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Anotace diplomové práce 
 

ŠRUBAŘOVÁ KATEŘINA, Studie činnosti Horské služby v Beskydech, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, VŠB - TU Ostrava, 2008, 64 stran diplomová práce. 

Vedoucí: doc. Dr. Ing. Šenovský Michail. 

 

Diplomová práce je zaměřena na sestavení modelu pro vyhodnocení území a jeho plošné 

pokrytí horskou službou. 

Bylo provedeno zhodnocení současného stavu, posouzení rozmístění jednotlivých stanic 

horské služby v letním a zimním období a v pracovních a volných dnech a odhadnuta rychlost 

dojezdu záchranářů do jednotlivých oblastí Beskyd. Cílem práce je najít optimální dislokaci stanic 

jak z pohledu návštěvníků hor, tak i samotných záchranářů.  

Výsledkem práce je sestavení kritéria hodnocení územního celku pro plošné pokrytí Beskyd 

a návrh nové dislokace stanic horské služby. 

 

Klíčová slova: horská služba, ohrožení, riziko, zhodnocení, dislokace, pokrytí 

 

ANNOTATION OF THE GRADUATION THESES. 
 

Mrs. ŠRUBAŘOVÁ KATEŘINA, A Study of Beskydy Mountain Rescue Service 

Activitieses, The Faculty of the Safety Engineering, VŠB – TU Ostrava, 2008, 64 pages of the 

graduation theses. 

Dean: doc. Dr. Ing. Šenovský Michail.    

 

The graduation theses is focused for the creation of the territory evaluation model and 

its territorial covering by the Mountain Rescue Service. 

There have been completing the analysis of the current status, the evaluation of the 

individual Mountain Service dislocations for summer/winter seasons at working/weekend 

days and the time for rescues to arrive into the various territories of the Beskydy mountains 

was estimated. The target of the graduation theses is to find an optimal dislocation of the 

stations from the point of view of the mountains visitors and rescues. 

The graduation theses result is the creation of an evaluation criteria for the Beskydy 

territorial covering  and the suggestion of the new Mountain Rescue Service dislocations. 
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1 Úvod 

Rekreační oblasti v rámci republiky, zvlášť když jde o hory, jsou z hlediska 

bezpečnosti zabezpečovány horskou službou, neboť integrovaný záchranný systém má 

do těchto oblastí poměrně dlouhé dojezdové časy. Určitá spolupráce zde sice existuje, ale 

pro záchranu v horském terénu je zapotřebí odpovídající technické vybavení, fyzická zdatnost 

a především dobrá znalost místa zásahu. 

Horské oblasti se stále více stávají místem sportu, relaxace a odpočinku. Počet lidí 

vyhledávajících horské prostředí na turistiku, cyklistiku, lyžování a adrenalinové sporty 

neustále narůstá zejména díky kvalitnějšímu poskytování služeb. Moderní ubytovací zařízení, 

rozvíjející se sportovní centra a rostoucí počet cyklostezek nabízí spoustu možností, jak 

naložit s volným časem. S nárůstem návštěvníků ovšem stoupá i pravděpodobnost vzniku 

úrazů a tudíž je zde pro poskytnutí pomoci horská služba, jejíž současné rozmístění je spíše 

dílem historie a ne nynějších optimálních potřeb. 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na téma Studie činnosti Horské služby 

v Beskydech. Myslím si, že jde o velmi aktuální problematiku především v zimních měsících, 

kdy roste počet těžkých zranění a úmrtí na horách zejména díky rostoucí neukázněnosti 

některých lyžařů a neuposlechnutím varování před pádem lavin. 

Mým cílem je popsat a zhodnotit současný stav zabezpečení pohoří Beskyd Horskou 

službou z pohledu dislokace jednotlivých okrsků a pokusit se o vytvoření metodiky 

nejpříznivějšího systému rozmístění stanic horské služby.  
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2 Rešerše 

Janošec František a kolektiv, 50 let Horské služby v Beskydech, 2003, 1. vyd., [1] 

Kniha popisuje historii vzniku horské služby v Beskydech, zabývá se organizační 

strukturou, vybaveností a představuje jednotlivé okrsky Beskyd s jejich členy od minulosti 

až po současnost. V krátkosti se autoři knihy zmiňují o práci lékařů a zdravotní komise a také 

o obětech a tragédiích, ke kterým v horských oblastech došlo. 

Bíca Miroslav a kol., Učebnice pro záchranné zdravotnické služby v ČR,  Nakladatelství 
Revue Praha,  1996, ISBN 80-900803-1-6 – zdravotnická část, ISBN 80-900803-2-4 – část 
Horské služby ČR, [2] 

Učebnice seznamuje záchranáře s metodikou poskytování první pomoci lidem 

v horském terénu, vysvětluje techniku transportů a vše, co se záchrannou činností souvisí. 

Mimo jiné učebnice popisuje pohyb v lavinovém území, způsob postupu zasněženým 

terénem, organizaci záchranných akcí, orientaci v neznámém terénu a práci se základní 

lanovou technikou při využití vrtulníku. 

Statut obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR, o.p.s., [3] 

Statut obecně prospěšné společnosti, vydaný správní radou, vymezuje název, sídlo, 

identifikační číslo, dobu trvání společnosti, druh a podmínky poskytování služeb, organizační 

členění společnosti, hospodaření společnosti, obsah výroční zprávy a zrušení společnosti. 

Stanovy Horské služby České republiky, o.s., [4] 

Stanovy upravují název a sídlo, cíle a poslání, organizační členění, orgány a symbol 

HS ČR, majetek a hospodaření, revizní činnost a zánik HS ČR a vypořádání majetku. 

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání1, [5] 

Dohoda upravuje poskytování plánované pomoci na vyžádání při provádění 

záchranných a likvidačních prací v rámci IZS a při přípravě sil a prostředků.  

                                                 
1 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Policií České republiky a Horskou službou ČR, 

o.p.s. 
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Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
[7] 

Zákon vymezuje použití a složky integrovaného záchranného systému, postavení 

a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací, organizaci záchranných 

a likvidačních prací v místě zásahu, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při mimořádných událostech a také kontroly, pokuty a finanční zabezpečení. 

Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů, [8] 

Zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné společnosti, její založení 

a vznik, zrušení, likvidaci a zánik, zabývá se organizačním členěním, hospodařením 

a obsahem výroční zprávy obecně prospěšné společnosti. 
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3 Beskydy a jejich vymezení 

V severovýchodní části České republiky, při hranicích se Slovenskem, na území 

Moravskoslezského kraje, se nachází horská soustava Beskydy (obr. 1) s nadmořskou výškou 

350 – 1324 m. Beskydy jsou svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí 

(CHKO) v České republice. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy (v roce 1973) byly její 

výjimečné přírodní hodnoty, především velmi rozmanitý terén Západních Karpat. Kamenité 

svahy a prudké srázy střídají rozlehlé louky, pastviny a smrkové porosty. V Beskydech 

se nachází 43 zvlášť chráněných území, z toho 8 národních přírodních rezervací. 

Vlastní pásmo Beskyd začíná vrcholem Trojačky a Kamenárky východně 

od Valašského Meziříčí a pokračuje směrem k Javorníku, z vrcholu Radhoště vybíhá táhlý 

hřeben směrem na Pustevny, Čertův mlýn a odtud pak k jihu na Martiňák. Na sever spadají 

úbočí Kněhyně do Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Smrk (1 276 m) je druhou nejvyšší 

horou v Beskydech s výhledem na přehradu Šance, do údolí Starých Hamer a Ostravice. 

Nejhezčí výhledy ovšem skýtá Lysá hora (1 324 m). Na východ od Lysé hory a Travného 

se táhne několik hřebenů Těšínských Beskyd s Prašivou, Javorovým a Velkým Polomem 

až po Čantoryji. Takzvané Zadní hory se táhnou od Bílého Kříže, Konečnou přes Bumbálku 

až k Vsetínským vrchům. První hřeben pokračuje z Bumbálky na Soláň až po Vsacký Cáb. 

Druhý, a snad nejkrásnější, je hřeben Javorníků směrem na Portáš a Kohútku [1].  

Nejen výborně značené turistické cesty, rozvíjející se síť kvalitních ubytovacích 

zařízení, ale i členité rozvětvené hřebeny a hluboká údolí tvoří ideální podmínky 

pro provozování horských sportů a rekreací. S narůstající návštěvností a organizováním 

aktivit na horách ovšem rostou i počty úrazů. V dřívějších dobách pomoc zraněným 

zajišťovali sami lyžaři a turisté s pomocí vedoucích a zaměstnanců horských chat a hotelů. 

Od roku 1951 se o bezpečnost turistů v Beskydech stará Horská služba Beskydy. 
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obr. 1   Mapa Beskyd, [11] 
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4 Úrazy na horách 

Mediální podpora sportovních a turistických akcí, modernizace turistických 

a rekreačních oblastí a neustále se rozvíjející sportovní areály přivádějí do horské přírody 

statisíce návštěvníků ročně. Při takovémto množství lidí je velmi pravděpodobné, že si hory 

budou vybírat svou daň. Z výročních zpráv vydaných horskou službou (HS) vyplývá, že počet 

úrazů od roku 2001 neustále roste (graf 1)2. Nejčastější příčinou je větší přepravní kapacita 

vleků při stejném rozsahu sjezdových tratí. Tím dochází k častějším srážkám lyžařů anebo 

vyjetí mimo sjezdové tratě. V letních měsících vzrostl počet těžkých úrazů na kolech 

a horských koloběžkách. 

Mezi nejčastější zranění patří úrazy dolních a horních končetin a hlavy (graf 3, graf 4). 

K těmto úrazům dochází především na sjezdových lyžích a snowboardu, v létě pak při 

cyklistice (graf 2). Důvodem tisíců nehod ročně bývá vysoká rychlost, nezvládnutí jízdy, 

srážka s jiným lyžařem, snowboardistou nebo turistou. Dalším problémem jsou příliš úzké 

sjezdovky, které navíc nebývají dostatečně zabezpečené proti nárazu do sloupů nebo vyjetí 

mezi stromy. Takovéto střety pak končí ve většině případů tragicky. 

Stejně jako bylo velmi diskutované téma o zavedení povinného nošení přileb u dětí 

při cyklistice, hovoří se i o povinném používání přileb na sjezdovkách. Například v Itálii je 

dáno nošení přileb na sjezdovkách u dětí mladších 14 let zákonem a v Norsku mají lyžaři 

s přilbou slevu na některých vlecích.  

„Nyní třeba nemůžeme nikoho ze svahu vykázat. S trochou nadsázky bych řekl, že my 

se můžeme tak maximálně dívat a doufat, že se nic nestane,“ kritizuje současný stav náčelník 

Horské služby Beskydy Radim Pavlica. Například v Polsku hříšníky ze svahů vykazuje 

takzvaná sjezdovková policie. Pokud zákon projde, měla by takové pravomoci obecní policie 

[14]. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Statistika úrazů je zpracována vždy za období od 1.12. do 30.11. 
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graf 1   Počet úrazů na horách v ČR, [10]       graf 2   Přehled úrazů dle činnosti při nehodě, [10]   
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graf 3   Přehled úrazů v jednotlivých okrscích  Beskyd, [18]    graf 4   Průměrný počet úrazů v jednotlivých okrscích v Beskydech, [18] 
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5 Historie horské služby 

5.1 Osídlování hor 

V dávných dobách se hory pro svoji nepřístupnost považovaly za sídla bohů. Postupem 

času strach z neznámých hor ustupoval materiálním potřebám a člověk se do nich odvážil 

proniknout. Byli to především lovci zvěře, kteří toužili po vzácné kožešině, a tak se vydávali 

čím dál výše, aby ukořistili úlovky v nížinách nevídané, a proto cennější. Dalšími odvážlivci 

byli lidé hledající léčivé byliny, drahé kovy a jedním z důvodů byla také těžba dřeva. 

Člověk začíná hor stále častěji využívat ke svému prospěchu. Dostává se téměř 

až na vrcholy hřebenů a začíná po celých horách stavět své příbytky. Kvůli obtížným 

přístupovým cestám využívá místního bohatého zdroje dřeva a staví si dřevěné chatrče – 

boudy. Tito „budaři“, první trvalí osadníci letních Krkonoš, stavějí i zařízení pro přijímání 

hostů. K jejich největšímu rozmachu došlo v 17. a první polovině 18. století. V 18. 

a především v 19. století začínají vznikat boudy s celoročním provozem (1811 Petrovka, 1830 

Labská, 1847 Obří, 1896 Vosecká apod.). 

Krásná horská příroda láká stále více návštěvníků, a to nejen v létě, ale i v zimě. 

Nejdříve přicházejí hosté ze zámožnějších vrstev, kteří mají dostatek prostředků na poměrně 

nákladnou cestu do hor a na využívání pohostinství v boudách. Velmi často se obracejí 

na místní domorodce a znalce hor, aby je dovedli do nejkrásnějších koutů pohoří. Tak v roce 

1850 vzniká koncesovaná služba průvodců a nosičů, podmíněná znalostí první pomoci, která 

za úplatu nabízí své služby.  

Po vzoru Pohorské jednoty Radhošť, která byla založena 14. září 1884 

JUDr. Eduardem Parmou ve Frenštátě pod Radhoštěm, byla vytvořena turistická organizace 

Klub českých turistů (KČT), která výrazně přispěla k návštěvnosti Krkonoš. KČT byl později 

jednou z největších turistických organizací v Rakousku-Uhersku. 

K dalšímu zvýšení návštěvnosti hor dochází s rozvojem lyžování. V roce 1887 zakládá 

Josef Rössler-Ořovský lyžařský kroužek v Praze. Po vzniku českých lyžařských spolků 

v Jilemnici (Krkonošský Ski klub, 1885) a ve Vysokém nad Jizerou (1903) se pořádají první 

lyžařské závody. V letech před první světovou válkou se lyžování rozšiřuje do všech horských 

oblastí Čech a Moravy. 

Rozvoj lyžování ovšem nepřinášel jen příjemné stránky, ale bylo také nutné 

poskytovat pomoc raněným. V zimě roku 1900 projížděla skupina lyžařů pod vedením Josefa 

Rösslera-Ořovského kolem Sněžných jam v Krkonoších, když se náhle pod posledním členem 
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skupiny utrhla sněhová závěj a on se zřítil dolů. Tehdy zasáhli členové dobrovolného 

hasičského sboru ze Špindlerova Mlýna. Šlo o první organizovanou záchrannou akci 

v Krkonoších. 

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

a Václav Vrbata. Ve sněhové bouři poskytl Vrbata Hančovi část svého oděvu, ačkoliv si byl 

vědom, 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.    

5.2 Vývoj po první světové válce 

Po první světové válce dochází k velkému rozvoji lyžařství. Stoupá počet zimních 

návštěvníků Krkonoš a souběžně se zvyšuje počet úrazů a tragických nehod. Dobrovolní 

hasiči ze Špindlerova Mlýna byli školeni pro speciální případy, vyplývající ze zvláštností 

horské zimy – bouře, laviny, sněhové vánice. Postupně se k nim přidali členové místního 

spolku zimních sportů. 

O zajištění bezpečnosti lyžařů se zajímal také Svaz lyžařů republiky Československé 

(SL RČS), který jako první veřejně vystoupil a svým dopisem ze dne 18. 2. 1930 se dotázal 

Okresního hejtmanství ve Vrchlabí, „zda existuje korporace, která by mohla vyslat 

záchrannou expedici do hor, když se za nepohody někdo ztratí nebo když je třeba jakékoli 

první pomoci. Není-li taková organizace, zda by byli ochotni dát popud k jejímu založení“ 

[2]. 

Okresní hejtman se tohoto návrhu ujal a místní obyvatelé začali organizovat záchranné 

skupiny složené z dřevařů, zaměstnanců horských bud, lesníků, tkalců, sportovců, vesměs 

zdatných lyžařů. Jejich práce se velmi osvědčila, ale velkou nevýhodou bylo nejednotné 

velení. 

V roce 1934/35  byl v Krkonoších vytvořen samostatný záchranný sbor o šesti 

oddílech. Zima je dokonale prověřila, a tak 12. května 1935 došlo k realizaci požadavku 

SL RČS a byla založena jednotná organizace Horské služby v Krkonoších. Předsedou byl 

okresní hejtman ve Vrchlabí a bylo ustaveno pět stanic. Hlavním nedostatkem ovšem bylo 

materiální vybavení členů. Tento nedostatek byl vyrovnán nesmírnou obětavostí, skromností a 

vynikajícím kamarádstvím členů HS. Politické události a druhá světová válka přerušily 

existenci HS, ale jen co do jména. Podstata práce a myšlenka přežívaly i za okupace. 
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5.3 Vývoj po druhé světové válce 

30. září 1945 dochází k obnovení činnosti Horské záchranné služby3 (HZS) 

v Krkonoších. Dobré zkušenosti osvědčených pracovníků HZS pomáhají během dalších let 

zakládat záchranářské spolky i v jiných oblastech Čech a Moravy jako pobočky HZS. 

� 1948 – Jeseníky 

� 1948 – 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. 

1. prosince 1954 dochází ke sjednocení dvou největších záchranných organizací 

v republice – Horské záchranné služby a Tatranské horské služby, kdy byla ustanovena 

Horská služba s celostátním působením. Byl změněn členský odznak (obr. 2) a vytvořeny 

oblastní komise HS. Nastává velký rozvoj Horské služby. Dřívější pobočky HZS se staly 

samostatnými celky. V roce 1955 se připojují Krušné hory. V roce 1957 došlo ke zrušení 

Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (SVTV) a k vytvoření Československého svazu 

tělesné výchovy (ČSTV), pod jehož vedení spadá i Horská služba v celé republice.  

Se zvýšenou úrovní Horské služby rostlo i materiální vybavení členů HS 

a záchranných stanic. Kromě základních pomůcek, jako svozné prostředky, lyžařská 

a horolezecká výstroj, oblečení členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení HS další 

pomůcky pro záchrannou i preventivní činnost. Zvláštní vliv na to má zvýšený mezinárodní 

styk se zahraničními partnery z alpských zemí. Bylo zavedeno mezinárodní lyžařské značení 

sjezdových tratí a lyžařských cest. Začaly se používat SOS telefony a radiostanice. Od roku 

1967 se uplatňují sněžné skútry. Postupně se vybudovávají a modernizují objekty 

záchranných stanic a domů HS. 

Postupně se HS stala jednou z nejlépe vybavených horských služeb ve východní 

Evropě. Pravidelná účast na zasedáních a kongresech IKAR – Mezinárodní federace 

záchranných služeb při UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme) a úspěšné 

zvládnutí mezinárodního symposia ve Vysokých Tatrách 5. – 10. prosince 1967, které řešilo 
                                                 
3 Název Horská záchranná služba je používán v období 40. a 50. let 20. století 
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problém právního postavení záchranných služeb a bezpečnosti v horách, vedlo k přijetí HS 

ČSSR za člena IKAR, po boku dalších záchranných služeb v Evropě. 

V roce 1969 na základě federativního uspořádání republiky a v souvislosti 

s přestavbou celé tělovýchovné organizace vznikly nové národní organizace  HS ČSR a SSR. 

Nejvyšším orgánem byla schválena Rada HS. 

Dalším mezníkem v upevnění organizační struktury HS bylo schválení nového statutu 

s platností od 1. ledna 1975, který byl v roce 1986 nahrazen novým statutem. 

 

obr. 2   Znak HS ČR, [10] 

5.4 Současnost 

Horská služba ČR se po roce 1990 stává speciální záchranářskou organizací. Působí 

v oblastech Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy 

(obr. 3) jako speciální záchranná služba s právní subjektivitou. Jednotlivé oblasti HS se dále 

sdružily do dobrovolného sdružení HS ČR s právní subjektivitou. 

Do konce roku 1993 byla HS zastřešena Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy v ČR. V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt - občanské sdružení Horská 

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

zdravotnictví. Během 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. Od roku 2005 má Horská služba ČR novou organizační strukturu: 

Horskou službu ČR, o. p. s. (zaměstnávající profesionální záchranáře) a občanské sdružení 

Horská služba ČR (sdružující dobrovolné členy). 
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obr. 3   Územní působnost příslušných poboček HS ČR, zdroj: vlastní 

5.5 Historie vzniku Horské služby v Beskydech 

Vedoucí odboru turistiky Státního výboru tělovýchovy a sportu ve Vsetíně Vojtěch 

Menšík v roce 1948 přišel s myšlenkou zřídit organizovanou složku záchranné služby a začal 

zajišťovat potřebný zdravotnický materiál. Nepodařilo se ji však založit a od nápadu 

se ustoupilo. 

V roce 1951 skupina lyžařů a sportovců z podniku MEZ uskutečnila zájezd 

do Vysokých Tater, kde se setkala s tamními členy Horské služby. Zde, po získání cenných 

zkušeností, vznikla myšlenka založit HZS v Beskydech – na Pustevnách. 21. 11. 1951 došlo 

ke schůzce tajemníka HZS Krkonoše se členy rodící se HZS v Beskydech, kteří zde byli 

seznámení s organizací HZS v Krkonoších. Význam schůzky spočíval v tom, 

že se v Beskydech zřídila Horská záchranná služba jako pobočka Krkonoš. 

Okresní tělovýchovné orgány usilovaly o to, aby se  také v ostatních lyžařských 

střediscích Beskyd zřídila organizovaná záchranná činnost, a tak během několika 

následujících let došlo ke vzniku nových okrsků.  

� 1951 – založení okrsku Ráztoka (od roku 1992 okrsek Pustevny) 

� 1952 – založení okrsku Staré Hamry - Grůň 

� 1954 – založení okrsku Rožnov p.R. - Radhošť 

� 1954 – založení okrsku Lysá hora 

� 1954 – založení okrsku Český Těšín – Javorový 
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� 1954 – založení okrsku Jablunkov – Velký Polom 

� 1960 – založení okrsku Velké Karlovice (od roku 1992 okrsek Soláň) 

� 1960 – založení okrsku Vsetín (od roku 1992 okrsek Javorníky) 

Dne 15. 5. 1953 na základě žádosti okrsku HZS Ráztoka a Staré Hamry byla zřízena 

samostatná oblast HZS Beskydy. Byla zvolena 5-členná oblastní komise ve složení: 

� předseda 

� organizační pracovník 

� propagační pracovník 

� hospodář 

� zdravotník 

Komise podala a odsouhlasila návrh, aby se náčelníkem oblasti stal Jaroslav Uhlář. Šlo 

o prvního profesionálního člena Horské služby v Beskydech. 

V Severomoravském kraji došlo ke zřízení dvou oblastí Horské služby, a to Jeseníky 

a Beskydy. Tato skutečnost byla důvodem k ustavení Krajské komise HS.  

Období let 1953 – 1964 bylo obdobím budování záchranné činnosti na hřebenech hor 

a v lyžařských střediscích jak po stránce organizační, tak i personální. Následovala etapa 

dalšího zkvalitňování práce celé oblasti. 

Sídlo vedení oblasti HS Beskydy několikrát změnilo své stanoviště. Nejdříve bylo 

přesunuto z garáží hotelu Ráztoka na stanici Lysá hora, následně pak do rekreačního střediska 

Bytostav v Malenovicích, dále na okresním výboru ČSTV ve Frýdku-Místku a poté 

do požární stanice v Pstruží. Až vybudování Domu HS ve Frýdlantě n.O. (DHS) v roce 

1984 udělalo tečku za neustálými změnami. Od tohoto roku je tedy sídlo vedení HS Beskydy 

ve Frýdlantě n.O. 

Vedení oblasti se kromě záchranné činnosti věnovalo i řešení hlavních priorit 

a problémů, kterými byly zejména: 

� materiálně technické vybavení oblasti a okrsků 

� zdokonalování odborné, fyzické a zdravotnické způsobilosti členů a čekatelů 

� zlepšení preventivní činnosti 

� účinnější komunikace s veřejností a územními orgány státní správy 

Další důležitou etapou v činnosti Horské služby v Beskydech bylo období let 1964-

1984, kdy bylo vybudováno 8 záchranných stanic a Dům HS ve Frýdlantě n.O.. Stanice byly 

vybudovány vlastními silami členů a čekatelů v jejich volném čase z prostředků ČSTV 

v rámci akce „Z“, kdy na stavbách byly odpracovány tisíce hodin. Mnozí členové přitom 

uplatnili své odborné technické a organizační znalosti a schopnosti.  
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6 Územní působnost poboček HS ČR, o.p.s. pro oblast 

Beskydy 

Hranice oblasti (obr. 4) jsou tvořeny přirozeným geologickým útvarem 

Moravskoslezské Beskydy a Javorníky. Výchozí bod tvoří dům HS ve Frýdlantě nad 

Ostravicí – státní silnice do Malenovic – Borové, okresní silnice na Lubno – státní silnice 

do Pražma – Vyšní Lhota – rozcestí směr Prašivá – okresní silnice do Smilovic – Guty – 

Oldřichovice – dolní stanice lanovky na Javorový – Tyry – zelená turistická značka na Malý 

Ostrý – státní hranice s Polskem – Velká Čantoryje – Velký Stožek – Hrčava – státní hranice 

se Slovenskem – Šance – Makyta v Javorníkách – státní silnice přes Lidečko a Valašskou 

Polanku – Vsetín – státní silnice na Dušnou a Valašskou Bystřici – Rožnov – po silnici 

na Valašské Meziříčí dále po silnici směr Krhová, Domorazské sedlo,Hodslavice 

po železniční trati – Veřovice – železniční trať do Frenštátu pod Radhoštěm – státní silnice 

do Trojanovic – pod Pindulou – okresní silnice přes Trojanovice do Kunčic p. O. –  pak 

po žluté turistické značce, která naváže na zelenou do obce Kozlovice – Metylovice – okresní 

silnice do Frýdlantu nad Ostravicí – Dům HS. 
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obr. 4   Územní působnost HS ČR pro oblast Beskydy, zdroj: vlastní 

6.1 Okrsek Pustevny 

Pustevny patří k nejnavštěvovanější lokalitě v Beskydech. Jsou místem turistiky 

a sportu. V zimě zde lyžaři mohou využívat deseti vleků a upravené běžecké stopy, v létě si 

své místo najdou cyklisté a vyznavači horských koloběžek. 

Působnost okrsku vymezují hory Velký Javorník, Martiňák a Malá Stolová (obr. 5) 

6.2 Okrsek Grůň 

Grůň a jeho okolí jsou vyhledávaným místem lyžařů a turistů. Především v Bílé 

a v areálu Armaturky pod Grůněm se soustřeďují zimní sporty. 

Okrsek  Grůň zajišťuje lokality Grůň, Bílý Kříž, Konečná, Bumbálka, Třeštík, Bílá 

a jižní svahy Smrku. 
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6.3 Okrsek Javorový 

Okrsek Javorový se nachází v oblasti Těšínských Beskyd nedaleko Třince. Celé území 

má především rekreační charakter. 

Oblast je tvořena horami Javorový, Ostrý, Ropička a Čantoryje. 

6.4 Okrsek Velký Polom 

Jihozápadně od Dolní Lomné se rozprostírá turistické a sportovní středisko 

s východiskem hřebenových túr Těšínskými Beskydami. Vrchol Velkého Polomu tvoří 

hranici se Slovenskem. 

Záchranáři zajišťují pomoc v lyžařském areálu Velkého Polomu na Severce, hřebenech 

Slavíče, Bílém Kříži, Gírové a Čantoryji. 

6.5 Okrsek Soláň 

Za jeden z nejkrásnějších míst Valašska je považován vrchol Soláně. Nádherný 

výhled, rozmanité terény a pohostinnost láká nejen turisty, cyklisty a lyžaře, ale i umělce, 

kteří si zde přijdou na své. 

Okrsek zajišťuje bezpečnost na Bumbálce, Třeštíku, Soláni a Kasárnách. 

6.6 Okrsek Radhošť 

Radhošť, nejzápadnější vrchol Radhošťské hornatiny, je díky blízkosti Pusteven 

a snadnou přístupností velice navštěvovanou horou. Je opředen různými pověstmi (O sirotku 

z Radhoště) a návštěvníci si mohou prohlédnout kapli sv. Cyrila a Metoděje z roku 1898. 

Působnost okrsku je vymezena jižními svahy Radhoště, Velkým Javorníkem 

a Martiňákem. 

6.7 Okrsek Lysá hora 

Nejvyšší hora Beskyd přitahuje po celý rok tisíce návštěvníků i přes velmi náročný 

terén vedoucí k vrcholu hory.  

Okrsek zajišťuje celý masiv Lysé hory od Malenovic po Visalaje. Severní svahy 

Smrku, masiv Travného a sjezdovky v Malenovicích také patří do okrsku Lysá hora 
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6.8 Okrsek Javorníky 

Okrsek působící na česko – slovenském pohraničním hřebeni od Kohútky 

až po Kasárna, je vyhledávanou oblastí turistů ze Vsetína, Zlína, ale i vzdálenějších míst 

a zahraničí. 

Okrsek zajišťuje celý hřeben Javorníků, lyžařská a turistická střediska na Kohútce, 

Portáši a Vsackém Cábu.  

 

obr. 5   Územní působnost jednotlivých okrsků s vyznačenými stanicemi HS, zdroj: vlastní 
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7 Organizační struktura 

Od svého vzniku prošla HS v Beskydech různými organizačními změnami, které 

se ovšem nedotkly jejího poslání a smyslu, kterým je organizování pátracích a záchranných 

akcí a starost o bezpečnost návštěvníků hor. 

Nejdříve byla HZS v Beskydech pobočkou HZS Krkonoše a byla řízena SVTS. Otázky 

vzniku a další činnosti HS se řešily na okresních výborech SVTS, především ve Frenštátě 

p.R., Vsetíně a Frýdku-Místku. 

V roce 1954 byl zrušen SVTS a vznikl nový řídící ČSTV, který zastřešoval všechny 

tělovýchovné a sportovní organizace na území ČSR. Horská služba se stala jeho zvláštní 

složkou. Byla ustanovena Horská služba s celostátní působností, změněn byl i členský 

odznak. Z dřívějších poboček se staly samostatné celky. Došlo ke zřízení ústředních 

a oblastních komisí HS a bylo přijato usnesení o začlenění HS k tělovýchově. 

V roce 1960 byla vydána směrnice ústředního výboru ČSTV o řízení HS, určení jejího 

poslání, systému hospodaření a organizačního uspořádání, podmínek členství. Okrsek se stává 

nejnižším článkem a jeho 3-členné vedení je voleno. Na konferencích byly voleny oblastní 

komise (později výbory) HS, které měly svá předsednictva, volili předsedy a náčelníky 

oblasti. V oblastech pracovaly odborné komise: zdravotní, organizační, metodická, 

hospodářská, materiálně technická a politicko výchovná. Byl vytvářen cvičitelský a lektorský 

sbor. 

V roce 1968 byla HS přijata do IKARu, kterou tvoří 15 evropských zemí 

a  Amerika[1].  

V roce 1990 byl vydán zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a na základě tohoto 

zákona došlo v oblasti HS Beskydy k těmto změnám: 

� 1. června 1991 se oblast HS Beskydy osamostatnila. Stala se právním 

subjektem a Ministerstvo vnitra ČR 7. 6. 1991 schválilo její registraci 

a stanovy. Horská služba Beskydy se stala jedním ze 7 právních subjektů nově 

vzniklého Sdružení Horských služeb ČR. 

� 1. ledna 1994 byla HS převedena z resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy do resortu Ministerstva zdravotnictví. 

� Rok 2001 znamenal zánik Sdružení HS ČR 

� 26. 5. 2001 usnesením valné hromady byly schváleny stanovy HS jako 

nástupnické organizace sdružení Horských služeb České republiky 
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Ve stanovách je uvedeno: 

� HS je nezávislou samosprávnou organizací ve smyslu zákona a je zároveň 

právnickou osobou 

� cílem je vytvářet podmínky pro bezpečný pobyt návštěvníků hor 

� organizace preventivní a záchranářské činnosti 

� poskytuje první pomoc 

� provádí práce v rozsahu stanoveném zákonem o IZS a práce vyplývající 

z členství v mezinárodním sdružení IKAR 

Členové se sdružují v okrscích, které jsou nejnižším organizačním článkem. Okrsky 

tvoří oblast. Okrsky a oblast jsou pouze organizační články a nemají právní subjektivitu [1]. 

Oblasti se stávají pobočkami HS ČR. Vytvářejí okrsky, zřizují operační a informační 

střediska a provozují vzdělávací, technická a účelová zařízení [1].  

Na úrovni oblasti HS působí tyto orgány: 

� rada oblasti 

� náčelník oblasti, který je nositelem stanovených personálních kompetencí 

ve vztahu ke členům oblasti. Řídí jednání oblastní rady, zajišťuje plnění úkolů 

a provoz operačního a informačního střediska. Do funkce nastupuje po řádném 

konkurzním řízení[1]. 

7.1 Orgány HS 

7.1.1 HS ČR, o.p.s. 

Jedná se o výběrovou, specializovanou záchranářskou organizací s působností 

v jednotlivých horských oblastech ČR. 

Je řízena Správní radou, jejíž členy jmenuje zakladatel. Správní rada je statutárním 

orgánem společnosti. 

Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, jejíž členy jmenuje zakladatel. 

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 HS se organizuje především v rámci 

jednotlivých horských oblastí. V čele oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem. 

Organizační chod společnosti a činnost Správní a Dozorčí rady zajišťuje úřad HS 
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(administrativní centrum), v jehož čele stojí ředitel úřadu. Obrázek organizační struktury 

uveden v příloze č.3. 

7.1.2 HS ČR, občanské sdružení 

Horská služba České republiky o. s. je registrována jako občanské sdružení, založené 

na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.  

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 řídicím orgánem HS ČR 

je Rada HS ČR, která se skládá z předsedů rad jednotlivých oblastí. 

Statutárním zástupcem je předseda Rady HS ČR. Obrázek organizační struktury 

uveden v příloze č.3. 
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8 Postavení HS v IZS  

Horská služba ČR patří mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému (IZS) 

a na základě uzavřených smluv dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému je složkou IZS na vyžádání. Tento zákon zároveň upravuje podrobnosti společného 

postupu při záchranných a likvidačních pracích a vymezuje: 

� integrovaný záchranný  systém,  

� stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost 

� působnost  a  pravomoc orgánů veřejné správy 

� práva a povinnosti  právnických   a  fyzických  osob   při: 

• přípravě  na mimořádné události 

• záchranných  a likvidačních pracích 

• ochraně  obyvatelstva před  a po dobu vyhlášení  krizových stavů [7] 

HS spolupracuje s: 

� ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí 

� s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí 

� s kynology 

8.1 Chybějící zákon o horské službě 

V současné době funguje horská služba v rámci IZS pouze na vyžádání, v krizové 

situaci, a její existence zatím není nijak právně zakotvena. 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) předložila parlamentu návrh Zákona 

o horské službě ČR. Zákon byl ve volebním období 1998 – 2002 v parlamentu dvakrát 

projednáván a v roce 2002 postoupil návrh zákona v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. 

Zákon měl kromě povinností a způsobu financování Horské služby ČR upravovat 

i povinnosti návštěvníků horských oblastí, provozovatelů služeb a organizátorů sportovních 

a turistických akcí v horských oblastech. Horské službě návrh přiznával postavení horské 

stráže jako správního orgánu. Horské služby v jednotlivých horských oblastech měly mít 

vlastní subjektivitu, sdružovat je měla podle druhého návrhu státní příspěvková organizace 

Sdružení horských služeb ČR. Vláda s návrhy vyjádřila kvůli věcným i legislativně 

technickým vadám nesouhlas. Nesouhlas vyjádřily rovněž oba poslanecké výbory, které návrh 

projednávaly [12].   

Proto předložilo ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce věcný návrh zákona 

o horské službě, který by upravil práva, povinnosti i financování horských záchranných 
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služeb. Legislativní úprava by měla mimo jiné stanovit práva a povinnosti jak členů Horské 

služby, tak návštěvníků hor, a také povinnosti některých institucí v případě mimořádných 

událostí. Významně by se také zlepšil tok informací ze složek Integrovaného záchranného 

systému k Horské službě, což by záchranné práce výrazně usnadnilo. Proces tvorby nového 

zákona byl ovšem zastaven, neboť stanoviska k návrhu byla výrazně protichůdná. V současné 

době dává stanovená pracovní skupina dohromady problémové teze, které budou předány 

do mezirezortního připomínkového řízení. V závislosti na jeho výsledku budou posléze 

předány vládě k rozhodnutí, kterou cestou bude věc vyřešena. Horská služba zatím funguje 

podle zákona o obecně prospěšných společnostech a podle svého statutu [13]. 

Dokud ovšem nebude mít Horská služba svou legislativu, veškeré speciální 

záchranářské akce budou i nadále záchranáři provádět na vlastní nebezpečí. Za současných 

podmínek nemohou členové vydávat žádné zákazy a nařízení, jejich doporučení nejsou 

právně závazná a z jejich porušení neplyne turistům žádná finanční ani právní zodpovědnost 

[13].  

8.2 Letecká záchranná služba v Beskydech 

Vývoj letecké záchranné služby v horách byl neustálým předmětem jednání Horské 

služby se státními orgány. Sledoval se vývoj v alpských zemích a na Slovensku, kde již 

tatranská Horská služba spolupracovala s armádou a do roku 1975 se ve Vysokých Tatrách 

uskutečnilo 17 záchranných akcí [1]. 

První zásah vrtulníku Ministerstva vnitra v Beskydech proběhl 7. června 1973 

při hledání pohřešovaného turisty v masivu Lysé hory. V roce 1986 se uskutečnila cvičná 

pátrací akce po zmizelých pilotech s armádní leteckou pátrací složkou. 

Od konce 80. let působí na území Moravskoslezského kraje letecká záchranná služba, 

se kterou oblastní výbor HS dojednal 1. 8. 1989 dohodu o použití vrtulníku při záchranných 

akcích. Byly upřesněny technické a organizační podmínky včetně výcviků členů HS 

a vytipovány lokality pro přistávání vrtulníku. V období let 1989-2001 zasahoval vrtulník 

v této oblasti u 154 případů. 

 Využití vrtulníku v horské oblasti přináší podstatné zlepšení a urychlení průběhu 

záchranných akcí. Dochází ke zkrácení transportu postiženého a rychlejšímu poskytnutí 

odborné pomoci. Horská služba využívá pro záchrannou činnost v oblasti Beskydy vrtulníky 

(obr. 6), které zajišťuje: 

� Soukromá letecká záchranná služba se sídlem v Ostravě 

� Armáda ČR se sídlem v Přerově 
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� Policie ČR se sídlem v Praze 

 

obr. 6   Vrtulník BK – 117, [2] 
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9 Vlastní činnost HS ČR 

9.1 Poslání a úkoly Horské služby ČR 

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména [3]: 

� organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu  

� poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných  

� vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor 

� zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS  

� provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení  

� spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů  

� informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách 

a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách  

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

a jinými orgány a organizacemi  

� 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  

� spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice 

i v zahraničí 

HS ČR, o.p.s. ve vztahu k občanskému sdružení HS ČR: 

� provádí a zajišťuje školení členů  

� zajišťuje materiálně technické vybavení 

� podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky 

9.2 Preventivní činnost Horské služby 

Nedílnou součástí činnosti organizací, které zajišťují ochranu zdraví a záchranu životů 

občanů naší republiky, je preventivní činnost. Podstatou prevence je získání informací 

ke své ochraně. Prevence prováděná Horskou službou se dá rozdělit do pěti základních 

skupin: 

� Poskytování informací 

� Vůdcovská činnost 
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� Hlídky v terénu a pohotovostní služby 

� Výstavba a využívání zařízení k preventivním účelům 

� Spolupráce s ostatními subjekty 

9.2.1 Poskytování informací široké veřejnosti 

Horská služba podává informace spoluobčanům především formou besed, přednášek, 

zpravodajstvím z hor, v rozhlase, tisku, televizi, na internetových stránkách nebo pomocí 

letáčků, které konkrétně řeší problémy, do nichž se člověk může dostat při pobytu v horách. 

Tyto informace je nutné poskytovat návštěvníkům v patřičnou dobu a na patřičných místech 

tak, aby působily nenásilně, srozumitelně a aby se neplýtvalo finančními prostředky tam, kde 

by se záměr minul účinkem.  

9.2.2 Vůdcovská činnost 

Řádem horských vůdců jsou dány podmínky pro poskytování vůdcovských služeb HS. 

Účelem doprovodů skupin nebo jednotlivců je zajistit v nejvyšší možné míře bezpečnost 

turistů a včasné dosažení určeného cíle. V rámci této činnosti může horský průvodce 

v průběhy výpravy osobně působit na účastníky výletu, výpravy, túry nebo sportovní akce 

se zaměřením na bezpečnost turistů v horách.  

9.2.3 Hlídky v terénu a pohotovostní služby 

Hlídky v terénu se soustřeďují do míst s největší koncentrací návštěvníků hor,  a tím 

i potenciálním nebezpečím vzniku úrazů. Význam hlídkové činnosti spočívá [2]:  

� V bezprostředním styku s lyžaři a turisty 

� V udržování přehledu o stavu lyžařských sjezdových tratí, běžeckých 

a turistických cest 

� V poskytování informací návštěvníkům hor 

� V poskytování rychlé informace stanicím HS v případě úrazu, zbloudění nebo 

při náhlé změně povětrnostní situace 

� V možnosti poskytnutí okamžité první pomoci a transportu v případě úrazu 

na lyžařských a turistických cestách a sjezdových tratích 

� V přivolání pomoci záchranného družstva  

Pohotovostní služby na stanicích HS mají hlavní význam v dosažitelnosti člena HS 

na označených stanicích,  a tím i možnosti získání informací pro návštěvníky hor. Při úrazu 

dochází díky pohotovostní službě ke zkrácení celé záchranné akce. Časový rozvrh 
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pohotovostních služeb je určován podle podmínek provozu v lyžařských a turistických 

střediscích a podle letního a zimního období [2].  

9.2.4 Výstavba a využívání zařízení k preventivním účelům 

Jedná se především o značení míst s objektivním nebezpečím. Může jít např. o tyčové 

značení na hřebenech hor, označení lavinových svahů, nebezpečných míst apod. 

9.2.5 Spolupráce s ostatními subjekty 

Velmi důležitá je smluvně podchycená spolupráce se všemi subjekty, které přímo 

i nepřímo působí na našich horách. Jedná se např. o dohody s pojišťovnami, úřady, školami, 

prodejci sportovního vybavení apod. 

Pro HS jsou v posledních letech velice důležité dohody se členy integrovaného 

záchranného systému.  

9.3 Organizace záchranných akcí 

Organizace záchranných akcí je vázána na specifické podmínky dané charakterem 

terénu, místními zvláštnostmi oblasti (dosažitelností dobrovolných členů HS, umístěním 

záchranných stanic apod.), a je tudíž značně proměnlivá. Přesto je podmíněna [2]:  

� Kolektivem zachránců 

� Vedoucím akce 

� Materiálním zajištěním 

� Předpoklady pro úspěšnost akce 

9.3.1 Kolektiv zachránců 

Průběh a úspěšnost akce je přímo závislá na fyzické připravenosti, kvalitě vyškolení, 

počtu zachránců a jejich technickém vybavení. Pro záchranné akce jsou tedy používáni jen 

členové a čekatelé HS. Účast nečlenů je problematická z toho důvodu, že když by došlo 

ke zranění této osoby, tak nelze předpokládat, jak se zachovají v kritické situaci a není 

ani známa jejich fyzická ani duševní kondice.  

9.3.2 Vedoucí akce 

Vedoucím akce by měl být nejzkušenější ze členů týmu, s dobrou organizační 

schopností a odpovědným rozhodováním. Základem je velmi dobrá znalost terénu a všech 

osob zapojených do akce. 
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9.3.3 Materiální zajišt ění 

Záchranný materiál se liší podle druhu a charakteru akce a ročního počasí. Je nutné 

materiál udržovat v pohotovosti a dobrém technickém stavu, což je zárukou pro rychlé 

a bezpečné provedení záchranné akce. Pro rychlost akce je přínosné mít materiál rozdělený 

a uložený podle charakteru záchranné akce v pohotovostním skladu.  

9.3.4 Předpoklady úspěšnosti akce 

Úspěšnost akce vychází z předpokladu, že je k dispozici potřebný počet zachránců 

s dokonalým vybavením a že je zajištěna doprava k místu akce [2]. 

Důležitá je také prvotní informace od přímých svědků a následné doplňující informace. 

Z důvodu rychlosti svolání členské základny musí být na všech stanicích vyvěšen poplachový 

plán, který obsahuje: 

� Adresy a telefonní čísla všech členů HS 

� Způsob svolání členské základny 

� Spojení na zdravotní dispečink, policii, pohraniční policii a střediska LZS 

� Spojení s vyznačenými rekreačními objekty a vleky 

� Seznam a způsob spojení s ohlašovacími stanicemi HS 

� Zajištění a způsob dopravy 

� Materiál, který je k dispozici pro jednotlivé záchranné akce v pohotovostním 

skladu  

9.3.5 Průběh záchranné akce 

Záchranná akce zpravidla začíná nahlášením nehody a získáním maximálního 

množství informací. Pomocí zpětného dotazu je nutné ověření pravdivosti informací 

a totožnost osoby, která nehodu nahlásila. V případě, že jsou na místě i svědci nehody, je 

potřeba zajistit s nimi spojení pro možnost získání doplňujících informací.  

O zraněném či zraněných se musí zjistit základní údaje: jméno, pohlaví, věk, místo, 

druh zranění, zdravotní indispozice (kardiak, diabetik apod.) 

Příprava záchranné akce začíná zpracováním údajů o nehodě, rozhodnutím o rozsahu 

akce, vyhlášením akce podle poplachového plánu, určením místa a hodiny srazu, podání 

informace na Ústředí HS. Podle potřeby se informuje LZS, policie, nemocnice apod. 

Na místě srazu zachránců dochází ke kontrole výzbroje, seznámení se s charakterem 

akce, rozdělení úkolů a funkcí, výdeji materiálu, určení postupových cest, dopravy, určení 

radiospojení a přidělení speciálního vybavení (signalizačních a osvětlovacích prostředků). 
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Při postupu v terénu se určuje pořadí družstev, rychlost postupu (počasí, terén, 

vzdálenost), zatížení zachránců, jejich střídání a odpočinek. 

Při příchodu na místo nehody se toto místo zajistí, zraněnému nebo zraněným je 

poskytnuta první pomoc a v případě potřeby i vyproštění. Pokud došlo ke smrti, je nutné 

přivolat policii, pokud tak nebylo učiněno již dříve. Dále se provede dokumentace místa 

nehody (nákresy, fotografie), soupis věcí zraněného nebo zraněných a následná kontrola místa 

nehody při odchodu. 

Pro transport zraněného nebo zraněných se určí transportní prostředek a trasa 

transportu. Po celou dobu transportu se sleduje zdravotní stav zraněného a fyzický a zdravotní 

stav zachránců. 

Ukončení akce nastává po předání zraněného do sanitního vozu, zhotovením základní 

dokumentace zdravotního stavu zraněného (časové údaje, podané léky, stavy vědomí, 

resuscitace,krvácení apod.), předání věcí zraněného. Dále následuje kontrola, ošetření 

a uložení záchranného materiálu, kontrola stavu zachránců, krátké zhodnocení akce, 

poděkování, občerstvení a doplnění kompletní dokumentace. 

9.3.6 Protokol 

Po celou dobu záchranné akce, tj. od vyhlášení poplachu až po ukončení, je třeba 

průběžně sepisovat protokol, který musí obsahovat záznam všech událostí záchranné akce 

(seznamy účastníku akce, časové údaje, zdravotní dokumentace zraněného, ostatní zúčastněné 

organizace (mimo HS), materiál poškozený při akci. Protokol je potřeba vést pečlivě, neboť 

později může sloužit pro vyšetřování policie, soudní jednání, nebo jako podklad 

pro pojišťovny. Vzor protokolu je uveden v příloze č.2. 

 

9.3.7 Právní odpovědnost záchranáře Horské služby 

Poskytnutí pomoci bližnímu, spoluobčanovi je jednou ze základních etických 

povinností každého člověka a právní řád vyspělých zemí tuto povinnost uvozuje zákonem. 

V České republice je stvrzena ustanovením trestního zákona č. 140/1964 Sb. ve znění 

pozdějších úprav, kde §207 uvádí [2]:  

1. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok.  
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2. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc 

poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.  

Neposkytnutí pomoci kvalifikuje Český právní řád jako trestný čin. Formulace je 

velmi stručná a její konkrétní uplatnění je samozřejmě závislé na okolnostech každého 

jednotlivého případu. Výklad formulace „dle povahy svého zaměstnání“ je na soudu, zejména 

v případě dobrovolných záchranářů Horské služby. Postavení Horské služby České republiky 

se však výrazně změnila, dnes je plnoprávnou součástí integrovaného záchranného systému 

a je chápána jako záchranná složka plně profesionálního zásahu. Jako instituce tedy nese 

plnou právní zodpovědnost za následky a případné škody způsobené svou činností 

či nečinností. 

9.3.8 Druhy záchranných akcí 

� Turistická nehoda 

• Standardní postup 

� Horolezecká nehoda, záchranná akce v exponovaném terénu 

• Doplňující výzbroj (lana, smyčky, karabiny apod.) 

• Zabezpečení záchranného pracoviště, slanění, lanovka, vytahování 

• Určení trasy, kontrola postiženého, transport 

� Lyžařská nehoda 

• Výzbroj (kanadské saně) 

• Postup v terénu, volba svozného prostředku 

• Nalezení postiženého, ohraničení prostoru, první pomoc, transport 

� Hledačka 

• Organizačně nejnáročnější akce, informace o postiženém pouze 

orientační 

• Při postupu v terénu pečlivé sledování 

� Lavinová akce 

• Nejsložitější nehoda, organizace záchranné akce vyžaduje mnoho 

zkušeností a vědomostí 

• Důležitou roli hraje rychlost zásahu, počet záchranářů a případní svědci  

� Letecká záchranná akce 
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• Pomoc těžce raněným nebo pomoc v těžko dostupných nebo odlehlých 

místech 

9.4 Technika záchranných akcí 

Nepostradatelným pomocníkem pro práci záchranářů v horském terénu je veškerá 

technika včetně transportních a svozných prostředků. Někdy ovšem může dojít k situaci, 

že transportní nebo svozný prostředek nelze použít a proto dochází k tzv. improvizaci, 

což znamená možnost přeměny – přizpůsobení (použití lan, smyček, karabin, lyžařských holí 

atd.). 

9.4.1 Transportní a svozné prostředky 

Transport lze provádět pomocí dopravního prostředku nebo bez dopravního prostředku 

(nesením). Dopravní prostředky můžeme rozdělit na: 

� Improvizované 

• Letní: 

� Transport pomocí batohu 

� Stanový dílec jako batoh 

� Popruh ze dvou pásků 

� Zhotovení nosítka pomocí výstroje a větví (tyčí) 

� Horolezecké lano, sedačka a smyčky, horolezecké techniky 

• Zimní: 

� Nosítka nebo skluz z lyží a výstroje 

� Skluz z větví 

� Kombinace saní a lyží (holí) 

� Pevné 

• Rakouský člun  

• Rakouský vozík obr. 7 

• Evakuační sedačka 

• Transportní prostředek Sked 

• Transportní prostředek EGO 

• Kanadské saně 

• Člun AKIA 

� Motorové 

• Vozidla terénního typu s náhonem 4x4 
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• Pásové vozidla 

 

obr. 7   Rakouský vozík, [2] 

9.4.2 Improvizované záchranné prostředky 

Při záchranné činnosti se vždy vychází ze situace, kterou vytvoří dané podmínky, 

terén, povaha akce, charakter zranění apod. Proto se často rozhoduje až na místě nehody 

o konkrétním způsobu záchrany. K sestavení improvizovaných prostředků se využívá 

převážně horolezecký materiál, lana, karabiny atd. Výhodou je, že se jedná o rozšířený 

univerzální materiál, nízkou hmotnost a lehkou manipulaci. 

Příklady improvizovaných prostředků: 

� Improvizovaná sedačka 

� Nosítka z lan obr. 8 

� Lanovka 

� Spouštěcí/vytahovací stanoviště 

 

obr. 8   Nosítka z lan, [2] 
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9.5 Systém komunikace 

Pokud dojde k mimořádné události v horském terénu, která vyžaduje provedení 

záchranných a likvidačních prací dvou a více složek IZS, využívají členové HS zpravidla 

tísňových linek 150, 155, 158 nebo 112. Nejčastější komunikace je pomocí mobilních 

telefonů, rádiové sítě a v případě nasazení vrtulníku se využívá GPS navigace. 

9.5.1 Radiospojení v Horské službě ČR 

Záchranáři pro rychlý, bezdrátový přenos informací využívají radiostanice, které jsou 

jednou z podmínek pro úspěšnost záchranné akce.  

Pro zřizování a provozování radiové sítě je nutné se řídit předpisem o zřízení 

a provozování rádiových stanic radiokomunikací ČR. 

Rádiové stanice jsou telekomunikační zařízení k dopravě zpráv, údajů, obrazů 

a návěští na principu vyzařování elektromagnetických vln o kmitočtech vyšších než 9 kHz. 

V horském terénu se vyskytuje šíření signálu odrazem. Při každém odrazu dochází k útlumu 

signálu a stanice se vzájemně „neslyší“. V takovém případě je řešením použití převaděče, což 

je zařízení, které je schopno přijmout, zesílit a okamžitě vyslat přijímaný signál. Převaděče 

se umisťují na vyvýšených místech, odkud se signál snadněji dostane přes terénní nerovnosti. 

Tento systém šíření rádiových vln používá HS (obr. 9). 

Převaděč ovšem nemůže vysílat na téže frekvenci, jako původně vysílající stanice, 

protože by docházelo ke vzájemnému rušení. Proto převaděč vysílá na frekvenci, která se jen 

trochu liší od frekvence původní.  Na každou základní frekvenci tak vždy připadá konkrétní 

párová frekvence.  

Pro oblast Beskydy se na převaděčích HS používají kmitočty: 

� Přijímač (RX) 162,175 MHz 

� Vysílač (TX) 166,675 MHz 
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obr. 9   Šíření signálu pomocí převaděče, [2] 

Záchranná vozidla HS používají stanice PM-150. Pro práci v terénu se používají 

přenosné stanice SE-140 a pro volání bez možnosti vstupu do převaděče stanice SE-120. 
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10 Návrh metodiky plošného pokrytí území HS 

10.1 Plošné pokrytí Beskyd Horskou službou 

Budování nových a moderních lyžařských středisek a rozvoj cykloturistiky láká 

do horských oblastí stále více návštěvníků, což s sebou přináší i nárůst úrazovosti. 

Nejrychlejší pomoc v takovém případě je schopna poskytnout Horská služba, jejíž vznik je 

úzce spjat právě s rozvojem turistiky. Stanice horské služby vznikaly a zanikaly v závislosti 

na návštěvnosti jednotlivých středisek a na historickém a geografickém členění České 

republiky. 

Beskydy jsou rozčleněny na 8 základních okrsků, ale celkový počet provozovaných 

stanic se odvíjí nejen od zimního nebo letního období, ale i od víkendů a všedních dnů. Mapy 

současného stavu plošného pokrytí a dojezdu záchranářů do jednotlivých dislokací jsou 

znázorněny na obrázcích 10-134. Místa dojezdů byla vybírána podle turistické oblíbenosti, 

sportovního vyžití a umístění v Beskydech. 

Je nutno upozornit, že časy dojezdů jsou uváděny pro ideální podmínky, např. 

průjezdnost cest  (bez spadaných stromů, závějí, hrozby lavinového nebezpečí, těžby), dobré 

meteorologické podmínky (dobrá viditelnost, malé nebo žádné srážky a vítr) atd. V opačných 

případech mohou být časy mnohonásobně vyšší, v extrémních podmínkách i několik dní. 

 

                                                 
4 Na obrázcích je znázorněn i Dům HS ve Frýdlantě n.O.. Na této stanici není stálá služba, ale pokud 

jsou záchranáři přítomni, vyjíždějí ke zraněným a poskytují pomoc stejně jako ostatní střediska. V dalším textu 

nebude Dům HS již zmiňován, i když na obrázcích uveden bude. 
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obr. 10   Plošné pokrytí Beskyd HS, zima/víkend a doba lyžování, zdroj: vlastní 

Na Pustevnách, Javorovém, Kohútce, Soláni, Grůni, Velkém Polomu, Lysé hoře 

a Radhošti je umístěno osm základních stanic HS, které jsou o víkendech v zimním období 

a v době lyžování doplněny o stanoviště na Bílé, Razuli, v Mostech u Jablunkova 

a Malenovicích (obr. 10). Nárůst stanic je dán zvýšeným počtem turistů a sportovců 

především v lyžařských střediscích, a tím i vyšší úrazovosti. 
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obr. 11   Plošné pokrytí Beskyd HS, zima/všední dny, zdroj: vlastní 

Ve všedních dnech v zimním období jsou záchranáři přítomni na polovičním počtu 

stanic než o víkendech, a to na Pustevnách, Javorovém, Kohútce, Soláni, Grůni, a Velkém 

Polomu (obr. 11). Důvodem je menší návštěvnost a omezení provozu některých vleků. 
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obr. 12   Plošné pokrytí Beskyd HS, léto/víkend, zdroj: vlastní 

O víkendech v letním období jsou návštěvníkům k dispozici záchranáři, kteří mají 

službu na všech základních stanicích (obr. 12). V posledních letech ošetřují zejména úrazy 

cyklistů. 
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obr. 13   Plošné pokrytí Beskyd HS, léto/všední dny, zdroj: vlastní 

V letním období ve všedních dnech bývá zpravidla nejmenší návštěvnost a úrazovost 

na horách. Záchranáři tak na pomoc raněným vyjíždějí pouze ze stanice na Pustevnách nebo 

Javorovém (obr. 13). 
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tab. 1   Legenda k obrázkům č. 10 – 13 a přepravní kapacity vleků5 

Místo lanovky, vleky/p řepravní kapacita/hod
1 Pustevny 1+ 8 + 1/52715

2 Radhoš ť 0 + 1 + 0/nezjištěno
3 Soláň 0 + 7 + 2/5230
4 Velký Polom 0 + 3 + 1/1800
5 Grůň 0 + 4 + 0/2800
6 Javorový 1 + 3 + 0/1964
7 Kohútka 0 + 7 + 0/5030
8 Lysá hora 0 + 2 + 0/1050
9 Malenovice 0 + 3 + 2/2180
10 Razule 0 + 6 + 0/4000
11 Bílá 1 + 2 + 1/4250
12 Mosty u Jabl. 0 + 4 + 0/2630
13 Dům HS Frýdlant n.O.
14 Velká Čantoryje
15 Velký Sošov
16 Filipka
17 Girová
18 Muřinkový vrch
19 Malý Polom
20 Kozubová
21 Ostrý
22 Kalužný vrch
23 Ropička
24 Prašivá
25 Travný
26 Ježanky
27 Bílý K říž
28 Konečná
29 Smrk
30 Velká Stolová
31 Noříčí
32 Kněhyn ě
33 Čertův mlýn
34 Kocianka 0 + 1 + 1/400
35 Bařiny
36 Martiňák
37 Bumbálka 0 + 2 + 1/900
38 Třeštík 0 + 2 + 0/650
39 Velký Javorník
40 Vsacký Cáb
41 Makyta
42 Pulčinské skály
43 Jahodný  

 

 

 

 

                                                 
5 Počet lanovek + počet vleků + počet dětských vleků/celková přepravní kapacita 
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10.2 Kritéria pro hodnocení rizika 

Pro hodnocení rizika je stanoveno pět kritérií, která vycházejí z pravděpodobnosti 

vzniku úrazů a možnosti rychlého ošetření. Podkladem pro zhodnocení nejrizikovějších míst 

na horách byly statistiky úrazů, výroční zprávy a zprávy o rostoucím počtu úrazů cyklistů.  

Celkové kritérium Kc je dáno součtem všech kritérií (Rovnice 1) a slouží pro stanovení rizika 

daného území. 

Rovnice 1   Stanovení celkového kritéria 

údzpnc KKKKKK ++++=    (1)   

kde:  

Kc Celkové kritérium 

Kn Kritérium počtu návštěvníků 

Kp Kritérium přepravní kapacity 

Kz Kritérium místa zásahu 

Kd Kritérium dostupnosti 

Kú Kritérium charakteru území 

� Kritérium počtu návštěvníků 

Hodnota kritéria počtu návštěvníků vychází z turisticky více či méně oblíbených hor 

a vrcholů, možnosti sportovního vyžití, rekreace a občerstvení (tab. 2). 

tab. 2   Kritérium počtu návštěvníků 

Počet návšt ěvníků Hodnota Kn
Turisticky velmi navšt ěvovaná místa 3
Turisticky mén ě navšt ěvovaná místa 2
Turisticky málo navšt ěvovaná místa 1  

� Kritérium přepravní kapacity 

Hodnota kritéria (tab. 3) vychází z přepravní kapacity vleků a lanovek v jednotlivých 

střediscích (tab. 1). 

tab. 3   Kritérium p řepravní kapacity 

Přepravní kapacita/hod Hodnota Kp
nad 5000 6
4001 až 5000 5
3001 až 4000 4
2001 až 3000 3
1001 až 2000 2
do 1000 1  
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� Kritérium místa zásahů 

Hodnota kritéria je dána počtem zásahů členů HS na jednotlivých místech během 

jednoho roku (tab. 4). 

tab. 4   Kritérium místa zásahů 

Místa zásah ů Hodnota Kz
Sjezdovky 5
Turistický chodník 4
Cyklostezky, b ěžecké trat ě, vlek 3
Hotel, chata, 2
Volný terén, jinde 1  

� Kritérium dostupnosti 

Kritérium dostupnosti zohledňuje, zda je přístup na dané území možný pouze pěšky 

nebo s lyžemi, pomocí automobilů, skútru nebo čtyřkolek (tab. 5). 

tab. 5   Kritérium dostupnosti 

Dostupnost Hodnota Kd
Těžce dostupný terén 3
Středně těžce dostupný terén 2
Lehce dostupný terén 1  

� Kritérium charakteru území 

Hodnota kritéria vychází z pravděpodobnosti vzniku úrazů (tab. 6). Je zde zohledněn 

terén, na kterém nejčastěji dochází ke zranění. 

tab. 6   Kritérium charakteru území 

Charakter území Hodnota Kú
Sportovní centra 4
Rekreační oblast 3
Hřebeny hor, turistické chodníky, cyklostezky 2
Chaty, místa mimo vyzna čené stezky 1  

� Celkové kritérium 

Na základě stanovení celkového kritéria byly vytvořeny čtyři stupně rizika (tab. 7), 

která rozdělují jednotlivá místa na území Beskyd na více či méně nebezpečná z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku úrazů (tab. 8). 

tab. 7   Celkové kritérium 

Stupeň rizika Hodnota Kc
I 21 až 18
II 13 až 17
III 9 až 12
IV 5 až 8  
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10.2.1 Stupeň rizika 

� Stupeň rizika I 

Stupeň rizika I charakterizuje oblasti s vysokou koncentrací lidí, kdy prudce stoupá 

pravděpodobnost vzniku úrazu. Jedná se převážně o velká sportovní centra a turistické oblasti. 

Dojezd HS na místo zásahu by neměl překročit 10 minut. 

� Stupeň rizika II 

Turisticky oblíbené vrcholy hor a rekreační oblasti patří do stupně rizika II. Častý 

výskyt zranění zde není výjimkou, a proto by mělo dojít k ošetření HS do 20 minut 

od ohlášení nehody. 

� Stupeň rizika III 

Turistické chodníky, cyklostezky a většina hor bez lyžařských oblastí jsou zařazeny 

ve stupni rizika III. Počty poranění nedosahují vysokých hodnot, ale vzhledem k tomu, 

že nemalé procento úrazů patří cyklistům, neměl by dojezd členů HS trvat déle než 30 minut. 

� Stupeň rizika IV 

Neznačené stezky, chodníky, samoty a hluboké lesy patří vzhledem ke své velmi nízké 

návštěvnosti do stupně rizika IV. Přestože ke zraněním dochází velmi zřídka a orientace 

je v těchto místech složitá, příjezd HS by měl být pod hranici 50 minut.  
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tab. 8   Stanovení kritérií a přiřazení stupně rizika 

Místo Kn Kp Kz Kú Kd Kc Stupe ň rizika
1 Pustevny 3 6 5 4 1 19 1
2 Radhoš ť 3 1 4 2 1 11 3
3 Soláň 3 6 5 4 1 19 1
4 Velký Polom 3 2 5 3 1 14 2
5 Grůň 3 3 5 3 1 15 2
6 Javorový 3 2 5 4 1 15 2
7 Kohútka 3 6 5 4 1 19 1
8 Lysá hora 3 2 5 2 1 13 2
9 Malenovice 2 3 5 4 1 15 2
10 Razule 3 4 5 4 1 17 2
11 Bílá 3 5 5 4 1 18 1
12 Mosty u Jabl. 3 3 5 4 1 16 2
13 Dům HS Frýdlant n.O. 3 1 1 3 1 9 3
14 Velká Čantoryje 3 1 4 2 2 12 3
15 Velký Sošov 2 1 4 2 3 12 3
16 Filipka 2 1 4 2 2 11 3
17 Girová 2 1 4 2 2 11 3
18 Muřinkový vrch 1 1 4 2 2 10 3
19 Malý Polom 1 1 4 2 2 10 3
20 Kozubová 2 1 4 2 2 11 3
21 Ostrý 2 1 4 2 2 11 3
22 Kalužný vrch 1 1 4 2 3 11 3
23 Ropička 2 1 4 2 2 11 3
24 Prašivá 2 1 4 2 2 11 3
25 Travný 1 1 4 2 3 11 3
26 Ježanky 1 1 4 2 2 10 3
27 Bílý K říž 3 1 4 3 1 12 3
28 Konečná 2 1 4 2 1 10 3
29 Smrk 1 1 4 2 3 11 3
30 Velká Stolová 1 1 4 2 3 11 3
31 Noříčí 1 1 4 2 3 11 3
32 Kněhyn ě 1 1 4 2 2 10 3
33 Čertův mlýn 1 1 4 2 3 11 3
34 Kocianka 1 1 4 4 1 11 3
35 Bařiny 1 1 4 2 2 10 3
36 Martiňák 3 1 4 2 2 12 3
37 Bumbálka 3 1 4 3 1 12 3
38 Třeštík 3 1 4 4 1 13 2
39 Velký Javorník 3 1 4 2 1 11 3
40 Vsacký Cáb 2 1 4 2 1 10 3
41 Makyta 1 1 4 2 1 9 3
42 Pulčinské skály 2 1 4 2 1 10 3
43 Jahodný 1 1 4 2 2 10 3
turistické chodníky 2 1 4 2 2 11 3
cyklostezky 2 1 3 2 2 10 3
ostatní 1 1 1 1 3 7 4  
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obr. 14   Stupně rizika pro jednotlivé oblasti, zdroj: vlastní 
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10.3 Současný stav 

Současné zabezpečení Beskyd HS vychází z historického a geografického hlediska.  

Stanice HS vznikaly na turisticky významných místech a v rodících se lyžařských střediscích. 

Tím došlo k situaci, že stanice HS nejsou rozmístěny pravidelně po celých Beskydech, 

ale vzhledem ke geografickému tvaru pohoří Beskyd jsou soustředěny více ve střední části 

Beskyd a dostatečně nepokrývají současnou rekreační oblast (obr. 15). 

V dnešní době přítomnost záchranářů na stanicích HS ovlivňuje celá řada faktorů, jako 

je např. roční období, volné a pracovní dny, sněhové podmínky, počasí (mráz, vítr, déšť, 

slunečno atd.), sportovní a kulturní akce a s tím vším spojená návštěvnost. 

Například stále populárnější sjezdové lyžování plní v zimních dnech při dostatku 

sněhu přepravní kapacity vleků a sjezdovek a přináší mnoho práce záchranářům. Z tohoto 

důvodu jsou v době lyžování členové HS přítomni i na Bílé, Razuli, v Mostech u Jablunkova 

a Malenovicích. Tímto navýšením stanic je zaručeno lepší pokrytí a rychlejší zásah.  

Naopak v letních měsících do hor zavítají spíše cyklisté, turisté, školní výlety a tábory, 

takže je docela s podivem, že v pracovní dny jsou záchranáři přítomni jen na dvou stanicích. 

Lze tedy říci, že vzhledem k rozmístění stanic HS je lyžařům a snowboardistům 

poskytnuta pomoc poměrně rychle, neboť ve všech významných sportovních areálech je HS 

trvale nebo se nachází v jejich nejbližším okolí. Toto ale neplatí pro turisty, cyklisty, běžkaře 

a vyznavače tzv. freeskiingu – lyžování ve volném, neupraveném terénu. Především 

do Slezských Beskyd a okolí Pulčína, Valašské Polanky, Zděchova a Valašské Senice mohou 

zranění lidé očekávat členy HS v řádu desítek minut nebo i několika hodin. 
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obr. 15   Rozmístění základních stanic HS, zdroj: vlastní 
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11 Návrh plošného pokrytí pro  jednotlivá  období 

Podle výsledků hodnocení rizika a stanovení stupně rizikovosti (tab. 8, obr. 14) 

by měla HS dojet na Pustevny, Soláň, Kohútku a Bílou do deseti minut. 

Velký Polom, Grůň, Javorový, Lysá hora, Malenovice, Razule, Mosty u Jablunkova 

a Třeštík patří podle hodnocení do stupně rizika II, HS by měla být na místě do dvaceti minut. 

Do třiceti minut je stanoven dojezd záchranářů do lokalit se stupněm rizika III, kde 

patří místa uvedené v tab. 8 a značené turistické stezky a cyklostezky. 

Všechny ostatní lokality jsou zařazeny do stupně rizika IV. 

11.1 Plošné pokrytí v zimním období  

Jak již bylo zmíněno, v zimním období v době lyžování zasahuje HS ze dvanácti 

stanovišť, což je podle mého úsudku pro potřeby pokrytí nejnavštěvovanějších sjezdovek 

dostatečné. Ve všedních dnech, kdy je návštěvnost menší, je počet stanic zredukován na šest. 

Přesto si myslím, že rychlost příjezdu HS na sjezdovky je uspokojivá, ovšem do vzdálenějších 

míst, jako je např. Velká Čantorije nebo Pulčínské skály, určitě není. 

Podle mého názoru by v zimním období v době lyžování služba na Radhošti 

a v Malenovicích být nemusela. Vlek na Radhoti nepatří mezi nejoblíbenější a často není 

ani v provozu a v případě potřeby se tam HS z Pusteven dostane za pár minut. Do Malenovic 

zase dojede HS z Frýdlantu n.O. nebo z Lysé hory. Malenovice patří do okrsku Lysá hora 

a podle statistiky úrazovosti jednotlivých okrsků je právě v celém okrsku Lysá hora nejmenší 

úrazovost (graf 5). 

Rozložení stanic HS ve všedních dnech bych určitě neredukovala, naopak stejně jako 

v době lyžování bych přidala po jedné stanici do Slezských Beskyd a do okolí Pulčína. 

Do Slezských Beskyd nejlépe na horu Filípku, neboť se zde schází několik turistických 

tras a záchranáři se odtud mohou vydat do všech stran. Druhým důvodem je fakt, že samotné 

okrsky Velký Polom a Javorový jsou od sebe poměrně vzdálené, ale ani z jednoho z nich 

nejsou záchranáři schopni dojet např. na Velkou Čantoryji do 30 minut. Navíc okrsku Velký 

Polom patří druhé místo v úrazovosti, čímž může dojít k situaci, že se stane v krátkém 

časovém intervalu více úrazů na různě vzdálených místech a členové si budou muset vybrat, 

kam pojedou dříve. 

Okolí Pulčína, Vsackého Cábu a Střelné v jižní části Beskyd patřící do okrsku 

Javorníky je zabezpečeno snad jen minimálně. Členové HS zde vyjíždějí ze stanice Kohútka, 

a dojezd se v ideálních podmínkách pohybuje okolo 70 minut. A přestože je třeba 
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horolezectví v Pulčínských skalách zakázáno, horolezci a trampové tento zákaz zcela ignorují 

a pak, při špatném pohybu, musí spoléhat na včasnou pomoc záchranářů. V zimě také hrozí 

rychlé podchlazení ležícího člověka a vznik omrzlin. 

Samotnou stanici HS bych umístila do okolí Jahodného, čímž by bylo docíleno lepšího 

pokrytí jižních a jihozápadních Beskyd. 

11.2 Plošné pokrytí v letním období 

Dislokace stanovišť v létě v pracovních dnech je podle mého názoru zcela 

nedostačující. Z pohledu na obr. 13 je patrné, že časy dojezdů se blíží hranici sta minut, 

v případě nepříznivých podmínek (vichřice, špatná viditelnost apod.) narůstá příjezd 

záchranářů o další desítky minut, někdy i o celé hodiny. O víkendech je tento stav podstatně 

lepší, záchranáři jsou přítomni na všech základních stanicích, ale stejně jako v zimním 

období, tak i v letním chybí lepší zajištění severní a jižní části Beskyd. Z tohoto důvodu 

navrhuji stejně jako v předcházející kapitole vybudovat stanici HS na Filípce a Jahodném 

v pracovních i volných dnech. 

Také si myslím, že stejně jako v zimě, tak i v létě není stanice HS na Radhošti nutná. 

Ostatní stanice o víkendech bych ponechala beze změny. 

V letních všedních dnech by se člověk pomalu mohl bát do hor vyrazit. Záchranáři 

jsou přítomni pouze na Pustevnách a Javorovém, a to je opravdu málo. Je sice pravdou, 

že v těchto dnech je návštěvnost poměrně malá, ale na druhou stranu je zde větší počet dětí, 

které sem přijdou např. se školními výlety, tábory apod., a ty jsou podle mého úsudku 

mnohem náchylnější k úrazům. Také hrozí uštknutí jedovatým hadem, pád z kola, infarkt 

z horka atd., a to je pak potřeba rychlý transport. 

Proto jsem zastáncem toho, aby ke stanicím na Pustevnách a Javorovém přibyly 

nejméně stanice na Velkém Polomu, Kohútce nebo Třeštíku a taky již zmíněném Jahodném 

a na Filípce. 



   - 56 - 

0

20

40

60

80

100

120

DHS LH VP Ja Gr So Pu Ko

Průměrný po čet úrazů v jednotlivých okrscích Beskyd 2004 - 2007

Počet úrazů

 

graf 5   Průměrný počet úrazů v jednotlivých okrscích Beskyd, [18] 
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12 Závěr 

V úvodu diplomové práce byl vytyčen cíl popsat a zhodnotit současný stav 

zabezpečení pohoří Beskyd Horskou službou z pohledu dislokace jednotlivých okrsků 

a pokusit se o vytvoření metodiky nejpříznivějšího systému rozmístění stanic horské služby. 

Myslím si, že tento cíl byl naplněn. 

K hodnocení zabezpečení Beskyd jsem zhotovila nákresy současného plošného pokrytí 

s časy dojezdů ze stanic do jednotlivých oblastí pro lepší orientaci a posouzení. 

Navrhla jsem metodiku, při jejíž tvorbě jsem vycházela z metodiky používané 

hasičským záchranným sborem pro plošné pokrytí jednotek požární ochrany. Vymezila jsem 

kritéria potřebná pro stanovení rizika daného území a poté celkovému kritériu přiřadila stupeň 

rizika I až IV. Posléze jsem vybraná místa v Beskydech zařadila do jednotlivých stupňů rizika 

a porovnala je se současným stavem.  

Funkčnost této metodiky jsem aplikovala na pohoří Beskydy, kdy jsem navrhla nové 

rozmístění stanic v závislosti na letním a zimním období a na volných a pracovních dnech. 
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14 Seznam zkratek 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KČT Klub českých turistů 

HS Horská služba 

HZS Horská záchranná služba 

DHS Dům HS 

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy a sportu 

STVS Státní výbor pro tělovýchovu a sport  

IKAR Mezinárodní organizace horských záchranných služeb  

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

LZS Letecká záchranná služba 

SL RČS Svaz lyžařů republiky Československé 

 



   - 61 - 

15 Seznam obrázků 

obr. 1   Mapa Beskyd, [11] .......................................................................................- 12 - 

obr. 2   Znak HS ČR, [10].........................................................................................- 18 - 

obr. 3   Územní působnost příslušných poboček HS ČR, zdroj: vlastní...................- 19 - 

obr. 4   Územní působnost HS ČR pro oblast Beskydy, zdroj: vlastní .....................- 22 - 

obr. 5   Územní působnost jednotlivých okrsků s vyznačenými stanicemi HS, zdroj: 

vlastní ...........................................................................................................- 24 - 

obr. 6   Vrtulník BK – 117, [2] .................................................................................- 30 - 

obr. 7   Rakouský vozík, [2]......................................................................................- 38 - 

obr. 8   Nosítka z lan, [2] ..........................................................................................- 38 - 

obr. 9   Šíření signálu pomocí převaděče, [2] ...........................................................- 40 - 

obr. 10   Plošné pokrytí Beskyd HS, zima/víkend a doba lyžování, zdroj: vlastní...- 42 - 

obr. 11   Plošné pokrytí Beskyd HS, zima/všední dny, zdroj: vlastní.......................- 43 - 

obr. 12   Plošné pokrytí Beskyd HS, léto/víkend, zdroj: vlastní...............................- 44 - 

obr. 13   Plošné pokrytí Beskyd HS, léto/všední dny, zdroj: vlastní ........................- 45 - 

obr. 14   Stupně rizika pro jednotlivé oblasti, zdroj: vlastní .....................................- 51 - 

obr. 15   Rozmístění základních stanic HS, zdroj: vlastní ........................................- 53 - 

 



   - 62 - 

16 Seznam tabulek 

tab. 1   Legenda k obrázkům č. 10 – 13 a přepravní kapacity vleků.........................- 46 - 

tab. 2   Kritérium počtu návštěvníků.........................................................................- 47 - 

tab. 3   Kritérium přepravní kapacity ........................................................................- 47 - 

tab. 4   Kritérium místa zásahů .................................................................................- 48 - 

tab. 5   Kritérium dostupnosti ...................................................................................- 48 - 

tab. 6   Kritérium charakteru území ..........................................................................- 48 - 

tab. 7   Celkové kritérium .........................................................................................- 48 - 

tab. 8   Stanovení kritérií a přiřazení stupně rizika ...................................................- 50 - 

 



   - 63 - 

17 Seznam grafů 

graf 1   Počet úrazů na horách v ČR, [10].................................................................- 14 - 

graf 2   Přehled úrazů dle činnosti při nehodě, [10]..................................................- 14 - 

graf 3   Přehled úrazů v jednotlivých okrscích  Beskyd, [18]...................................- 14 - 

graf 4   Průměrný počet úrazů v jednotlivých okrscích v Beskydech, [18] ..............- 14 - 

graf 5   Průměrný počet úrazů v jednotlivých okrscích Beskyd, [18].......................- 56 - 

 



   - 64 - 

18 Seznam příloh 

Příloha č.1 – Statistiky úrazů na horách 

Příloha č.2 – Vzor protokolu o záchranné akci 

Příloha č.3 – Organizační struktura HS ČR, o.p.s. 

Příloha č.4 – Organizační struktura HS ČR, o.s. 

Příloha č.5 – Obrázky transportních prostředků 



   - 65 - 

Příloha č.1 

Tabulka 1   Počet úrazů na horách v ČR, [10]  

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet úrazů 4846 3339 2975 5351 5252 4789 5743 6501 6757 7844  

Tabulka 2   Přehled úrazů dle činnosti při nehodě, [10] 

Počet úrazů prosinec 2006 - listopad 2007 celá ČR
Pěší turistika 386
Lyžování sjezdové 4537
Lyžování b ěžecké 388
Snowboarding 2066
Horolezectví 4
Cyklistika 259
Jiné 881  

Tabulka 3   Počet úrazů v jednotlivých okrscích Beskyd, [18] 

1.12.2006-30.11.2007 DHS LH VP Ja Gr So Pu Ko Celkem
Břicho-pánev 1 0 7 4 2 1 1 0 16
Záda 1 0 3 2 5 3 2 0 16
Hrudník 3 1 8 6 4 6 5 2 35
Hlava 2 1 13 4 18 8 25 10 81
Ruka 0 2 15 19 41 13 38 14 142
Noha 8 6 27 17 58 15 34 12 177
Celkem 15 10 73 52 128 46 105 38 467  

Tabulka 4   Průměrný počet úrazů v jednotlivých okrscích v Beskydech, [18]  

1.12.2004 - 30.11.2007 DHS LH VP Ja Gr So Pu Ko Celkem
Břicho-pánev 1,3 0,7 5,3 2 2,3 0,7 1,3 1 14,6
Záda 1,3 0,3 2 2,3 5 2,7 1 1 15,6
Hrudník 3,3 1,7 9,3 5,7 4,7 5,3 3 2,3 35,3
Hlava 4,3 4 19,7 8,3 24 10,3 16,7 15 102,3
Ruka 3 3,3 25,3 14 34 14,3 30 16,3 140,2
Noha 8,3 6,7 35,3 18 43,7 24,7 33,3 19,3 189,3
Celkem 21,5 16,7 96,9 50,3 113,7 58 85,3 54,9 497,3  
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Příloha č.2 

 

Obrázek 1   Vzor protokolu o záchranné akci HS, [2] 
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Příloha č.3 
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Členové
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Obrázek 2, Organizační struktura HS ČR, o.p.s., zdroj: vlastní 
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Příloha č.4 

Valná 
hromada

Rada HS ČR

Předsedové Rad 
oblastí

Člen revizní komise
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Členové
 Rady
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Okrsek Vedoucí

Členové
 okrsku
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Členové Rady 
oblasti

 

Obrázek 3, Organizační struktura HS ČR, o.s., zdroj: vlastní 



   - 69 - 

Příloha č.5 

    

Obrázek 4   Transportní prostředek "sked", [2]  Obrázek 5,Evakuační sedačka, [2] 

 

Obrázek 6   Nosítka "kong", [2] 

   

Obrázek 7   Akia člun, [2]    Obrázek 8   Transportní vak, [2] 

   

 


