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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské                      

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1,  tel.: 224 861 663,  e-mail: tiskove@mmr.cz
   

 
 
  

    Horská služba ČR, o.p.s. 
    
 
 
 

 
TISKOVÁ INFORMACE 

Praha, 6. listopadu 2007: 

 

Horská služba ČR, o.p.s. 
 

náčelník – ředitel:    Mgr. Ji ří BROŽEK 
náčelník HS Krkonoše a p ředseda Republikové rady Horské služby ČR, o.p.s.:  

Adolf KLEPŠ 
 

 
Složení správ ní rady Horské služby ČR, o.p.s.:  
-  předseda:    Jiří Čunek – ministr pro místní rozvoj 
-  místopředseda:   Ing. Stanislav Cysař (MMR ČR) 
-  za Ministerstvo financí ČR:  Ing. Ivan Koběrský 
-  za Ministerstvo vnitra ČR:  Ing. Josef Velíšek 
-  za Ministerstvo zdravotnictví ČR:  Ing. Tomáš Kubínek 
-  za Poslaneckou sněmovnu PČR: Mgr. Radko Martínek 
-  za Asociaci pojišťoven:  Ing. Vlastimil Navrátil 
-  za HS ČR:    JUDr. Lenka Deverová 
-  za HS ČR:    Libor Čech 
 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorč í rada, jejíž č leny jmenuje zakladatel. 

Složení dozor čí rady Horské služby ČR, o.p.s.:  
-  předseda:    Ing. Pavel Franěk 
-  místopředseda:   Mgr. Jiří Brýdl  
-  za Asociaci krajů:   MUDr. Pavel Bém 
-  za Asociaci měst a obcí:  Jaromír Jech 
-  za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Ing. Jiří Vačkář 
-  za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Ing. Jaroslav Neuwirth 
-  za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Ing. Jiří Houdek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail: tisk@horskasluzba.cz  
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Průběžná zpráva o hospoda ření Horské služby ČR, o.p.s. 
(stav účetnictví k 30.9.2007) 

 
Rozpočet - prov ozní prost ředky 
 

Celkový provozní rozpočet na rok 2007     112   mil. Kč  
Dotace od MMR ČR       110   mil. Kč  
Vlastní zdroje HS           2   mil. Kč  

 
Čerpání k 30. 9. 2007        75,7  mil. Kč  
Zůstatek do konce roku                    36,3  mil. Kč  

 
Komentář: 
V průběhu měsíců září až listopad dochází u většiny materiálu (pracovní a ochranné pomůcky, 
zdravotní pomůcky, záchranný materiál) k doplnění stavu a výměně opotřebovaného a vyřazeného 
materiálu. 
Předpokládáme vyrovnaný rozpočet do konce roku 2007. 
 
 
Rozpočet - inv esti ční prost ředky 
 

Investiční dotace od MMR      17,7  mil. Kč  
Investice z vlastních prostředků      12    mil. Kč  

 
Jednotlivá výběrová a poptávková řízení na zajištění investičních akcí byla již ukončena (kromě 
obnovy víceúčelových vozidel) a v současné době přichází realizace jednotlivých dodávek. 
 
Dopravní prostředky 
 
V letošním roce mají být obnovena celkem 4 záchranná vozidla, 1 lehké terénní vozidlo, vše                         
ve speciální úpravě pro horskou službu. Dále jedno referentské vozidlo. Celková hodnota dodávky 
vozidel představuje částku 7,5 mil. Kč . 
 
Dále bude v letošním roce obnoveno 17 kusů sněžných skútrů. Horská služba postupně přechází                  
na sněžné skútry v provedení se č tyřtaktními motory, takže bude podstatně ohleduplnější k životnímu 
prostředí. Dodávka by měla být realizována do poloviny listopadu. 
Celková cena dodávky sněžných skútrů představuje částku 7 mil. Kč . 
 
Horská služba v letošním roce nakoupila rovněž 3 kusy terénních čtyřkolek. Tyto stroje byly dodány již 
v průběhu jara a sloužily po celou letní sezónu. 
Celková hodnota dodávky představovala částku 1,05 mil. Kč . 
 
V letošním roce dále předpokládáme nákup 11 sad pásů na č tyřkolky pro lepší zajištění provozu 
v přechodném (podzimním a jarním) období, kdy je část plochy pod sněhem a část již beze sněhu. 
Celková hodnota dodávky představuje částku 1,1 mil. Kč. 
 
Celková hodnota obnovy dopravních prostředků v letošním roce představuje částku 16,65 mil. Kč. 
 
Stavební akce 
 
V letošním roce probíhá generální rekonstrukce stanic Ještěd – Jizerské hory. Vlastní realizace 
rekonstru kce byla prodloužena z důvodu změny v průběhu stavby, kdy bylo nutné provést rekonstrukci  
včetně základů stanice. Celková hodnota kompletní přestavby je předpokládána na částku 6,2 mil. Kč . 
Ukončení akce se předpokládá na jaře roku 2008. Služby v této lokalitě budou zajištěny z provizorních 
prostor. 
 
Další generální rekonstrukce probíhá na Telnici – Krušné hory, jde o kompletní demolici a výstavbu 
nové stanice. V současné době je stavba již v běhu, ale její dokončení nebude možné stihnout                  
do konce roku 2007. Celková hodnota této stavební akce představuje částku 5,8 mil. Kč . 
 
Dále probíhá výstavba nové záchranné stanice Nová Ves na Šumavě. Celková hodnota této stavební 
akce představuje částku 1,8 mil. Kč , předpokládaný termín dokončení je počátkem prosince 2007. 
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V průběhu roku probíhaly další rozsáhlejší opravy některých stanic – výměny oken, opravy zateplení, 
instalací apod. Celková předpokládaná částka těchto oprav je 2,2 mil. Kč .  
 
Oproti předpokladům z roku 2006 se dosud nepodařilo realizovat výstavbu stanice HS Benecko – 
Krkonoše a nákupy pozemků pro budoucí stanice – Strážné a Harrachov – Krkonoše. 
 
Celková hodnota stavebních akcí započatých v letošním roce představuje částku 16 mil. Kč . Částka  
hrazená v roce 2007 se odhaduje na výši 13 mil. Kč . 
 
 
Záchranný materiál 
 
V letošním roce rovněž probíhá částečná obnova speciálních svozných záchranných prostředků – 
AKIA člunů, kanadských saní a ra kouských vozíků. Celková hodnota obnovy představuje částku                   
450 tisíc Kč, tento materiál je postupně dodáván do oblastí horské služby. 
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Horská služba v roce 2007  
 

Přehled úraz ů ve srov nání s mimozimním období roku 2006  

Meziroční nárůst 18 %.  

V roce 2007 v horách zemřelo o téměř polovinu více lidí. 

Pátrací akce byly oproti roku 2006 méně rozsáhlé. 

 

Sumá ř léto 2007  

      pátrací akce 

  úrazy RZP vrtulník  hleda čka smrt hod km  rok 2006 

Šumava 143 35 6 5 1 81,5 825  102 

Krušné hory 104 18   2 1 7 50  91 

Jizerské hory 154 57 3 2 1 7 65  158 

Krkonoše 100 19 7 6 4 51,5 85  81 

Orlické hory 57 9 2 1 3 5 85  57 

Jeseníky 98 9     2      78 

Beskydy 107 21 2 7 1 81 845  60 

celkem HS ČR 763 168 20 23 13 233 1955   

2006 průběh 627 161 35 28 8 805 3966   

rok 2006 648 166 35 29 9 890 4 696   

nárůst 18 % 1 % -43 % -21 % 44 % -74 % -58 %   

          

rok 2005 489 117 19 15 5 136 759   

 
 

Sumá ř rok 2007 
       

      pátrací akce 

 úrazy RZP vrtulník hleda čka smrt hod km 
 

Šumava 421 84 11 10 2 183,5 1807 

Krušné hory 472 71 2 6 2 50 251 
Jizerské hory 456 148 8 7 1 36 435 

Krkonoše 1778 164 30 11 6 142,5 284 

Orlické hory 392 73 7 2 3 7 133 

Jeseníky 648 36 7 2 2 20 150 
Beskydy 430 96 7 11 3 91 875 

celkem HS ČR 4 597 672 72 49 19 530 3 935 
rok 2006 8 454 1323 140 89 18 1 494 7 483 

nárůst -46 % -49 % -49 % -45 % 6 % -65 % -47 % 

        

rok 2005  7 471 1052 113 94 18 1 427 4 265 
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      -  Vzhledem k průběhu zimní sezony pokles zásahů v porovnání s rokem 2006, řešení
 zásahů technicky náro čnější – v ětší opot řebení techniky a v ětší po čet záchraná řů 
 při akcích 
  

- V letním období celkový nár ůst zásah ů, časté využití i psů HS, kteří jsou prioritně cvičeni    
pro lavinové akce, ale zároveň mají i výcvik pro plošné vyhledávání. 
Nový systém sloužení v oblastech – v ytv o ření pracov ních oblastí a jejich kompletní 
pokrytí záchraná ři   

 
- Příprava na zimní sezónu v plném běhu – dokončují se proškolení a prověrky jak                           

u zaměstnanců HS, tak u dobrovolných členů 
o Probíhají nákupy vybavení. 
o Probíhají  investiční akce. Technika bude ukončena do konce kalendářního roku, 

některé stavební akce – Ještěd a Telnice budou ukončeny až v roce 2008.  
 

- Z hlediska organizačního nejsou oproti roku 2006 žádné podstatné změny pro zimní sezónu.  
o Stále 24 hodinové služby v jednotlivých horských oblastech 
o Pohotovostní služby pro zabezpečení volného horského terénu 
o Služby v jednotlivých lyžařských areálech dle finančních a personálních možností 

 
- Zvýšení přepravní kapacity bez rozšíření sjezdových tratí – větší pravděpodobnost srážky 

lyžařů a nárůstu úrazů. Problém se zabezpe čením večerního lyžování.  


