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Anotácia bakalárskej práce 

SIPTÁK MARTIN, Ostatní složky IZS – Horská služba, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, VŠB - TU Ostrava, 2010, 34 strán bakalárska práca. 

 

 Bakalárska práca je zameraná na porovnanie organizácií podobných Horskej službe 

v Českej republike s vybranými krajinami. Na základe zistených rozdielov navrhnúť zmeny 

pre Horskú službu v Českej republike.  

 Bol spravený vypracovaný popis Horskej služby v Českej republike, základný popis 

organizácií podobných Horskej službe vo vybraných krajinách. Následné bolo vypracované 

porovnanie z ktorých boli navrhnuté zmeny pre Horskú službu v Českej republike 

s celoštátnou platnosťou a zmeny s platnosťou v Moravskoslezskom kraji. 

 Kľúčové slová: Horská služba, Česká republika, Slovenská republika, Republika 

Rakúsko, prevencia, záchrana, integrovaný záchranný systém, zahraničná spolupráca 

ANNOTATION 

 SIPTÁK MARTIN, Other Components of Integrated Emergency Service – Mountain 

Rescue Service, The Faculty of the Safety Engineering, VŠB - TU Ostrava, 2010, 34 pages of 

the bachelor thesis. 

 The Bachelor´s thesis s focused on comparison of organisation work in Horská služba 

(Mountain Rescue Service) in the Czech Republic with selected countries. Based on obtained 

differences to suggest the changes for the Horská služba in the Czech Republic. 

 I have worked up a basic description of the Horská služba in the Czech Republic, and 

descriptions of the similar organisations in the selected countries. Then I have compiled the 

comparison, and followed these I have suggested the changes and improvement for the 

Horská služba in the Czech Republic with national acceptance including any changes in the 

Moravia-Silesia Region relevance.  

 Key words: Czech Republic, Slovak Republic, Austria, Mountain Rescue Service, 

prevention, rescue, Integrated rescue system, foreign cooperation 
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1 Úvod 

Oblasti s vyššou nadmorskou výškou a horské oblasti zaberajú  nezanedbateľnú časť 

územia Českej republiky. Záchrannú činnosť v horských oblastiach na území Českej 

Republiky zabezpečuje občianske združenie Horská služba ČR. Okrem záchrannej činnosti 

vykonáva veľa ďalších činností, napríklad metodickú činnosť. Horské oblasti sú väčšinou 

izolované od väčších aglomerácií a taktiež je tu dlhá doba dojazdu základných zložiek 

Integrovaného záchranného systému. Preto Horská služba ČR je v horských oblastiach 

dôležitá a v niektorých oblastiach jediná záchrana, ktorú má obyvateľstvo k dispozícií. 

Špecifická úloha, zameranie a skúsenosti Horskej služby, sú často využívané aj základnými 

zložkami Integrovaného záchranného systému. 

Horská služba ČR sa v súčasnosti stretáva so závažnými problémami. V poslednej dobe 

sa čoraz častejšie ukazuje, že sú potrebné zmeny. Preto sa základnou metódou komparácie 

organizácií podobných Horskej službe ČR vo vybraných krajinách budem snažiť navrhnúť 

zmeny, ktoré by mali celoštátnu pôsobnosť a budú sa týkať aj skvalitnenia Horskej 

službv Moravskoslezskom kraji. 

Výber krajín pre porovnávanie nebol náhodný. Výchádzal som z geografickej a historickej 

spojitosti, podobnosť sociálnych a administratívnych kultúr, rovnaká hospodársko-

ekonomická štruktúra (tržný systém), približne rovnaká vzdelanostná úroveň obyvateľstva, 

klimatickáo-geografická podobnosť (Východokarpatský oblúk).Tieto všetky aspekty spĺňa 

stredoeurópsky región, z ktorého boli vybrané krajiny: Slovenská republika, Republika 

Rakúsko. Slovenská Republika bola vybraná pretože je vývojovo a historicky najbližšia 

Českej republike. Republika Rakúsko: ako typický zástupca alpských krajín, ako jedna 

z krajín s najdlhšou históriou Horskej služby a taktiež kvôli dobrým možnostiam získania 

informácií potrebných pre túto prácu. 

Ciele sú: Popísať Horské služby v Českej republike, Slovenskej republike a v Republike 

Rakúsko. Na základe zistených údajov porovnať Horské služby v týchto krajinách a navrhnúť 

zmeny, ktoré by skvalitnili Horskú službu ČR a to by viedlo k skvalitneniu Horskej služby 

ČR v Moravskoslezskom kraji. 
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2 Rešerš 

Stanovy Horské služby České republiky, o.s., [9] 

Základný dokument, ktorý upravuje  názov, sídlo, činnosť, ciele, poslanie, majetok, 

hospodárenie, znaky, organizáciu občianskeho združenia. Z tohto dokumentu som čerpal 

informácie potrebné pre vypracovanie kapitoly 4.3.1.  

Štatút obecne prospešnej  spoločnosti Horská služba ČR, o.p.s., [10] 

Štatút obecne prospešnej spoločnosti, ktorý stanovuje organizáciu spoločnosti, podmienky, 

druh a rozsah poskytovaných služieb, hospodárenie spoločnosti, sídlo a ďalšie údaje 

nevyhnutné k správnemu fungovaniu spoločnosti. Z tohto dokumentu som čerpal informácie 

potrebné pre kapitolu 4.3.2. Ďalej som čerpal informácie  o úlohách a činnosti, pôsobnosti 

Horskej služby v Českej republike. 

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

[11] 

Zákon, ktorý popisuje úkoly a činnosť jednotlivých zložiek Integrovaného záchranného 

systému. Vymedzuje postavenie orgánom štátnej správy a ich úlohy pri príprave a riešení 

mimoriadnych udalostí. Z tohto zákona som čerpal informácie o zapojení Horskej služby 

v Českej republike do Integrovaného záchranného systému a jej úlohy a činnosť v rámci tohto 

systému. 

Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, [14] 

Slovenský zákon, ktorý popisuje organizáciu, úlohy, povinnosti, organizáciu, právomoci, 

hospodárenie, financovanie, pôsobnosť a úlohy v Integrovanom záchrannom systéme, 

povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo 

stravovací služby a ďalšie údaje potrebné pre činnosť Horskej záchrannej služby a správania 

návštevníkov horských oblastí a organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu. Legislatívne 

upravuje horskú vodcovskú činnosť a zriaďuje Národnú asociáciu horských vodcov. Z tohto 

zákona som čerpal hlavne informácie o právnom štatúte a organizačnej štruktúre, úlohy 

a činnosť Horskej služby v Slovenskej republike. 
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Vyhláška č. 469/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých 

vykonáva činnosť Horská záchranná služba, [15] 

Slovenská vyhláška, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblasti pre činnosť Horskej 

záchrannej služby. Z tejto vyhlášky som čerpal informácie o hraniciach pôsobnosti Horskej 

služby v Slovenskej republike. 

Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zmien a dodatkov, 

[16] 

Slovenský zákon, ktorý popisuje úkoly a činnosť jednotlivých zložiek Integrovaného 

záchranného systému. Vymedzuje postavenie orgánom štátnej správy a ich úlohy pri príprave 

a riešení mimoriadnych udalostí. Z tohto zákona som čerpal informácie o zapojení 

a spolupráci Horskej služby ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému 

v Slovenskej republike. 

BOGNAR, Laura . Das Edelweiß im grünen Kreuz : Die Public Relations der 

Bergrettung Österreich. Salzburg, 2005. 52 s. Bakalárska práce. Paris Lodron 

Universität Salzburg, [3] 

Bakalárska práca, ktorá sa zaoberá Public Relations Horskej Služby v Republike Rakúsko. 

Okrem zamerania na Public relations však podáva aj ucelený pohľad a veľa informácií 

 na Horskú službu v Republike Rakúsko. Z tejto publikácie som čerpal informácie o hostórii, 

organizácii a činnosti Horskej služby v Republike Rakúsko. Tie sú uvedené v tejto publikácii 

v Kapitole 4. 

ZIRWIG, Martin. Die Flugrettung in Österreich : Entwicklung und strukturelle 

Probleme. Wien, 2008. 114 s. Diplomová práce. Universität Wien, [21] 

Diplomová práca, ktorá sa zaoberá Leteckou záchrannou službou. Podáva však veľa 

informácií o Horskej službe v Republike Rakúsko, hlavne čo sa týka zapojenie  

do Integrovaného záchranného systému. Z tejto publikácie som čerpal informácie o zapojenia 

Horskej služby v Republike Rakúsko do Integrovaného záchranného systému.  

Analýza bude prevedená základnou metódou a to komparatívnou metódou. Vybrané 

aspekty organizácií medzi sebou porovnám na základe zistených údajov a subjektívnych váh. 
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3 Horská služba 

3.1 Vývoj Horskej služby 

S vývojom ľudskej civilizácie a so zaľudňovaním planéty sa človek čoraz viac dostával  

do horkých oblastí. Horské oblasti najprv vyhľadával kvôli surovinám, ako je napríklad drevo 

a rôzne iné nerastné suroviny. Postupne si tu zakladal svoje obydlia. S rozvojom turizmu  

sa do hor vydávali aj návštevníci, ktorí nepoznali miestne podmienky. Začali vznikať prvé 

obete hor. Návštevníci horských oblastí sa čoraz viac obracali na obyvateľov hor, aby využili 

ich sprievodcovské a praktické skúsenosti. Obyvatelia horských oblastí sa začali aktívne 

zapájať do riešenia nešťastí. S príchodom masového turizmu na horách v 19 storočí, bolo 

prirodzené, že vznikali organizácie, spolky, združenia a ďalšie, ktoré mali poskytovať 

návštevníkom sprievodcovskú, záchrannú a zdravotnú službu. Záchranná a zdravotná činnosť 

v horských oblastiach je mimoriadne špecifická a preto vznikali  prvé Horské služby (ďalej 

len HS). [1][2][3] 

HS je obvyklý názov záchranných organizácií v niektorých turisticky využívaných 

pohoriach. Niektoré horské služby fungujú len na dobrovoľníckom princípe, iné majú 

profesionálnych pracovníkov alebo sú zmiešané
1
. HS poskytuje záchrannú činnosť vo forme 

technickej a lekárskej pomoci. Okrem záchrannej činnosti poskytuje aj metodickú 

a vzdelávaciu činnosť.  

 

3.2 Horská služba vo svete 

Väčšina horských služieb je súčasťou Medzinárodnej federácie záchranných služieb 

International (Commission for Alpine Rescue), ktorá funguje popri Medzinárodnom zväzu 

horolezeckých asociácií (Union Internationale des Associations d'Alpinisme). 

Medzinárodná federácia záchranných služieb funguje ako lekárska služba pre horolezcov 

a záchranárov. Vydáva odporučenia, pokyny a návody pre horských záchranárov a lekárov, 

pre výkon záchranných akcií a liečby obetí na horách. Rozvíja odporučenia pre návštevníkov 

horských oblastí zameraných na prevenciu úrazov na horách. Snaží sa docieliť jednotnosť 

                                                 

1
 Horská služba - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2010 [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A1_slu%C5%BEba> 
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postupov pri záchranných akciách, aby pri medzinárodných akciách a úrazov na horách bol 

zaistený jednotný postup záchranárov z rôznych krajín a rovnaké metódy záchranárskych 

praktik. Logo a znak Medzinárodnej federácie záchranných služieb na Obrázku 1.[4] 

 

Obrázok 1 – Logo Medzinárodnej federácie záchranných služieb[4] 

 

Ďalšie dve organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú vo väčšej miere pre horské 

služby vo svete sú Medzinárodná spoločnosť pre horskú medicínu (International Society  

of Mountain Medicine) a Lekárska spoločnosť pre divokú prírodu (Wilderness Medical 

Society). Medzinárodná spoločnosť pre horskú medicínu funguje pod Medzinárodným 

zväzom horolezeckých asociácií. Jedná sa o organizáciu, ktorá sa zaoberá všetkými aspektmi 

horskej medicíny, hlavne na vedeckej úrovni. Lekárska spoločnosť pre divokú prírodu  

je organizácia zaoberajúca sa medicínou v divokej prírode. Organizácia vyvíja svoju aktivitu 

hlavne  

na americkom kontinente.[5][6] 

Väčšina Horských služieb vo svete funguje na troch princípoch. Dobrovoľnícky, 

profesionálny a zmiešaný princíp. U dobrovoľníckeho princípu tvoria členov Horskej služby 

dobrovoľníci, ktorí sa starajú o činnosť, chod a plnenie úloh organizácie. Tento princíp 

funguje napríklad v Republike Rakúsko. U profesionálneho princípu tvoria organizáciu 

profesionálny členovia, ktorý sú zároveň aj zamestnanci organizácie. Horskú službu 

 na profesionálnom princípe si zriaďuje väčšinou štát. Tento princíp je aplikovaný napríklad 

v Slovenskej Republike. Zmiešaný princíp funguje na báze profesionálne-dobrovoľníckom. 

Podstatnú časť tvoria dobrovoľníci, ale je aj časť profesionálnych členov, aby sa zaistilo stále 

fungovanie a pripravenosť organizácie. Tento princíp  funguje napríklad v Českej Republike. 

[4] [7] 
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HS na Európskom kontinente má najdlhšiu tradíciu na svete. Všetky európske štáty 

a krajiny okrem niektorých štátov Beneluxu a Maďarska majú zriadenú horskú službu. 

Fungujú na všetkých princípoch. 

Na Severoamerickom a Austrálskom kontinente funguje HS trošku odlišne.  V horských 

oblastiach sú sprievodcovia a organizácie, ktoré ponúkajú sprievodcovské služby. Tieto 

organizácie poskytujú aj záchrannú a zdravotnú pomoc v oblastiach v ktorých pôsobia. 

Na ázijskom kontinente funguje HS úplne odlišným spôsobom ako na Európskom 

kontinente a Severoamerickom. Vo väčšine štátov nie je zriadená. Štáty kde fungujú 

organizácie podobné Horskej službe sú len v Japonsku. V Číne plní úlohy Horskej služby 

armáda, v Nepále však existuje záchranná organizácia. 

Na africkom kontinente oficiálne fungujú dve organizácie podobné Horskej službe, obe 

v Juhoafrickej republike. [4] 
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4 Horská služba ČR 

4.1 Stručná história 

História Horskej služby ČR siaha do druhej polovici 19 storočia, kedy pre potreby turizmu 

v roku 1850 vzniká koncesovaná služba sprievodcov a nosičov, ktorá bola podmienená 

znalosťami prvej pomoci. Následne v horkých oblastiach, predovšetkým v Krkonošiach, 

spolupracujú miestni hasiči a lekári, ktorý ich školia. Hasiči poskytujú záchrannú pomoc. 

Postupne s hasičmi spolupracujú miestne telovýchovné spolky, predovšetkým lyžiarske 

a turistické, ktoré vnesú do tejto spolupráce predovšetkým dobrú znalosť terénu a miestnych 

podmienok. 12.5.1935 bola založená jednotná organizácia Horskej služby v Krkonošiach. 

Príchod Druhej svetovej vojny a okupácie mali za následok ukončenie novovzniknutej 

organizácie. Jej členovia však činnosť vykonávali aj počas vojny. Po skončení Druhej 

svetovej vojny, v roku 1945, sa obnovuje činnosť organizácie pod novým názvom,  

a to Horská záchranná služba. Táto organizácia funguje v Krkonošiach a postupne vzniká 

v ďalších oblastiach českého územia. V roku 1948 – Jeseníky a Šumava, 1949 – Orlické hory, 

1951 – Beskydy, 1954 – Jizerské hory, 1955 – Krušné hory.  

Medzi rokmi 1945 až 1990 zažíva HS svoj najväčší rozvoj o čom svedčí aj prijatie Horskej 

služby ČSSR v roku 1967, ako člena do Medzinárodnej federácie záchranných služieb. 

V tomto období dochádza k zlúčeniu Horskej záchrannej služby a Tatranskej horskej služby 

pod jednotnú organizáciu, a to Horskú službu. V roku 1990 existuje združenie horkých 

služieb ČR. V tomto združení má každá oblasť svoju právnu subjektivitu. V roku 2001 vzniká 

jeden právny subjekt – občianske združenie HS Českej Republiky.  Na základe rozhodnutia 

vlády dochádza k vytvoreniu obecne prospešnej spoločnosti – HS ČR, o.p.s., ktorá 1.1.2005 

preberá zodpovednosť za činnosť HS v Českej republike. [1] 

4.2 Legislatíva 

Od roku 2010 je činnosť Horskej Služby ČR zakotvená aj zákonne, a to v zákone 

č.301/2009 Sb. O změna zákona o civilním letectví a změna některých dalších zákonů. 

V tomto zákone sa uvádzajú informácie o obsahu činnosti horskej služby, výkonu činnosti 

horskej služby a lyžiarskych areáloch. Úlohy, činnosť, pôsobnosť, organizačnú štruktúru 

a právny štatút upravujú Stanovy Horské služby České republiky, o.s. a Štatút obecne 

prospešnej spoločnosti HS, o.p.s. Občianske združenie a Obecne prospešnú spoločnosť 
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upravuje zákon  č. 83/1990 Sb. O Združováni občanů a zákon č. 248/1995 Sb. O obecně 

prospešných společnostech a doplnění některých zákonů. Zapojenie Horskej služby do IZS  

je upravené v zákone 239/2000 Sb. O integrovaném zachranném systému. Činnosť a úlohy 

Horskej služby čiastočne upravuje od januára 2010 aj novelizovaný zákon č. 159/1999 Sb. O 

některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. [1][8] 

4.3 Právny štatút a organizačná štruktúra 

V Horskej službe ČR pracujú dve zložky záchranárov. Sú to profesionálny záchranári 

a dobrovoľný záchranári. HS ČR je tvorená obecne prospešnou spoločnosťou HS ČR (HS 

ČR, o.p.s., anglicky Mountain Rescue Service) a občianskym združením HS Českej republiky 

(HS Českej republiky, o.s.). Obe zložky zaisťujú všetku činnosť horskej služby v Českej 

republike. HS ČR, o.p.s  vznikla z dôvodu možnosti financovania Horskej služby štátom, 

pretože občianske združenie nemôže byť financované štátom. Symbolom Horskej služby  

je znak zobrazený na Obrázku 2. 

 

Obrázok 2: Znak Horskej služby [9] 

 

4.3.1 HS Českej republiky, o.s 

HS Českej republiky, o.s.(ďalej len HS ČR os) združuje dobrovoľných záchranárov. 

Občianske združenie vzniklo v roku 1990 v súlade so zákonom č.83/1990 o sdružování 

občanů v platnom znení.  Sídlom HS ČR os je Špindlerov Mlýn , č.p. 260, 543 51. Činnosť 
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HS ČR os je vykonávaná v oblastiach pôsobnosti a tieto hranice sú spresnené Štatútom HS 

ČR os. 

HS ČR os je organizačne členená na princípu historickom a geografickom. Členovia HS 

ČR os sa zdržujú v okrskoch Horskej služby, ktoré sú najnižším organizačným článkom. 

Okrsky tvoria oblasti Horskej služby. Oblasti sú organizačným článkom s podobnosťou  

pre danú oblasť. Okrsok ani oblasť nie sú orgánmi združenia, sú iba organizačné články, 

a nemajú právnu subjektivitu.  Oblasti HS ČR os sú:  

a) Krkonoše 

b) Orlické hory 

c) Šumava 

d) Beskydy 

e) Jeseníky 

f) Jizerské hory 

g) Krušné hory 

Oblasť je riadená Radou oblasti, ktorú tvorí vedúci jednotlivých okrskov a dvaja 

zamestnanci Horskej služby ČR, o.p.s. – náčelník oblasti a oblastný metodik. V čele oblasti 

stojí volený predseda Rady oblasti. 

Orgánmi HS ČR os sú Valná hromada, Rada HS ČR os a Predseda rady HS ČR os. Valná 

hromada je najvyšším orgánom HS ČR os a tvoria ju delegáti. Delegáti sú členovia HS ČR os 

s právom hlasovania. Členovia s HS ČR os s právom hlasovania sa stávajú členovia HS ČR 

os, ktorý sú  zvolený v danej oblasti miestnou Radou oblasti, člen revíznej komisie 

a predsedovia rád oblasti. Valná hromada sa skladá z dvoch delegátov za každú oblasť, ktorý 

sú zvolený Radou oblasti. Za Krkonoše vystupujú traja delegáti.  Rada HS ČR os  

je výkonným a riadiacim orgánom. Skladá sa z predsedov Rad oblastí HS ČR os. Predseda 

rady HS ČR os je štatutárnym zástupcom a orgánom Rady HS ČR os. Je volený na štyri roky 

a to Radou HS ČR os. K zabezpečeniu plnenia úloh Rada HS ČR os môže ustanoviť odborné 

komisie, ako poradné orgány. K 1.1.2010 sú zriadené tieto komisie: 

a) Metodická komisia 

b) Letecká komisia 
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c) Lekárska komisia 

d) Lavínová komisia 

e) Materiálová komisia 

f) Technická komisia[1][9] 

4.3.2 HS ČR, o.p.s. 

HS ČR, o.p.s. (ďalej len HS ČR ops) vznikla 21.12.2004. 1.1.2005 prevzala zodpovednosť 

za činnosť horskej služby v Českej republike a má podľa štatútu za úlohu spolupracovať 

s občianskym združením HS Českej republiky. HS ČR ops je úzko prepojená s HS ČR os, 

preto jej organizačná štruktúra je totožná a orgány sú rovnaké. Výnimkou je len existencia 

Správnej rady, Dozornej rady a funkcia Riaditeľa. Správna rada má deväť členov  

a je štatutárnym orgánom spoločnosti. Dozorná rada má sedem členov a funguje ako 

kontrolný orgán. Riaditeľ riadi bežný chod spoločnosti. Je menovaný Správnou radou. 

Používa tradičné označenie ,,náčelník Horské služby ČR,,. Jedná za spoločnosť na základe 

plných mocí zverených Správnou radou. Výkon činnosti Horskej služby ČR ako celku sa 

organizuje predovšetkým v rámci jednotlivých horských oblastí, ktorými sú: 

a) Šumava 

b) Krušné hory 

c) Jizerské hory 

d) Krkonoše 

e) Orlické hory 

f) Jeseníky 

g) Beskydy 

V čele oblasti stojí náčelník oblasti menovaný riaditeľom. Organizačný chod spoločnosti 

a činnosť správnej a dozornej rady zaisťuje úrad Horskej služby (administratívne centrum), 

v jeho čele stojí riaditeľ úradu. [1][10] 

4.4 Pôsobnosť 

Pôsobnosť Horskej služby je vymedzená Štatútom obecne prospešnej spoločnosti HS ČR, 

o.p.s. . Sú to hlavne územia Národných parkov a územia geologických útvarov pohorí. Presné 



11 

 

vymedzenie územia pôsobnosti a hraníc je uvedené v Prílohe 1. Grafické znázornenie oblastí 

pôsobností je uvedené v Obrázku 3. Oblasti pôsobnosti sú znázornené červenou farbou. [10] 

 

Obrázok 3 - Mapa hraníc pôsobnosti Horskej Služby[8] 

4.5 Úlohy a činnosť 

HS vykonáva hlavne zdravotnú a technickú pomoc a vykonáva záchrannú činnosť. HS 

vykonáva tieto úlohy: 

a) Organizácia a prevedenie záchranných a pátracích akcií v horskom terénu 

b) Poskytuje prvú pomoc, zaisťuje transport chorých a ranených 

c) Vytvára podmienky pre bezpečnosť návštevníkov hor 

d) Zaisťuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc Horskej služby 

e) Zaobstaráva inštaláciu a údržbu výstražných a informačných zariadení 

f) Vydáva a rozširuje preventívne-bezpečnostné materiály 

g) Informuje verejnosť o poveternostných a snehových podmienkach na horách 

a svojich opatreniach k zaisteniu bezpečnosti na horách 
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h) Sleduje úrazovosť, spracováva úrazovú štatistiku, na základe ktorej vykonáva 

rozbor príčin úrazov na horách, navrhuje a odporúča opatrenia k jej zníženiu 

i) Vykonáva pohotovostnú a hliadkovú činnosť v horských oblastiach, pohotovostnú 

službu na staniciach a domoch Horskej služby a lavínové pozorovanie 

j) Spolupracuje ostatnými záchrannými organizáciami v Českej republike 

i v zahraničí 

k) Spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ochrany prírody a životného prostredia 

a inými orgánmi a organizáciami[1][10] 

4.6 Zapojenie do IZS 

HS patrí podľa zákona 239/2000 zbierky zákona o Inergrovaném záchranném systému 

medzi ostatné zložky IZS. Jedná sa teda o zložku, ktorá vykonáva svoju pomoc na zavolanie 

v prípade riešení likvidačných a záchranných prác. V územiach svojej pôsobnosti vykonáva 

činnosť uvedenú v kapitole 4.5, v prípade udalosti presahujúcej možnosti Horskej služby 

žiada HS o pomoc základné zložky IZS. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá nie je 

v oblasti pôsobnosti Horskej služby, ale HS je schopná včas a efektívne riešiť mimoriadnu 

udalosť, jedná podľa pokynov Operačného strediska ISZ. V prípade mimoriadnej udalosti 

ktorá je mimo činnosť Horskej služby, HS koná podľa pokynov Operačného strediska IZS 

a Hasičského záchranného zboru. Pri mimoriadnych udalostiach, o zapojení Horskej služby 

do ich riešení, vždy rozhoduje Operačné stredisko IZS.  

HS poskytuje a čiastočne nahrádza Rýchlu zdravotnú službu (ďalej len RZS) v oblastiach, 

kde doba dojazdu RZS môže spôsobiť ohrozenie ľudského života. V týchto oblastiach medzi 

Horskou službou a RZS vznikajú dohody na základe ktorých môže HS vykonávať činnosť, 

ktorú za normálnych podmienok vykonáva RZS. Zmluvne medzi rôznymi subjektami môže 

HS poskytovať predovšetkým zdravotnú a záchrannú pomoc a činnosť aj mimo svoje oblasti 

pôsobnosti. Sú to napríklad obce, ktoré sa nachádzajú v horských oblastiach a nespadajú  

pod hranice pôsobnosti Horskej Služby. 

HS úzko spolupracuje s Políciou ČR a Hasičským záchranným zborom. Týmto dvom 

zložkám pomáha pri riešení mimoriadnych udalostí a pri ich vykonávaní činnosti  v horskom 

teréne. Poskytuje materiálno-technické vybavenie, ktoré sú potrebné na výkon činností Polície 

ČR a Hasičského záchranného zboru v horskom teréne. Základným zložkám IZS poskytuje  
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aj znalosti terénu, ktoré sú dôležité pri vykonávaní činnosti základných zložiek IZS 

v horskom teréne. HS priamo spolupracuje s Leteckou záchrannou službou 

HS sa zúčastňuje cvičení IZS a je nepostradateľnou zložkou IZS, ktorá poskytuje znalosti 

a materiálno-technickú pomoc, dôležitú pri plnení úloh IZS a riešení mimoriadnych udalostí 

prevažne v horskom teréne.  [8][11] 

4.7 Zahraničná spolupráca 

HS ako člen  Medzinárodnej federácie záchranných služieb sa pravidelne zúčastňuje 

cvičení a kurzov, ktoré organizuje táto organizácia. HS hosťuje zasadania a usporiadava  

konferencie spojené s záchranárstvom na horách, horskou medicínou a lavínovou prevenciou. 

Snaží sa taktiež vytvoriť podmienky pre školenia zahraničných záchranárov v českom 

prostredí. 

HS nemá vytvorené žiadne zmluvy a dohody na základe ktorých by prebiehala zahraničná 

spolupráca so zahraničnými Horskými službami. S okolitými krajinami spolupracuje  

na základe spoločných cvičení a výmeny skúseností.  

HS v oblastiach, ktoré tvoria hranice štátu úzko spolupracuje so všetkými štátmi 

susediacimi s Českou republikou, okrem Slovenskej Republiky, kde nie je organizačne možné 

zabezpečiť  úzku spoluprácu. Táto úzka spolupráca prebieha hlavne medzi Poľskom, 

Nemeckom a Rakúskom. S týmito krajinami prebiehajú spoločné záchranné akcie 

a pravidelné cvičenia. Nie sú však medzi nimi uzatvorené žiadne právne, písomné zmluvy 

a dohody. [8] 

4.8 Ďalšie informácie 

V horskej službe sa nepoužívajú hodnosti. Všetci členovia sa zodpovedajú v danej oblasti 

náčelníkovi oblasti (oblastný náčelník). Sú štyri druhy členstva. Člen-čakateľ, dobrovoľný 

člen, lekár Horskej služby a čestný člen. Člen Horskej služby nie je verejný činiteľ. Výkon 

Horskej služby je pre občanov Českej republiky bez poplatku, pre zahraničných návštevníkov 

hor je spoplatnený. [1] 
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5 HS na území Slovenskej republiky 

5.1 Stručná história 

HS na území Slovenskej republiky má podobný historický vývoj ako v Českej republike.  

Činnosť Horskej služby na území Slovenskej republiky patrí medzi najstaršie v Európe.  

Má skoro 240 ročnú tradíciu k roku 2010. Dátum kedy sa datuje tradícia Horskej služby  

na Slovensku je rok 1771 kedy zomrel návštevník hor a jeho smrť bola zdokumentovaná. 

Nasledoval postupný vývoj, zakladali sa rôzne spolky spojené s činnosťou na horách. Spolky 

sa začali vzdelávať aj v oblasti prvej pomoci a záchranárstva. Míľniky v histórii Horskej 

služby na území Slovenska sú: rok 1913, kedy vo Vysokých Tatrách vznikol Dobrovoľný 

záchranný komitét, rok 1920 kedy vznikol Klub slovenských turistov, ktorý začína  

organizovanú činnosť záchrany v horách, rok 1933, kedy vzniklo Združenie pre záchrannú 

službu, ktoré sa v roku 1937 zmenilo na Spolok záchrannej služby v Tatrách, rok 1950, kedy 

vzniká profesionálna Tatranská HS a Horská zdravotná záchranná služba, rok 1954 kedy 

zanikli všetky doterajšie spolky a vznikla jednotná celoštátna organizácia HS v rámci 

Československej republiky. Následný vývoj sa stotožňuje s vývojom v Českej republike.  

Po roku 1989 sa konajú hlavne organizačné zmeny. Po roku 1993, kedy vznikla  Slovenská 

republika, sa postupne chystá zákon o Horskej služby, čo vyvrcholí v roku 2002 vznikom 

Horskej záchrannej služby, profesionálnej organizácie a základnej zložky IZS podloženej 

samostatným zákonom o Horskej záchrannej službe. [2] 

5.2 Legislatíva 

Ku dňu 1.1.2010 upravuje fungovanie, úlohy, činnosť, pôsobnosť, organizačnú štruktúru,  

právny štatút a zapojenie Horskej záchrannej  služby  do  IZS  tieto zákony a vyhlášky: Zákon 

č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zmien a dodatkov, Zákon č. 129/2002 

Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zmien a dodatkov, Vyhláška č. 469/2007 

Z.z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská 

záchranná služba, Vyhláška č. 23/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. 

januára 2006, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej 

záchrannej službe v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 334/2009 Z.z. Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky,  ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky 

na   personálne zabezpečenie a   materiálno - technické vybavenie  zdravotníckych  zariadení 
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v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zákon č. 328/2002 Z.z. z 29. mája 

2002 O sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 315/2001 Z.z. z 2. júla 2001 o Hasičskom a záchrannom zbore.  

Ďalšie dokumenty dôležité pre fungovanie Horskej záchrannej služby sú: Skúšobný 

poriadok Horskej záchrannej služby a Štatút Horskej záchrannej služby.[12] [13] 

5.3 Právny štatút a organizačná štruktúra 

V Slovenskej republike existuje niekoľko občianskych združení, ktoré plnia úlohy Horskej 

služby a profesionálna organizácia Horská Záchranná služba. Medzi najväčšie občianske 

združenia patria tri, a to občianske združenie HS Pieninského národného parku (znak              

je zobrazený na Obrázku 4),  Horskej služby na Slovensku  (znak je zobrazený na Obrázku 4)     

a  Tatranská HS – Dobrovoľný zbor (znak je zobrazený na Obrázku 4) a štátna rozpočtová 

organizácia Horská záchranná služba, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Keďže spomínané občianske združenia plnia len úlohy, ktoré im stanoví Horská záchranná 

služba na základe zmlúv a dohôd medzi občianskymi združeniami a Horskou záchrannou 

službou, nasledujúci text sa nebude zaoberať jednotlivými Občianskymi združeniami.  

 

Obrázok 4: Znaky najväčších občianskych združení v Slovenskej republike[23][2][22] 

Horská záchranná služba (ďalej len HZS) je plne profesionálna štátna organizácia, ktorú 

riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Sídlom Horskej Záchrannej služby sú Vysoké 

Tatry. Riaditeľstvo sídli na adrese Horný Smokovec č.52, 06201 Vysoké Tatry. Symbolom 

Horskej služby je znak zobrazený na Obrázku 5.  
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Obrázok 5: Znak Horskej záchrannej služby [12] 

HZS sa organizačne člení na riaditeľstvo HZS, oblastné strediská HZS a iné pracoviská 

HZS zriadené so súhlasom ministerstva. Riaditeľstvo HZS sa člení na jednotlivé oddelenia. 

Vedúci pracovník oddelenia je vedúci oddelenia. Oddelenia sú: 

a) Organizačné oddelenie 

b) Ekonomická skupina 

c) Prevádzková skupina 

Riaditeľstvo HZS je najvyšší stupeň organizačného členenia. Vedúcim pracovníkom 

riaditeľstva HZS a HZS je riaditeľ. Riaditeľ riadi a zodpovedá za HZS. Riaditeľa vymenúva 

a odvoláva minister Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Riaditeľ je štatutárnym 

orgánom Horskej záchrannej služby. Vedúcim pracovníkom oblastného strediska HZS  

je riaditeľ oblasti. Riaditeľ oblasti je zodpovedný za správne fungovanie a plnenie úloh HZS 

v horskej oblasti. Horské oblasti sú: 

a) Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny 

b) Západné Tatry 

c) Nízke Tatry 

d) Veľká Fatra 

e) Malá Fatra, Stredné Beskydy 

f) Slovenský raj 
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Vedúcim pracovníkom iných pracovísk HZS zriadených so súhlasom ministerstva              

je riaditeľ strediska.  Iné pracoviská HZS zriadené so súhlasom ministerstva tvoria strediská. 

Strediská sú: 

a) Školiace stredisko 

b) Stredisko lavínovej prevencie 

c) Operačné stredisko tiesňového volania 

Bližšiu organizačnú štruktúru Horskej záchrannej služby určuje pokyn o organizačnom 

poriadku Horskej záchrannej služby, ktorý vydá riaditeľ Horskej záchrannej služby  

po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry          

je na Obrázku 6. [13][14] 

 

Obrázok 6: Grafické znázornenie organizačnej štruktúry[13] 

5.4 Pôsobnosť 

Pôsobnosť HZS je vymedzená vyhláškou 469/2007 zbierky zákona. Jedná sa o územia, 

ktoré sú skoro presne totožné s hranicami Národných parkov a horských oblastí. Presné 

vymedzenie oblastí pôsobnosti je v Prílohe 2. Grafické znázornenie hraníc oblastí pôsobností 

je uvedené na Obrázku 7.[15] 



18 

 

 

Obrázok 7: Grafické znázornenie hraníc oblastí pôsobnosti Horskej záchrannej služby[15] 

5.5 Úlohy a činnosť 

HZS vykonáva činnosť spojenú s úlohami podľa zákona 544/2002 zbierky zákona. HZS  

v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú 

dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou. 

Medzi najdôležitejšie úlohy HZS patrí:  

a) Poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb 

b) Vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom 

c) Podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách 

d) Zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby 

e) Plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému 

f) Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami  

pri plnení úloh podľa tohto zákona 

g) Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej 

záchrany, a zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách  

h) Poskytuje poradenskú, posudkovú a prednáškovú činnosť v problematike 

bezpečnosť osôb a majetku v horských oblastiach 
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i) Podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť 

Všetky úlohy ktoré vykonáva HZS sú uvedené v Prílohe 3. [14] 

5.6 Zapojenie do IZS 

HZS patrí v IZS v Slovenskej republike medzi základné záchranné zložky. V horských 

oblastiach a oblastiach pôsobnosti HZS pri plnení úloh a činnosti podľa zákon č.544/2002 Z.z. 

o Horskej záchrannej službe v znení zmien a dodatkov koordinuje a organizuje na mieste 

zásahu činnosť záchranných zložiek IZS vedúci zásahu z HZS. Vedúci zásahu z HZS môže 

požiadať na pomoc ďalšie základné zložky IZS alebo ostatné záchranné zložky, poprípade 

útvary Policajného zboru. HZS sa riadi mimo svojej pôsobnosti pokynmi veliteľa zásahu  

z Hasičského a záchranného zboru a o zapojení HZS pri riešení mimoriadnych udalostí 

rozhoduje Operačné stredisko IZS. Ak nezasahuje Hasičský záchranný zbor, na mieste zásahu 

riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ 

alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky integrovaného záchranného systému, ktorého určí 

príslušné koordinačné stredisko. Sú to väčšinou velitelia, alebo vedúci zásahu zo základných 

zložiek IZS. 

Pokiaľ dostane hlásenie o úraze niektoré z občianskych združení, musia toto hlásenie 

predať na operačné stredisko Horskej záchrannej služby. Občianske združenia nesmú 

zasahovať bez dovolenia Horskej záchrannej služby. Pri záchranných akciách na ktorých 

pôsobia občianske združenia aj Horská Záchranná služba je veliteľom zásahu vždy člen 

Horskej záchrannej služby. [12] [14] [16] 

5.7 Zahraničná spolupráca 

HZS spolupracuje priamo s Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Tatranská 

dobrovoľná HS), ďalej len TOPR, keďže zásahové územie je u oboch krajín v oblasti štátnej 

hranice. Je to v horských oblastiach Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Západné Tatry a Stredné 

Beskydy. Dohody a zmluvy nie sú uzatvorené, ale sú nepriame dohody, ktoré vyplývajú 

z členstva v Medzinárodnej federácie záchranných služieb. Spolupráca funguje v praxi  

na rozdelení horských hraničných úsekov na pásma. V týchto pásmach je uvedené, ktorá 

Horská služba, či TOPR alebo Horská záchranná služba má na dané miesto kratší dojazd.  

Pri nešťastí vyráža ta horská služba, ktorá ma kratší dojazd na miesto nehody. Horské služby  
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sa navzájom kontaktujú pri nahlásení úrazu. K vážnejším úrazom zasahujú obe Horské služby 

súčasne. 

S ostatnými Horskými službami HZS spolupracuje len formou výmeny skúseností a účasti 

na medzinárodných cvičeniach. [12] 

5.8 Ďalšie informácie 

Člen Horskej Záchrannej služby nie je verejný činiteľ. Príslušníci občianskych združení 

nemôžu vykonávať záchranné práce, pokiaľ neabsolvovali školenia Horskej záchrannej 

služby. Ak v niektorých oblastiach pôsobnosti nie je Oblastné stredisko, neznamená to, že tam 

nepôsobí Horská záchranná služba. Na menej frekventovaných miestach pôsobia posádky 

Horskej Záchrannej služby. Zdravotná pomoc je zo zákona zadarmo, náklady spojené  

s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, si postihnutá osoba musí hradiť sama.       

Od platenia za zásah sú oslobodené osoby, ktoré nedosiahli plnoletosti a osoby zbavené 

právnej spôsobilosti. [12] 
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6 Horská služba na území Republiky Rakúsko 

6.1 Stručná história 

Vývoj horskej služby na území v alpských krajinách, do ktorých patrí aj Republika 

Rakúsko (ďalej len Rakúsko)  je veľmi rozmanitý a komplexne sa nedá napísať. Keďže 

Rakúsko je tvorené spolkovými krajinami a v minulosti tvorili tieto krajiny samostatné 

územia, prebiehal v každej krajine samostatný vývoj. Napísať vývoj horskej služby 

v jednotlivých spolkových krajinách, aj v stručnosti, je nad rámec tejto práce.  

HS v alpských krajinách má však najdlhšiu tradíciu na svete. Za prelomový rok  môžeme 

považovať rok 1896. V tomto roku vznikla Rakúska HS. Vývoj Rakúskej horskej služby       

je skoro rovnaký s vývojom samotného Rakúska. Organizácia ako celok stále existovala,  

len sa menilo štátne zriadenie. Po druhej svetovej vojne vznikla organizácia Bergretter, ktorá 

spojuje všetky horské služby v jednotlivých spolkových krajinách.[3] [17] 

6.2 Legislatíva 

Určiť jednotnú legislatívu HS v Rakúsku je veľmi komplikované, vzhľadom k tomu,  

že Rakúsko je tvorené spolkovými krajinami, a tie majú samostatnú legislatívu. Každá 

spolková krajina si tvorí samostatné zákony, vyhlášky a podobne. Sú dva zákony, ktoré 

súvisia s HS  na území Rakúska, a sú s menšími zmenami vo všetkých spolkových krajinách. 

Je to Rettunggesetz – Záchranný zákon. Druhým zákonom je Rettungsdienstförderungsgesetz  

- Zákon o Záchrannej podpore. Oba zákony pojednávajú o záchranných zložkách,  

ich povinnosti, úlohy, zriadenie, trestné ustanovenia, súkromné záchranné zložky, systém 

riadenia a koordinácie a ďalšie informácie. [7] 

6.3 Právny štatút a organizačná štruktúra 

Rakúsko je spolková krajina a každá krajina ma vlastnú horskú službu.  Všetky tieto 

horské služby zastrešuje a spája organizácia Österreichischer Bergrettungsdienst (ďalej len 

ÖSBD). Sídlo organizácie je na adrese Roseneggerstrasse 20,  

9020 Klagenfurt, Österreich. Hlavným orgánom ÖSBD je Bundespräsidium v čele ktorého 

stojí Prezident (Präsident). Bundespräsidium sa stará o chod organizácie a zastupuje 

organizáciu v  právnych veciach. ÖSBD sa ďalej delí na sedem krajinných častí, ktoré  

sa nazývajú Landesleitung.  



22 

 

Tých je k 1.1.2010 sedem a sú to: 

a) Landesleitung Vorarlberg 

b) Landesleitung Tirol 

c) Landesleitung Salzburg 

d) Landesleitung Kärnten 

e) Landesleitung Steiermark 

f) Landesleitung Oberösterreich 

g) Landesleitung Niederösterreich & Wien 

V čele Landesleitung je riaditeľ oblasti (Landesleiter). Landesleitung sa môže ďalej 

rozdeľovať na oddiely (Fachbereiche). Oddiely sú Organizačné, vzdelávacie, skúšobné, 

odborné a personálne zložky Landesleitung. O založení rozhoduje Bundespräsidium 

a Landesleiter. V čele Fachbereiche stojí riaditeľ oddielu (Leiter). Landesleitung sa ďalej 

rozdeľuje organizačne na Bezirk (Okresy) a tie sa rozdeľujú na najnižšiu organizačnú 

jednotku, a to okrsky (Ortsstellen) . Je to najnižší organizačný článok a zároveň  

aj najdôležitejší, pretože Ortsstellen je výkonnou časťou. Tvoria ju záchranári, ktorí 

vykonávajú činnosti a úlohy ÖSBD. Vedúcim a zodpovedným pracovníkom  Ortsstellen je 

riaditeľ okrsku Ortsstellenleiter. Organizácia v rámci Ortsstellen je veľmi voľna a preto sa 

Ortsstellen navzájom organizačne veľmi rozlišujú. Ortsstellen sa rozdeľujú ďalej na menšie 

oblasti. Oblasti si zakladá Ortsstellen podľa uváženia. Zriadenie je rovnaké ako Ortsstellen. 

K 1.1.2010 je 292 Ortsstellen. Príklad organizačného členenia Landesleitung Salzburg  

je na Obrázku 8. Zoznam Ortsstellen v jednotlivých Landsleitung je uvedené v Prílohe 4. 

http://www.bergrettung-vorarlberg.at/
http://www.bergrettung-tirol.com/
http://www.bergrettung-salzburg.at/
http://kaernten.bergrettung.at/
http://www.bergrettung-stmk.at/
http://www.bergrettung-ooe.at/
http://www.oebrd.at/
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Obrázok 8: Organizačné členenie Landesleitung Salzburg[20] 

ÖSBD funguje ako nezisková záchranná organizácia. Až na pár Ortsstellen  

v Landesleitung Tirol sú všetci členovia ÖSBD dobrovoľníci. K 1.1.2010 má ÖSBD viac ako 

11000 členov. Členovia užívajú jednotný symbol, ktorý je aj ich znak, ktorý je naznačený  

na obrázku 9. [3] [19] [20] 

 

Obrázok 9: Znak ÖSBD[19] 

http://www.bergrettung-tirol.com/
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6.4 Pôsobnosť 

Decentralizovaný systém ÖSBD a nejednotnosť v jednotlivých zákonoch má za následok, 

že sa nedá s určitosťou určiť presná pôsobnosť ÖSBD. V jednotlivých oblastiach  

je zriaďovateľom ÖSBD obec, v ktorej ÖSBD vykonáva aj úlohu Rýchlej zdravotnej služby. 

Preto pôsobnosť nie je viazaná len na horské oblasti. Dá sa teda povedať, že ÖSBD má 

pôsobnosť na celom území Rakúska. [17] [19] 

6.5 Úlohy a činnosť 

Základné činnosti a úlohy ktoré vykonáva ÖSBD na celom území Rakúska sú: 

a) Informovať verejnosť o situáciách na horách 

b) Vykonávať preventívnu činnosť, ktorá ma znížiť úrazovosť na horách 

c) Vykonáva lavínové pozorovanie a zhodnocuje lavínovú situáciu 

d) Organizuje a vykonáva záchrannú a pátraciu činnosť na horách 

e) Poskytuje vecnú pomoc v núdzi 

f) Vydáva odporučenia pre pobyt v horskom teréne 

g) Zabezpečiť funkčnosť v jednotlivých Ortsstellen 

h) Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie potrebné pre funkčnosť 

i) Zabezpečiť personálne obsadenie 

j) Zvyšovať kvalifikáciu a pripravenosť personálu 

k) Spolupracovať a vymieňať informácie a skúsenosti medzi rôznymi Ortsstellen 

l) Plniť úlohy vyplývajúce z členstva v Medzinárodnej federácie záchranných služieb 

m) Plní úlohy vyplývajúce z Plánov ochrany pred katastrofami 

(Katastrophenschutzplänen) 

n) Obstarávať financie potrebné na funkčnosť ÖSBD 

o) Poskytovať pomoc zvieratám 

Úlohy a činnosti vykonávajú všetky Ortsstellen  na celom území Rakúska. Ortsstellen 

môžu vykonávať aj ďalšie úlohy aj činnosti, napríklad v niektorých oblastiach vykonávať 

úlohy a činnosť Rýchlej zdravotnej služby. [3] [20] 

http://www.bergrettung-vorarlberg.at/
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6.6 Zapojenie do IZS 

V Rakúsku neexistuje jednotný IZS. Každá spolková krajina má svoj IZS, ktorý musí 

samozrejme fungovať medzi sebou. ÖSBD je však v celom Rakúsku riadená aj napriek 

dobrovoľníckemu princípu, na rovnakej úroveni ako je Polícia, alebo Hasičský zbor. 

Súčinnosť medzi zložkami a  ich spolupráca je zastrešená Plánmi ochrany pred katastrofami 

(Katastrophenschutzplänen). Pre potreby komunikácie pri riešení mimoriadnych udalostí       

je v Rakúsku zriadený jednotný frekvenčný digitálny rádio komunikačný systém. Samozrejme 

funguje jednotné európske tiesňové číslo 112 .Alpské krajiny, a to Rakúsko, Švajčiarsko, 

Taliansko, Nemecko a Francúzsko pre potreby horskej záchrany zaviedli jednotné alpské   

číslo  140 („ Alpinnotruf 140 “). [17][21] 

6.7 Zahraničná spolupráca 

Keďže Rakúsko je alpská krajina a skoro celé štátne hranice sú tvorené pohoriami, funguje 

bohatá zahraničná spolupráca. ÖSBD aktívne spolupracuje so všetkými susediacimi štátmi. 

Veľmi úzka spolupráca je medzi alpskými štátmi a to medzi Talianskom, Švajčiarskom 

a Nemeckom. V týchto pohraničných oblastiach sú uzavreté dohody o spolupráci, a preto 

môže ÖSBD zasahovať aj na území susediacich štátov, a to aj v obciach. V pohraničí medzi 

Švajčiarskom a Talianskom fungujú aj zmiešané družstvá, družstvá ktoré tvoria príslušníci 

viacerých krajín, ktoré operujú na území viac štátov.  

ÖSBD spolupracuje aj so štátmi a HS s ktorými priamo nemá štátne hranice. Táto 

spolupráca prebieha formou cvičení, výmeny skúseností a záväzkov plynúcich z členstva       

v  Medzinárodnej federácie záchranných služieb. [4] 

6.8 Ďalšie informácie 

Bergrettung má oprávnenie na školenie pilotov a vydávanie licencií pre pilotov. Člen 

ÖSBD má v Rakúsku veľkú právomoc. Môže napríklad zabavovať pre potreby výkonu úloh 

ÖSBD zadržať veci a súkromný majetok. Zásah ÖSBD pokiaľ sa preukáže, že nie  

je zapríčinené úmyselne (nedodržanie upozornení, zákazov, nedostatočná výstroj a výzbroj 

a podobne) je bezplatná. Zaujímavosťou ÖSBD je, že jednou z úloh je zachraňovanie 

a poskytnutie pomoci zvieratám. [19] 
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7 Zhodnotenie zistených údajov 

Na základe zistených údajov v kapitole 4, 5 a 6, kde som popísal  HS na území Českej  

republiky, Slovenskej republiky a Republiky Rakúsko zhodnotím tieto okruhy: Legislatíva, 

Právny štatút a organizačná štruktúra, Pôsobnosť, Úlohy a činnosť, Zapojenie do IZS 

a Zahraničnú spoluprácu. Históriou sa nebudem zaoberať, lebo jej zhodnotenie nie je 

podstatné a nemá vplyv pre ďalšie pracovanie s informáciami. 

7.1 Legislatíva 

Legislatívny základ je vo všetkých krajinách podobný. Najlepšie je však legislatíva 

spracovaná v Slovenskej republike. V Slovenskej republike je samostatný zákon o HS 

a pridružené vyhlášky. HS je zakomponovaná aj v pridružených zákonoch, napríklad o IZS 

alebo Hasičskom záchrannom zbore. V niektorých spolkových krajinách na území Rakúska 

taktiež existujú samostatné zákony o HS, vo väčšine spolkových krajinách tento zákon 

neexistuje. 

7.2 Právny štatút a organizačná štruktúra 

Právny štatút je na území Českej republiky a Rakúska skoro totožný. Funguje na princípe 

dobrovoľníctva. Na území Slovenskej republiky je HS štátna profesionálna zložka. Najlepšie 

riešenie je v Českej republike, kde HS funguje na zmiešanom princípe, teda malá časť sú 

profesionálny členovia a zvyšok tvoria dobrovoľníci. Zriadiť na území Českej republiky čisto 

profesionálnu organizáciu by bolo zbytočné, pretože horské oblasti netvoria takú časť území 

ako napríklad na území Slovenskej republiky alebo Rakúska. 

Organizačne fungujú HS v porovnávaných krajinách rovnako. Základ je historický. 

Územie štátu je rozdelené na oblasti, väčšinou totožné s geomorfologickými celkami, alebo 

národnými parkami a im podobnými. V každej oblasti je zriadené oblastné stredisko v čele 

ktorého stojí vedúci pracovník. V danej oblasti potom pôsobia jednotlivé jednotky a zásahové 

skupiny. Organizačná štruktúra je riešená vo všetkých krajinách veľmi dobre. 

7.3 Pôsobnosť 

Pôsobnosť je viazaná zväčša na horské oblasti. Samozrejme HS môže operovať aj mimo 

tieto oblasti pri riešení mimoriadnych udalostí. To však závisí na príslušnej legislatíve. 

V Slovenskej a Českej republike je pôsobnosť skoro rovnaká a teda viaže sa na horské oblasti 
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a je presne ohraničená. Na území Rakúska HS môže vykonávať svoju činnosť aj mimo horské 

oblasti, je to však rozdielne medzi jednotlivými spolkovými krajinami. V globále                   

je pôsobnosť najlepšie riešená v Rakúsku.  

7.4 Úlohy a činnosť 

Úlohy a činnosti sú vo všetkých porovnávaných krajinách skoro rovnaké. Základom          

je výkon záchranných preventívnych prác a plnenia úloh vyplývajúcich z IZS a členstva         

v Medzinárodnej federácie záchranných služieb. 

7.5 Zapojenie do IZS 

Zapojenie HS na území Slovenskej republiky a Rakúska ja veľmi podobné. HS služba 

v týchto krajinách je radená ako primárna (základná) zložka IZS. Vo všetkých porovnávaných 

krajinách vykonáva HS činnosti a úlohy na území svojej pôsobnosti. Mimo územie 

pôsobnosti vykonáva úlohy činnosti na základe riadiaceho operačného strediska. Každá 

krajina má zavedenú jednotnú linku núdzového volania v horských oblastiach, ktorá  

je súčasťou  jednotného európske tiesňového čísla 112. V rakúsku funguje jednotná linka 

núdzového volania v horských oblastiach pre viac štátov. Jedná sa o jednotné alpské číslo. 

Zapojenie do IZS je najlepšie riešené v Rakúsku a v Slovenskej republike. 

7.6 Zahraničná spolupráca 

Medzinárodná spolupráca funguje vo všetkých porovnávaných krajinách podobne. 

Vyplýva z členstva v Medzinárodnej federácie záchranných služieb. Táto organizácia  

vo veľkej miere upravuje medzinárodnú spoluprácu, a preto nemusia byť uzatvárané vo 

väčšine prípadov žiadne zmluvy a dohody. Rakúske hranice tvoria zväčša horské oblasti 

a preto tu funguje dlhoročná  zahraničná spolupráca na vysokej úrovni.   
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8 Navrhované zmeny 

8.1 Celoštátna pôsobnosť 

 Zmeny, ktoré by skvalitnili HS ako záchrannú zložku, je potrebné spraviť podľa 

porovnania v kapitole 7. v týchto oblastiach: 

a) Legislatíva 

b) Pôsobnosť 

c) Zapojenie do IZS 

Všetky oblasti sú navzájom prepojené a vyplýva z nich hlavný problém, ktorým                

je  nedostatočný legislatívny základ. Je potrebné vypracovať legislatívu, ktorá by zahrňovala 

hlavne zákon o Horskej službe, poprípade zákon o horách, podobne ako v Slovenskej 

republike. Stávajúce ukotvenie v zákone je nedostatočné a v podstate len zákone ošetruje 

činnosť a úlohy Horskej služby ČR. Vytvorením zákona o Horskej službe by sa uľahčila 

práca a právne riešenie nezrovnalostí , ktoré panujú v súčasnosti pri plnení úloh a činnosti HS.  

Z tohto zákona by vyplývali pridružené vyhlášky, zákony a novely zákonov, napríklad o IZS. 

Zákon by mal obsahovať údaje o: zriadení horskej služby, úlohy, činnosť, záchrannej činnosti, 

územnej pôsobnosti s výnimkami, kompetenciami a právomocami, oprávnenie príslušníka, 

povinosti návštévnikov hôr.  

Ďalšia prekážka je vedenie HS ako ostatnej zložky IZS. Po vzoru HS v Rakúsku               

by sa mohli zaviesť vyhlášky alebo iné legislatívne úpravy, ktoré by umožnili v určitých 

oblastiach viesť HS ako primárnu zložku IZS s úlohami a činnosťami podobnými RZS. 

V týchto vybraných oblastiach by to veľmi skvalitnilo hlavne zdravotnú službu obyvateľstvu, 

kam má RZS dlhú dobu dojazdu. Tým by sa v týchto oblastiach aj rozšírila pôsobnosť.  

8.2 V rámci Moravskoslezského kraja 

V Moravskoslezskom kraji sú dve oblasti HS. Je to oblasť Beskydy a Jeseníky. V horských 

oblastiach sa nachádza veľké množstvo obcí, ktoré sú zle pokryté RZS.  Samostatný zákon 

by skvalitnil pokrytie záchrannej služby v týchto oblastiach. Prínosom by boli tiež zmluvy 

obcí s HS ktoré by uľahčili záchrannú činnosť. V praxi často dochádza, že namiesto zavolania 

niekoľko kilometrov vzdialenej HS vyráža RZS z ďalekých miest. 
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9 Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo na základe uskutočnenej analýzi vypracovať doporučenia 

možností skvalitnenia práce Horskej služby v Moravskoslezskom kraji. Bola použitá základná 

metóda komparácie. Porovnával som vybrané aspekty organizácie HS v Českej republike 

s organizáciami podobnými HS v Rakúsku a Slovenskej republike. Všetky tri krajiny som 

popísal v rovnakých aspektoch. 

Na základe zistených údajom som stanovil okruhy a to Legislatíva, Právny štatút                

a organizačná štruktúra, Pôsobnosť, Úlohy a Činnosť, Zapojenie do IZS a Zahraničnú 

spoluprácu. Vybral som, ktorá krajina má daný okruh najlepšie riešený.  

Výsledky komparatívnej metódy som použil na zvýraznenie hlavných nedostatkov a 

navrhnutie zmien, ktoré by viedli k skvalitnenie organizácie HS v Českej republike 

a Moravskoslezskom kraji. Ukázalo sa, že hlavným nedostatkom je absencia samostatného 

zákona o HS a vedenie HS ako ostatnej zložky IZS. V predchadzajúcich kapitolách sú 

obsiahnuté všetky informácie, ktoré sú potrebné k spleniu ciela tejto bakalárskej práce. 

Práca môže slúžiť ako základ pre ďalšie spracovanie problematiky Horskej služby 

a rozpracovanie riešenia halvných nedostatkov. Taktiež slúži ako komplexný zdroj informácií 

o Horských službách v Republike Rakúsko, Slovenskej republike a Českej republike. Ďalej 

túto prácu je možné využiť ako učebný text. 
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