonu práce v HS ČR.

• Dalšími podmínkami pro přijetí jsou maximální stáří čekatele třicet 
pět let v den podání přihlášky, dosažitelnost pro záchrannou činnost 
v příslušné oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti a písemná žádost 
o přijetí, doložená doporučením dvou členů HS ČR, kteří jsou členy HS 
ČR nejméně čtyři roky.

• Dobrovolným členem HS ČR se může stát čekatel, který je nejméně 
jeden, ale nanejvýš čtyři roky čekatelem, a který splňuje podmínky 
čekatele, absolvoval základní školu HS ČR a složil předepsané zkoušky, 
a který byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou předsedy 
Rady HS ČR předepsaný slib.

• Lékař HS ČR – vedoucí okrsku HS může s předchozím souhlasem Rady 
oblasti přizvat k externí spolupráci lékaře, který napomáhá při školení 
okrsku a případně službách HS. Nevztahují se na něj práva a povinnosti 
člena HS, avšak musí projít přezkoušením z lyžování u metodika oblasti.

• Čestným členem HS ČR se může stát dobrovolný člen HS ČR, který 
ukončil svoji aktivní činnost u HS ČR, dlouhodobě aktivně pracoval 
v HS ČR nebo v souvislosti s výkonem služby HS ČR utrpěl trvalou 
újmu na zdraví znemožňující plnit povinnosti člena.



Základní údaje

Počty členů HS ČR v oblastech

  • Šumava 32
  • Krušné hory 75
  • Jizerské hory 48
  • Krkonoše 160
  • Orlické hory 31
  • Jeseníky 67
  • Beskydy 77

Horská služba má celkem 490 členů, 431 dobrovolných členů,
20 lékařů a 43 sezonních pracovníků.

  • 55 záchranných stanic
  • 41 vozidel
  • 101 sněžných skútrů
  • 21 čtyřkolek
  • 3 sněžná pásová vozidla
  • 87 pevných a vozidlových radiostanic
  • 272 přenosných radiostanic

Technické vybavení HS ČR, o. p. s. k 31. 12. 2005

  • dílčí obnova víceúčelových záchranných
   vozidel  8 kusů 9,2 milionu
  • dílčí obnova sněžných pásových vozidel 17 kusů 6,2 milionu
  • dílčí obnova čtyřkolek (výměna po havárii)  1 kus 0,3 milionu
  • obnova nákladních přívěsů za vozidla 5 kusů  0,2 milionu

Investice v roce 2005

  • Dům HS Špindlerův Mlýn 5, 3 milionu
  • stanice HS Zadov 0, 3 milionu
  • Dům HS Frýdlant nad Ostravicí 0, 4 milionu
  • Dům HS Bedřichov u Jablonce nad Nisou 0, 3 milionu
  • stanice HS Ovčárna 0, 4 milionu
  • stanice HS Ramzová 0, 5 milionu
  • Dům HS Červenohorské sedlo 0, 3 milionu
  • Dům HS Železná Ruda – Špičák 0, 5 milionu

Rekonstrukce a údržba stanic HS ČR





Financování HS ČR v roce 2005

  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
   dotace na činnost 109,85 milionu
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
   investiční dotace  14,188 milionu
  • Pardubický kraj 0,15 milionu

Dotace

  • Eurotel 1 milion
  • Zentiva 0,25 milionu
  • Pivovar Holba 0,1 milionu
  • Mostecká uhelná 0,1 milionu

Sponzorské a reklamní příspěvky

  • úhrada za ošetření a transport cizinců 5,7 milionu
  • asistence a školení  0,6 milionu
  • za nájmy a ostatní služby 0,1 milionu

Další příjmy

 Celkové náklady na zajištění provozu HS ČR, o. p. s. 114 milionů
 Celkové investiční náklady na reprodukci
 investičního majetku 23,6 milionu

Od konce roku 2004 má Horská služba ČR statut obecně prospěšné 
společnosti, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rok 
2005 byl tedy prvním, který umožnil Horské službě ČR, o. p. s. fungovat 
s kvalitnějším a efektivnějším financováním.
Z celkových finančních prostředků byl hrazen provoz, nákupy a opravy 
nemovitostí. Především byla částečně obnovena dopravní technika, 
obměněno osm víceúčelových záchranných vozidel, 16 sněžných skútrů 
a pět přívěsů za vozidla na přepravu materiálu. Investice do oprav 
a úprav stanic Horské služby vedly především ke zlepšení jejich užitných 
vlastností a snížení tepelných ztrát. Část prostředků směřovala na 
každoroční obnovu záchranné techniky v podobě svozných prostředků, 
radiostanic, zdravotnického materiálu (vakuové dlahy, obvazy) 
a v neposlední řadě na potřebné pracovní a ochranné prostředky, mezi 
které mj. patří lyže, boty a oblečení. Oproti předchozím rokům směřovaly 
finanční prostředky do Horské služby pouze z jednoho zdroje (MMR ČR), 
a to také zjednodušilo zadávání a zrychlilo realizaci výběrových řízení 
a dodávek. Rozpočet byl také oproti roku 2004 navýšen o 23 milionů Kč. 
Díky tomu, že HS ČR znala výši finančních prostředků, kterými mohla 
disponovat v roce 2005, bylo možné zabezpečit kvalitní a včasnou 
přípravu na nadcházející zimní sezonu.

  U všech uvedených hodnot se jedná o částky v Kč.





Větší akce Horské služby ČR v roce 2005
• několikadenní neúspěšné pátrání po pohřešovaném – Krkonoše; 

leden
• evakuace osob z vlaku, který uvázl v závějích – Vejprty, Krušné hory; 

leden
• součinnost s Hasičským záchranným sborem při požáru Špindlerovy 

boudy – Krkonoše; únor
• evakuace cestujících z lanovky – Ramzová, Jeseníky; únor
• nasazení členů HS při lavinovém neštěstí na polské straně Krkonoš; 

únor
• lavinová akce – Obří důl, Krkonoše; březen
• neúspěšná pátrací akce v Turecku; červen
• součinnost s Policií ČR – úspěšné pátrání po 2,5leté holčičce – Orlické 

hory; červenec
• pátrání po skupině podchlazených skautů z Německa a jejich 

transport – Krkonoše; říjen
• neúspěšné pátrání po mentálně postiženém – Šumava; prosinec
• řešení smrtelných úrazů a úmrtí v terénu v jednotlivých horských 

oblastech – jedná se o časově náročné akce za přítomnosti Policie 
ČR i Zdravotnické záchranné služby, kdy následuje nutný transport 
zemřelého – vše zajišťuje ve většině případů HS ČR

Účast a pořádání mezinárodních akcí a soutěží HS ČR v roce 2005
• pořádání mezinárodního lavinového kurzu v Krkonoších – duben
• pořádání mezinárodních soutěží HS v Jizerských horách a Krkonoších 

– září a duben

Činnost v roce 2005

• pravidelná doškolení a výcviky zaměstnanců a členů HS
• účast na mezinárodních akcích:
 mezinárodní zimní a letní seminář horských služeb – Courmayeur
 mezinárodní soutěž pátracích psů – prvenství Horské služby ČR
 mezinárodní lavinové kurzy – Německo, Polsko, Slovensko
 mezinárodní sympozium k problematice lavin – Švýcarsko
 zasedání Mezinárodní organizace horských služeb IKAR – Itálie
 účast na mezinárodních závodech HS v Německu, Polsku a Slovensku
 účast na mezinárodních cvičeních HS – Německo, Polsko
 účast na ME a dalších mezinárodních soutěžích ve skialpinismu

Horská služba ČR působí
• na rozloze zhruba 7 000 km2

• na turistických cestách zhruba 2 200 km
• v lyžařských areálech s celkovou hodinovou přepravní kapacitou více 

než 322 000 osob

Horská služba ČR v roce 2005 prováděla
• kompletní zabezpečení letních a zimních služeb včetně 24hodinové 

pohotovosti – vždy jedné v celé oblasti
• běžnou údržbu na majetku HS – budovy, skútry, vozidla, svozné 

prostředky atd.
• obnovu tyčového značení – 340 km v rámci celé HS
• asistenci při závodech
• zimní a letní školu HS
• výměnu a údržbu části radiové sítě



• seminář orthopedie a traumatologie v Motole
• školení vlastních členů, zdravotních škol – obor zdravotní záchranář – 

a některých útvarů Policie ČR
• asistenci při dalších akcích v horských oblastech

Kynologie
Po vzoru alpských zemí a kolegů ze slovenských hor začala i Horská 
služba České republiky využívat záchranářských psů pro vyhledávání 
lidí z lavin. Horská služba ČR má 9 lavinových psů, kteří jsou prioritně 
určeni právě pro nasazení v lavinách. Jsou však využíváni i pro pátrání 
v terénu a účastní se mezinárodních misí dle požadavků IZS.

Letečtí záchranáři
Horská služba má také 45 speciálně vyškolených leteckých záchranářů, 
kteří se podílí na zásazích v obtížných a časově náročných podmínkách 
v horách při transportu vážně zraněných. Letecká služba je pro HS ČR 
zajišťována Policií ČR, Armádou ČR a soukromou leteckou záchrannou 
službou.



Za celé období HS ČR, o. p. s. provedla celkem 7 795 zásahů,
z toho:
• Šumava  639
• Krušné hory  861
• Jizerské hory  987
• Krkonoše  2 749
• Orlické hory  712
• Jeseníky  1 093
• Beskydy  754

Úrazy

Přehled dle jednotlivých typů poranění
• zlomenina  1 961
• pohmožděnina  1 421
• poranění kloubu  2 747
• rána  1 537
• místní omrzlina  9
• celkové podchlazení  41
• šok 101
• selhání srdce  57
• poranění vnitřních orgánů  123
• bezvědomí  261
• vyčerpání  154
• vliv tepla a slunce  22
• mrtví  19
• bez poranění  207
• jiná poranění  434

Přehled dle jednotlivých typů nasazení Horské služby ČR
• svoz  4 931
• snášení  120
• vyprošťování  65
• ošetření  6 811
• hledačka  123
• vrtulník  65
• planá akce  7
• jiný zásah  87

Přehled dle jednotlivých typů transportu zraněného
• sáně  1 553
• akia  265
• nosítka  59
• skútr  4 466
• vrtulník  76
• vozidlo HS  966
• přišel sám  1 244
• netransportován  918
• vlastní auto  92
• jiné  87





 • Úmrtí na horách 19
 • Pátrací akce 123
 • Počet hodin při pátracích akcích 1 799
 • Počet najetých kilometrů při pátracích akcích 6 306

V porovnání s rokem 2004, kdy bylo uváděno 6 757 úrazů, došlo 
v roce 2005 k jejich navýšení z důvodů větší návštěvnosti hor a větší 
přepravní kapacity vleků při stejném rozsahu sjezdových tratí. 
Docházelo k větším srážkám lyžařů a k úrazům vzniklým vyjetím ze 
sjezdové tratě. V letních měsících se zvýšil počet těžkých úrazů na 
kolech.

Úrazy





Pro Horskou službu České republiky vydala firma Kalendář Liberecka, spol. s r. o.

1. Horská služba Šumava
  Dům HS, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
  tel. + fax: 376 397 100, tel.: 376 397 273

2. Horská služba Krušné hory
  Dům HS, 362 62 Boží Dar
  tel. + fax: 353 815 150, tel.: 353 815 140

3. Horská služba Jizerské hory
  Dům HS, 468 12 Bedřichov u Jablonce n. N.
  tel. + fax: 483 380 204, tel.: 483 380 073

4. Horská služba Krkonoše
  Dům HS, 543 51 Špindlerův Mlýn
  tel. + fax: 499 433 230 (239)

5. Horská služba Orlické hory
  Dům HS, 517 91 Deštné v Orlických horách 332
  tel. + fax: 494 663 134, tel.: 494 663 152

6. Horská služba Jeseníky
  Dům HS, Červenohorské sedlo
  790 85 Domašov 73
  tel. + fax: 583 295 108, tel.: 583 295 111

7. Horská služba Beskydy
  Dům HS, Ondřejnická 896
  739 11 Frýdlant nad Ostravicí
  tel. + fax: 558 677 393, tel.: 558 678 228

8. Sídlo Horské služby ČR o. p. s.
  543 51 Špindlerův Mlýn 260
  tel. + fax: 499 433 230 (239)

9. Administrativní centrum HS ČR
  Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
  tel. + fax: 257 214 286

Webové stánky Horské služby ČR: www.horskasluzba.cz

Horská služba České republiky – adresy a kontakty:

Pohotovostní číslo
376 397 273

353 815 140

483 380 073

602 448 338

602 385 555

602 666 603

606 769 010


