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Úvod 

K výběru tohoto tématu mě inspiroval lyžařský kurz, který jsem absolvovala se svou 

třídou, pod dozorem Krkonošské Horské služby, v prvním ročníku mého studia. Během 

tohoto kurzu se nás snažili naučit alespoň minimum toho, co tato práce zahrnuje.  

V dnešní době se zvyšuje počet nejen milovníků zimních sportů, ale stále více se 

zvyšuje zájem o letní outdoorové disciplíny. S tím je samozřejmě spojen zvýšený počet 

úrazů a tím i počet zásahů, ať už v letním nebo zimním období. Pro zlepšení kvality 

péče o pacienta, spolupracuje Horská služba téměř vždy se složkami Integrovaného 

záchranného systému.  

  V teoretické části bych se ráda zaměřila na vznik a historii Horské služby, na 

jejich rozmístění a v neposlední řadě na vybavení, kterým disponují. Dále se zaměřím 

na spolupráci Horské služby se složkami Integrovaného záchranného systému.  

  Má praktická část bude obsahovat čtyři kazuistiky. Dvě kazuistiky budou 

popisovat práci v zimní sezóně a dvě v letní sezóně. Výsledkem mé práce by mělo být 

zhodnocení a následné shrnutí spolupráce složek IZS s Horskou službou.  
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1 Cíle práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

 Zpracovat problematiku spolupráce Integrovaného záchranného systému s Horskou 

službou.  

 

1.2 Dílčí cíle  

- zpracovat kapitoly, týkající se historie, fungování a vybavení Horské služby 

- popsat případové kazuistiky 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Horská služba 

 

2.1.1 Historie Horské služby 

V zimě roku 1900 se uskutečnila první organizovaná záchranná akce v Krkonoších. Dne 

24. března 1913 tragicky zahynuli v Krkonoších, v běhu na 50 km, Bohumil Hanč  

s kamarádem Václavem Vrbatatou. Při sněhové bouři poskytl Vrbata Hančovi svůj 

oděv, i když věděl, že riskuje vlastní život, což bylo bráno jako základní čin v pomoci 

člověka člověku v horách, a proto se slaví 24. březen jako Den Horské služby v ČR. 

Po konci první světové války přichází velký rozvoj lyžařství v českých zemích a díky 

tomu se zvyšuje počet návštěvníků hor v zimním období. Tím pádem se i zvyšuje počet 

tragických nehod a úrazů. 

Mnoho roků učili lékaři místní hasiče v poskytování první pomoci na horách. K hasičům 

se přidali členové místních spolků zimních sportů a dobrovolníci. Všichni tito lidé se 

velice dobře vyznali v horském prostředí. Jediná nevýhoda byla, že neměli jednotné 

vedení. 

Před začátkem zimy v roce 1934 se v Krkonoších zrodil první samostatný záchranný 

sbor s šesti oddíly. Zima je velice dobře prověřila, a tak dne 12. května 1935 vznikla 

jednotná organizace Horské služby v Krkonoších. Předsedou byl zvolen okresní hejtman 

ve Vrchlabí a bylo určeno pět stanic. Základním nedostatkem bylo materiální vybavení 

členů. Tento nedostatek byl kompenzován nezměrnou skromností a obětavostí členů 

HS. 

 Vlivem politické události a nástupem druhé světové války byla přerušena existence HS, 

ale jen co do jména. Podstata práce existovala i za okupace. 

V září roku 1945 dochází k znovuobnovení činnosti Horské záchranné služby (HZS)  

v Krkonoších. Postupně se zakládají záchranářské spolky i v jiných oblastech. V roce 
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1948 – Jeseníky, Šumava, 1949 – Orlické hory, 1951 – Beskydy, 1954 – Jizerské hory, 

1955 – Krušné hory. V roce 1950 se usnesla rada dobrovolných pracovníků HZS  

a zažádala o zařazení do tehdejšího Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport  

v Praze. Byly schváleny stanovy HZS. 

Ke spojení dvou největších záchranných organizací v republice – Horské záchranné 

služby a Tatranské Horské služby došlo 1. prosince 1954, a byla ustavena Horská služba 

s celostátním působením. Od tohoto roku nastal velký rozvoj HS na celém území 

republiky. Dřívější pobočky Jeseníky, Šumava, Beskydy, Orlické hory, Jizerské hory, 

Malá Fatra, Nízké Tatry – sever, Nízké Tatry – jih, Západní. [1] 

 

2.1.2 Horská služba v současnosti  

HS ČR se po roce 1990 stala speciální záchranářskou organizací a existovalo Sdružení 

horských služeb ČR, kdy jednotlivé oblasti Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy měly svoji právní subjektivitu. V roce 2001 

vzniká jeden právní subjekt – občanské sdružení Horská služba České republiky. Toto 

sdružení je financováno převážně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Během roku 

2004 dochází k dohodě jednotlivých ministerstev, pro která HS vykonává činnost, že 

nadále bude HS zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora 

cestovního ruchu. Na podkladě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné 

společnosti – Horská služba ČR, o.p.s., která od 1. 1. 2005 přebírá odpovědnost za 

činnost HS v České republice. 

Horská služba ČR je tedy rozdělena na obecně prospěšnou společnost – Horská služba 

ČR, o.p.s. a občanské sdružení Horská služba České republiky. [1] 
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2.1.3 Horská služba ČR, o.p.s. 

Sovadina 2015 říká: Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní 

rozvoj 21. 12. 2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato 

organizace společně s Horskou službou České republiky o. s. -zajišťuje veškerou činnost 

horské služby v ČR.   

 organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu 

 poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných 

 vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor 

 zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby 

 provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení 

 vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály 

 informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách  

a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách 

 sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí 

rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení 

 provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, 

pohotovostní službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování 

 ve vztahu k občanskému sdružení Horská služba České republiky 

 provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České 

republiky a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích  

v horském terénu 

 zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba 

České republiky 

 podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky 

 spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice  

i v zahraničí 

 spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí  

a jinými orgány a organizacemi [2] 

http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-cr-o-s
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Za chod společnosti je odpovědný ředitel – náčelník Horské služby ČR, kterého stanoví 

správní rada Horské služby ČR, o.p.s. Ředitel – náčelník Horské služby jedná za 

společnost na základě plných mocí svěřených mu správní radou. Výkon činnosti Horské 

služby je organizován především v rámci jednotlivých horských oblastí, kterými jsou 

Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V čele 

oblasti stojí náčelník oblasti, jmenovaný ředitelem společnosti. [2] 

 

2.1.4 Horská služba České republiky, o. s. 

Sovadina 2015 říká: Horská služba České republiky, o. s. (dále jen HS ČR), je občanské 

sdružení, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Cílem HS ČR 

je celoroční aktivní činností svých členů vytvářet podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt 

návštěvníků hor. Organizuje a vykonává preventivní a záchranářskou činnost, poskytuje 

první pomoc a provádí práce vyplývající z poslání HS ČR, zákona č. 239/2000  

Sb. o Integrovaném záchranném systému, a z členství v mezinárodním sdružení IKAR. 

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

Okrsky tvoří Oblasti HS, které jsou organizačním článkem s působností pro danou 

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

člen. [3]  

 

2.1.5 Členství v Horské službě 

Každá osoba starší 18- ti let se může stát členem, pokud splní podmínky přijetí. 

Členství se rozděluje do následujících skupin: 

 čekatel 

 dobrovolný člen 

 čestný člen 

 lékař HS [3] 
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2.1.5.1 Čekatel 

Podmínky k přijetí za čekatele jsou tyto:  

 fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, které jsou zárukou řádného 

plnění povinností člena 

 znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán 

 ovládání lyžařské a horolezecké techniky 

 potvrzení lékaře o způsobilosti k výkonu práce v HS 

 maximální stáří 35 let v den podání přihlášky 

 dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti HS, kdy dosažitelnost 

určuje Rada oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti 

 písemná žádost o přijetí, doložená doporučením dvou ručitelů, aktivních členů 

HS kteří jsou nejméně 4 roky členy HS. Ručitelé jsou povinni se po dobu 

čekatelství podílet na přípravě čekatele tak, aby zdárně absolvoval základní 

školu HS. [3] 

 

2.1.5.2 Dobrovolný člen 

 splňuje podmínky přijetí za čekatele 

 absolvoval základní školu HS, na kterou byl vyslán příslušnou Radou oblasti  

a složil předepsané zkoušky 

 po splnění výše uvedených podmínek složil při ukončení zimní části ZŠ HS do 

rukou Předsedy Rady HS ČR nebo jím pověřeného zástupce slib. [3] 

 

2.1.5.3 Čestný člen 

 aktivně a dlouhodobě pracoval v HS, 

 v souvislost s výkonem služby v HS utrpěl trvalou újmu na zdraví znemožňující 

plnit povinnosti člena. [3] 
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 2.1.5.4 Lékař HS 

 Vedoucí okrsku HS může s předchozím souhlasem Rady oblasti přizvat ke spolupráci 

lékaře. Vztahují se na něj práva a povinnosti člena HS, avšak musí splnit povinnosti 

podle přehledu čekatele. Vybavení výstrojí a vyzbrojí, řeší směrnice o vybavování. Do 

služeb bude stavěn po dohodě s vedením okrsku. Ve službě musí být viditelně označen 

jmenovkou s funkčním označením „Lékař HS“. Nemusí mít trvalou působnost v dané 

oblasti. Vztahuje se na něj pojištění člena HS. [3] 

 

 2.1.6 Poslání a úkoly Horské služby 

Každá práce má své poslání a v ní se musí plnit určité úkoly. Posláním HS je péče  

o bezpečnost lidí pohybujících se v oblasti hor a prevence. S dnešním rozvojem 

cestovního ruchu se navyšuje prevence.  Při pohybu v horském prostředí je důležité 

dodržovat určitá pravidla a zásady bezpečného pohybu. Horská služba pořádá různé 

besedy a seznamuje návštěvníky hor s prostředím a se zásadami bezpečného pohybu 

jak na horách, tak i na sjezdových tratích. Za tímto účelem byla vydána pravidla, která 

platí jak v ČR, tak i v zahraničí. [4] 

 

2.2 Vybavení Horské služby 

K výkonu své práce používá Horská služba celou škálu prostředků a vybavení. Vybavení 

je rozděleno na transportní a svozné prostředky, zdravotnický materiál a ostatní 

vybavení. [5, 6] 

  

2.2.1 Transportní a svozné prostředky 

Tyto prostředky se dále rozděluji na pevné, motorové a improvizované a slouží 

k bezpečnějšímu a šetrnějšímu transportu zraněných osob v různých typech terénu. 

[5,6] 
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 2.2.1.1 Pevné prostředky 

Pevné prostředky slouží k šetrnému a bezpečnému transportu zraněných osob. Jsou 

nedílnou součástí vybavení. [5, 6] 

 

 2.2.1.1.1 Rakouský vozík 

Upevňovací popruhy, kterými disponuje rakouský vozík, zajišťují bezpečnost zraněného 

i při transportu ze skalního terénu. Přídavná konstrukce pro upevnění kola umožňuje 

využití i v rovinatém terénu. Jeho nejčastější využití je hlavně pro transport těžce 

raněných ve skalním terénu a při spojení s dalším záchranným materiálem i ve 

stěně.[5, 6] 

 

 2.2.1.1.2 Evakuační sedačka 

Evakuační sedačka slouží k vytahování, spouštění a přenášení raněných či uvízlých 

osob. Další využití je například i k transportu pod vrtulníkem. Sedačka má 

trojúhelníkovitý střih celty a je vyztužena nosnými popruhy zakončenými nosnými oky. 

[5, 6] 

 

 2.2.1.1.3 Transportní prostředek Sked 

Tento prostředek se dá použít jako nosítka, ale i jako saně. Pomocí tohoto prostředku 

se může pacient transportovat na sněhu, ledu, trávě i kamenech. Je vyroben z velmi 

odolného plastu. Také se může využit i pod vrtulník. Má celou řadu otvorů, do nichž lze 

zacvaknout karabiny a provazovat smyčky. Dá se i dovybavit dekou či vakuovou 

matrací. 

 [5, 6] 
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 2.2.1.1.4 Kanadské saně 

Jsou nejrozšířenější svozný prostředek v zimních podmínkách. V poslední době se 

vyrábějí z laminátu. Podélná žebra mají vodící účinek a jejich konce jsou opatřeny 

kovovými ostruhami pro zlepšení vedení saní na zledovatělém terénu. Postranní 

kovové osazení slouží pro upevnění dvou tažných ojek, které jsou zajištěny řemeny 

proti uvolnění. K výbavě patří i svozná pokrývka, molitanová podložka včetně 

upevňovací šňůry pro upnutí transportovaného k saním. Pro zvětšení brzdícího účinku 

lze ještě saně vybavit podběhovým řetězem. Kanadské saně se uplatní zejména  

v nepříliš exponovaném terénu. [5, 6] 

 

 2.2.1.1.5 Člun AKIA 

Svozný prostředek vyrobený z lehkých plechů. Upevnění čtyř ocelových ojek, na 

každém konci dvě, v okách zajišťuje možnost transportu dvěma zachránci, což je velmi 

výhodné pro ovladatelnost na zledovatělém a exponovaném terénu. K vybavení patří 

rovněž molitanová podložka a svozná pokrývka s celtou a popruhy pro zajištění 

transportovaného. Pro letní využití je vyřešeno upevnění kola s brzdou a výměna ojek 

za kratší nastavitelné rukojeti. [5, 6] 

 

2.2.1.2 Motorové prostředky 

Horská služba je vybavena vozidly terénního typu s náhonem 4x4. Nezbytné jsou 

doplňky jako naviják nebo světla. Vozidla jsou speciálně vybavena k transportu 

zraněných osob. V zimním období jsou využívány sněžné skútry. [5, 6] 
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2.2.1.3 Improvizované prostředky 

Používají se podle konkrétní situace a podle dosažitelných prostředků. V letním období 

se dají např. zhotovit nosítka pomocí větví a výstroje, v zimě se dají vytvořit nosítka 

nebo skluz z lyží a výstroje. Pro zhotovení improvizovaných prostředků se nabízí celá 

řada převážně horolezeckého materiálu, od lan, smyček až po karabiny a speciální 

pomůcky. Z tohoto materiálu se může vytvořit např. improvizovaná sedačka, lanová 

nosítka nebo lanovka k překonávání vodních toků a roklin. Při volbě improvizovaného 

transportního prostředku se musí zvážit povaha a způsob transportu i materiální 

vybavenost zachránců. Každý improvizovaný prostředek pouze nahrazuje pevné 

transportní prostředky, které jsou speciálně konstruovány, a tím daleko lépe vyhovují 

bezpečnosti transportu. [7] 

 

2.2.2 Zdravotnické vybavení 

Zdravotnické vybavení je rozděleno na fixační a imobilizační prostředky a ostatní 

zdravotnický materiál. [8] 

 

 2.2.2.1 Fixační a imobilizační prostředky 

Tyto prostředky se používají především u zlomenin a poranění kloubů ke znehybnění 

postižené oblasti, nebo celého těla. 

  

2.2.2.1.1Kramerova dlaha 

Používá se především pro fixaci zlomenin, ale může se použít i při luxacích nebo 

nouzově jako krční límec. Jsou tvořeny žebříčkem ze zinkového drátu, který je obalen 

vatou a obvazem. Jsou zhotovovány v různých velikostech a k tělu se fixují obvazovým 

materiálem. Jejich největší výhodou je dobrá tvarovatelnost a univerzálnost. 
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2.2.2.1.2. Vakuová dlaha a vakuová matrace 

Vakuové dlahy a matrace mají tu výhodu, že se dají použít vícekrát. Díky těmto 

prostředkům se docílí k šetrné stabilizaci a fixaci poraněných částí i celého těla 

v požadované poloze. Vakuová dlaha funguje na principu podtlaku, kdy uvnitř dlahy se 

nachází sypký materiál pro požadované vytvarování. Po odsání vzduchu z dlahy  

se vytvoří dokonalý obtisk těla. Takto zajištěný pacient je transportován až do místa 

definitivního ošetření.  

Výhody vakuových dlah a matrací 

 vyhovují jakémukoliv individuálnímu tvaru pacienta 

 výborně tepelně izolují 

 propouští rentgenové paprsky 

 snadné a velmi rychlé použití bez působení vnějšího tlaku 

 stabilní, pevná konstrukce s dlouhou životností 

 omyvatelné a dezinfikovatelné 

 využitelnost v širokém rozsahu teplot 

 maximální pocit bezpečí a pohodlí pro pacienta 

 možnost mnohonásobného použití šetří značné finanční prostředky 

 velmi nízká hmotnost 

 

2.2.2.1.3 Americká dlaha 

Používá se u zlomenin dlouhých kostí dolních i horních končetin. Je tvořena dvěma 

kusy překližky, které jsou spojeny pevnou tkaninou a vypolstrovány molitanovou 

vložkou. Fixace je zajištěna pomocí provazu nebo suchým zipem. Při fixaci musí být 

končetiny v extenzi. 
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2.2.2.1.4 Extenční dlaha pro dolní končetinu 

Tato dlaha se používá k fixaci dolní končetiny při zlomeninách stehenní kosti, ale ne  

v případě, kdy je na stejné straně zlomenina hlezna. Konstrukci tvoří nastavitelný rám  

s napínacím systémem a soustavou fixačních popruhů. Nastavení délky rámu se 

provádí na zdravé končetině. Extenzivním působením se dosáhne oddálení kostních 

fragmentů, a tím se zabrání dalšímu poškození okolní tkáně a uleví postiženému od 

bolesti. 

 

 2.2.2.1.5 Ostatní zdravotnický materiál 

Sem je zahrnut veškerý krycí a obvazový materiál, dezinfekční prostředky, základní 

léky, které můžou pracovníci HS podávat. 

 

 2.2.2.1.6 Ostatní vybavení 

Mezi ostatní vybavení patří veškerý horolezecký materiál, služební oblečení, lyžařské  

a skialpinistické vybavení, osvětlovací a signalizační prostředky. 

 

2.2.3 Kynologie 

Mezi nepostradatelnou součást Horské služby také patří čtyřnozí pomocníci, jako 

vynikající způsob rychlé pomoci. Záchranářští psi oplývají inteligencí a vynikajícím 

čichovým smyslem. Jejich služeb se využívalo již ve středověku, kdy napomáhali 

mnichům při hledání poutníku, kteří byli zasypáni sněhem, nebo se zatoulali 

v neznámých místech.  

Až v roce 1968 začala výchova a výcvik lavinových psů. Impulsem se stalo velké neštěstí 

na polské straně Krkonoš (19 mrtvých) a dále na Kubínské hoľi, kde bylo zavaleno 54 
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turistů a z toho 6 osob usmrcených. Dnes se psi využívají především při zemětřeseních, 

nebo při závalu lavinou. Když dojde k utržení laviny, nastoupí záchranáři s vycvičenými 

psi a společně se vydají do terénu pátrat po osobách uvězněných pod lavinou. Jeden 

pes dokáže svým čichem zastoupit až 20 záchranářů a tak prozkoumá velkou územní 

plochu ve stejném časovém období. Nejčastějšími plemeny jsou využíváni němečtí 

ovčáci, border kolie a labradoři. [9] 

 

2.3 Záchranná činnost  

Kromě preventivních opatření má HS na práci poskytování první pomoci zraněným, 

transport do místa předání zraněného zdravotnickým složkám, organizovat a provádět 

pátrací záchranné práce. Aby toto všechno mohli pracovníci HS vykonávat, musejí se 

zúčastnit řádných školení a přezkoušení v poskytování první pomoci. Pro úspěšnost 

záchranných prací je důležitá správná organizace a vedení akce a dále pak fyzická 

připravenost. Záchranné akce se od sebe liší a proto je vždy důležité, každou akci 

posuzovat jiným způsobem, dbát na povětrností podmínky, dosažitelnost daného místa 

a terénní podmínky. Od těchto informací se dále odvíjí postup akce a způsob 

transportu zraněných osob. Důležité je i dbát na bezpečnost zachránců. Horská služba 

má i speciální oddíl kynologie, k dispozici je několik speciálně vycvičených psů, kteří 

mají výcvik i v hledání osob pod lavinou, tím se může pátrací akce značně urychlit  

a zvýší se tím šance pacienta na přežití.  

 

2.3.1 Postup na místě události 

Po příjezdu na místo události je nutné zabezpečit místo. Pak se provede rychlé 

zhodnocení stavu pacienta a podle situace se kontaktuje ZZS. Nejdůležitější je 

rozpoznat život ohrožující stavy a ty začít ošetřovat primárně. Mezi tyto stavy se řadí 

zajištění dýchacích cest, srdeční zástava, zástava krvácení a stabilizace krevního oběhu, 

poranění krční páteře, šok. Po zhodnocení a zajištění život ohrožujících stavů se 

provádí sekundární vyšetření, které spočívá v důkladném vyšetření pacienta od hlavy 
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až k patám. Ošetřený a zajištěný pacient se transportuje buď do rukou ZZS nebo na 

stanici Horské služby k definitivnímu ošetření, pokud se jedná o lehká zranění. Největší 

četnost mají úrazy způsobené mechanickými vlivy např. fraktury, luxace, distorze, 

kontuze, vulnus. 

 

2.3.2 Kompetence záchranáře Horské služby 

Jestliže, budeme chtít popsat kompetence záchranáře horské služby, tak musíme 

vycházet z toho, že takový dokument ani zákon neexistuje. Záchranář se tedy řídí právy 

a povinnostmi jako každý jiný návštěvník hor. Důležité je, že HS ČR je výběrovou 

záchranářskou organizací a nikde není stanoveno, že jde o zdravotnickou organizaci. 

Tím pádem i studovaní záchranáři s titulem Diplomovaný specialista (dále jen Dis.), 

nebo s titulem Bakalář (dále jen Bc.), nemohou uplatňovat kompetence nelékařského 

zdravotnického pracovníka podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnost 

zdravotnických pracovníků. Dá se tedy říci, že pracovníci HS jsou odborně školení laici, 

kteří se soustřeďují na poskytnutí první pomoci a transport pacienta k rozšířenějšímu 

ošetření. V posledních uplynulých letech jsou také pracovníci HS proškolováni  

v používání automatického externího defibrilátoru a přístroje pro nepřímou srdeční 

masáž (LUCAS) při neodkladné resuscitaci, kdy mají pacienti vyšší šanci na přežití při 

náhlé zástavě oběhu. [10] 

 

2.4 Integrovaný záchranný systém 

 

2.4.1 Vznik IZS 

IZS vznikl z důvodu společného postupu rozdílných složek při mimořádných prací, jako 

jsou likvidační a záchranné práce. Jde o spolupracující součinnostní systém, nevznikají 

nové orgány, ale využívá se již zavedených složek. Především jde o to, aby tyto složky 

plánovanou spoluprací zabezpečili veškeré přiměřené síly při mimořádné událost a byly 

použity včas a správně. IZS je postaven na základě platné legislativy. Základní právní 
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předpis pro IZS je zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně 

některých zákonů. Vychází z usnesení vlády roku 1993, které určilo třináct zásad 

budování tohoto systému. Prováděcími předpisy zákona o integrovaném záchranném 

systému je vyhláška 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky 429/2003 Sb. A nařízení vlády 

463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatel. [11, 12] 

 

2.4.2Složky IZS 

 

Zákon stanovuje všechny služby IZS. Dále jsou rozděleny na základní a ostatní.  Základní 

složky IZS zajišťují čtyřiadvaceti hodinovou pohotovost pro přijetí výzvy o vzniku 

mimořádné události, jejího vyhodnocení a neodkladném zásahu v daném místě. Proto 

jsou tyto síly rozmístěny po celém území České Republiky. Mezi základní složky IZS 

patří Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, Policie ČR a Zdravotnická 

záchranná služba. Podle závažnosti mimořádné události jsou  základním složkám IZS 

k dispozici i ostatní složky. Mezi ostatní složky IZS se řadí Báňská záchranná služba, 

Armáda ČR, Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky, Horská služba, 

Speleologická záchranná služba, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Havarijní 

služby jednotlivých resortů. Jejich pomoc je vázána na dohody o plánované pomoci na 

vyžádání. [11, 12] 

 

2.4.2.1 Základní složky IZS 

Tyto složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro ohlášení mimořádné události, toto 

ohlášení vyhodnotí a zajistí neodkladný zásah na místě události. 
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2.4.2.1.1 Policie České Republiky 

Policie ČR byla stanovena zákonem č. 283/1991 Sb. o Policie České Republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Posláním PČR je chránit bezpečí osob a majetku, chránit veřejný 

pořádek a předcházet trestné činnosti. Policie je podřízena Ministerstvu vnitra  

a organizačně se PČR dělí na Policejní prezidium ČR, útvary s celorepublikovou 

působností a útvary s územně vymezenou působností. V PČR působí služba pořádkové 

policie, kriminální policie a vyšetřování, dopravní policie, služba správních činností, 

cizinecká a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, letecká služba, ochranná 

služba a železniční policie. Při mimořádné události se PČR přímo nepodílí na 

záchranných a likvidačních pracích, ale hlavním úkolem je zajištění vhodných podmínek 

pro záchranné práce, které vykonávají další složky IZS. Při vzniku pohrom a katastrof, 

velkých dopravních nehod a průmyslových havárií je možné využít zásahové jednotky 

služby pořádkové policie na podporu záchranných akcí. Na přímé záchranné práce se 

především účastní letecká služba a potápěčské a kynologické složky. Činnost Letecké 

Služby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému nezajišťuje pouze podporu 

jednotek PČR, ale slouží i v rámci IZS i pro jiné nepolicejní jednotky.  

 

Letecká služba PČR slouží pro:  

1) Zásahové týmy Policie ČR, 

2) Zdravotnické týmy Letecké záchranné služby ČR, 

3) Leteckou pátrací a záchrannou službu (SARS), 

4) Lety ve prospěch transplantačního programu, 

5) Zásahová družstva HZS ČR, 

6) Báňskou záchrannou službu, 

7) Záchranáře Horské služby ČR, [13] 
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2.4.2.1.2 Zdravotnická záchranná služba 

Podle zákona o péči o zdraví lidu č. 86/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb. poskytuje zdravotnická záchranná služba odbornou 

neodkladnou přednemocniční péči. Zřizovateli ZZS ČR jsou kraje, které teky v rámci 

regionů financují a zajišťují provoz. ZZS zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro příjem 

tísňového volání, dále pak jeho vyhodnocení a neodkladný zásah na místě události. 

Výjezdová stanoviště jsou organizována tak, aby kterákoliv výjezdová skupina mohla, 

poskytnou pomoc pacientovi do 15 minut od přijetí výzvy. Zdravotnické operační 

středisko při mimořádných událostech řídí činnost výjezdových skupin, svolává určené 

pracovníky, udržuje spojení, organizuje rychlý výjezd potřebných sil a prostředků. 

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny:  

• rychlá zdravotnická pomoc, která se skládá z dvoučlenné posádky – řidiče  

a zdravotnického záchranáře, zasahují u lehčích případů, 

• rychlá lékařská pomoc, tvořena tříčlennou posádkou – řidič, zdravotní sestra 

(záchranář) a lékař, zasahují u život ohrožujících stavů, 

• letecká záchranná služba zastoupena pilotem, zdravotní sestrou (záchranářem), 

lékařem ve vrtulníku, zasahují u nejtěžších případů s potřebou co nejrychlejšího 

transportu, 

• rychlá lékařská pomoc v setkávacím systému - řidič a lékař zasahují v malém autě  

a mohou přivolat dodatečně druhé velké auto (rendez-vous systém). [13] 

 

2.4.2.1.3 Hasičský záchranný sbor České Republiky 

Základním úkolem HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry  

a poskytovat pomoc při mimořádných událostech. Vyplývá to ze zákona č. 238/2000 

Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů. Hasičský záchranný sbor ČR koordinovaně zabezpečuje 

postup při přípravě na mimořádné události a uskutečnění záchranných a likvidačních 

prací. Při vykonávání svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS, státními 

orgány, správními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 
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neziskovými organizacemi a sdružením občanů. HZS má významnou roli při řešení 

mimořádných událostí, jelikož disponuje potřebným vybavením, technikou  

a záchrannými prostředky na straně jedné a lidskými zdroji jako speciálně vycvičenými 

příslušníky na straně druhé. [13] 

 

2.4.2.1.4 Jednotky požární ochrany  

Mimo jednotek HZS krajů spadá do základních složek IZS i další jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje. Jde o organizovaný systém tvořený 

jednotkami požární ochrany, který provádí likvidaci požárů a vykonává záchranné  

a likvidační práce. Je uzpůsoben k vytváření systému vazeb mezi různými jednotkami 

požární ochrany, které budou směřovat k lepší efektivnosti ve využití speciální požární 

techniky, odborné připravenosti členů jednotek požární ochrany a účelnějšímu 

rozdělování dotací obcím pro dobrovolné jednotky požární ochrany. [13] 

 

 2.4.2.2. Ostatní složky 

Jak už jsem napsala v předešlé kapitole ostatní složky IZS poskytují na vyžádání 

plánovanou pomoc při likvidačních a záchranných pracích. Tím se rozumí předem 

písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci základním složkám IZS při záchranných  

a likvidačních prací.  

 

 2.4.2.2.1 Armáda České republiky 

K řešení mimořádných a krizových situací se využívá i služeb Armády ČR, která je 

podřízena Ministerstvu obrany ČR. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra uzavřely  

v roce 2003 ve smyslu zákona o IZS součinnostní dohodu o spolupráci, na kterou 

navazuje dohoda mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR a Generálním štábem Armády ČR. Použití prostředků a sil 

Armády ČR se využívá, pokud nejsou základní složky IZS schopny zvládnout 

mimořádnou událost. Likvidační a záchranné práce při mimořádných událostech 
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provádějí tzv. záchranné prapory. V současnosti je na území České republiky šest 

praporů. Skládají se z ženijních, chemických, požárních a zdravotnických jednotek. 

Jejich pomoc si mohou vyžádat hejtmani krajů, operační důstojník nebo Hasičský 

záchranný sbor kraje. Využití ostatních specialistů AČR s příslušnou technikou se odvíjí 

od určité mimořádné události. Dále Armáda České republiky může poskytnout  

tzv. živou sílu, v případě pokud nelze účinně využít techniku. [12, 13] 

 

2.4.2.2.2. Český červený kříž 

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení poskytující své služby na celém 

území České republiky. Pohybuje se zejména v oblasti humanitární, sociální  

a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. 

V současné době má ČČK celkem 64 000 členů a dobrovolníků sdružených v 1 487 

místních skupinách. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností 

Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho 

postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného 

kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly: 

• slouží jako pomocná organizace vojenské zdravotnické služby,    

• poskytuje pomoc v případě katastrof či jiných mimořádných událostí, 

• poskytuje zdravotnické, záchranné a sociální služby, 

• při plnění svých úkolů spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy. [8, 13] 

 

2.4.2.2.3 Speleologická záchranná služba 

V roce 1982 vznikla Speleologická záchranná služba jako dobrovolná specializovaná 

složka České speleologické společnosti. Hlavní náplní práce této služby je poskytování 

kvalifikované pomoci v případě nehody v jeskyních nebo jiných extrémních 

podmínkách, spolupráce při záchranných akcích v případě přírodních katastrof  

a stavech ohrožující životy a majetek na vyzvání složek IZS ČR. SZS ČR je dobrovolnická 
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organizace, nemá žádné zaměstnance a nevyplácí žádné odměny. Je tvořena  

30 členy – zkušenými jeskyňáři ve dvou stanicích v oblastech Čech a Moravy. [12, 13] 

 

2.4.2.2.4 Havarijní služby 

Zajišťují okamžité odstranění veškerých poruch a jejich služba je vedena non- stop.  

Konají různé činnosti: opravy prasklého vodovodního potrubí, plynových rozvodů, 

teplovodů, kanalizace, elektrizační soustavy, práce zámečnické, sklenářské, 

pokrývačské apod. [12, 13] 

 

2.4.2.2.5 Báňská záchranná služba 

V roce 1897 byla založena Báňská záchranná služba, jejíž hlavní sídla jsou v Ostravě, 

Mostě, Hodoníně a v Praze. V ČR je mnoho lokalit, kde je těžba nerostných surovin  

a Báňská záchranná služba má specializaci na zásahy v obtížných podmínkách, 

nejčastěji v podzemí. [12, 13] 

 

2.4.3 Spolupráce složek IZS 

Ne ve všech místech hor je zajištěna péče profesionální Horské služby. Dojde-li  

k mimořádné události v pásmu, které nespadá pod náležitý okrsek, jsou veškerá 

spojení a komunikace vedena přes tísňové linky HZS, ZZS, Policie ČR a evropské číslo 

tísňového volání 112. Podle druhu mimořádné události je povolána příslušná složka 

IZS. Při nebezpečné události si Policie ČR vyžádá přímo spolupráci s Horskou službou 

ČR, jelikož disponují nezbytnými prostředky, kterými jsou terénní vozy, sněžné skútry, 

nebo čtyřkolky, které jsou zapotřebí třeba při pátrání mimo vymezené území.  

V českých horách se setkáváme s dobrovolnou působností, jejich spolupráce je na 

občanských sdruženích ve snaze pokrýt mezery ostatních členů HS ČR. Dobrovolná 

sdružení velmi úzce spolupracují s HZS a někteří členové pracují a spadají pod HZS. 

Nejdůležitější je při spolupráci mezi jednotlivými složkami IZS komunikace. Při krizovém 

řízení se to nazývá krizová komunikace. Tím se rozumí transfer informací mezi státními 
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orgány, územními samosprávnými orgány a mezi složkami IZS. Mezi svými pracovníky si 

každá složka zajišťuje komunikaci individuálně, proto je zapotřebí, aby Ministerstvo 

vnitra zpřístupnilo užitkovou telekomunikační síť. Nejčastěji Horská služba 

spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou k následnému odbornému ošetření 

a transportu do zdravotnického zařízení. Z toho vyplívá, že pokud základní složky IZS 

mají zásah v nepřístupném horském terénu, žádají o pomoc Horskou službu, která 

disponuje nutnou technikou a vyškoleným personálem. Ke spolupráci a pomoci si může 

Horská služba vyžádat i Leteckou záchrannou službu, jde-li o závažné poranění, pátrací 

akci nebo nemožnost přístupu k pacientovi. 

 

2.4.4 Využití a spolupráce Letecké záchranné služby s Horské záchranné 

služby 

Při zásahu na mimořádné události, využívá Horská služba ke spolupráci  

i vrtulníky LZS, Policie ČR a Armády ČR a to zejména pokud se jedná o pátrací akci, 

vážná poranění hlavy či životně důležitých orgánů. Horská služba využívá LZS velmi 

často, ale ne vždy jsou vhodné vzletové podmínky nebo není vrtulník k dispozici, pokud 

provádí jinou činnost. Nutností je, aby každý člen Horské služby byl seznámen  

s možnostmi vrtulníkové záchrany a se základními podmínkami a pravidly pro použití. 

Aby mohl záchranář získat kvalifikaci leteckého záchranáře pro práci při záchraně za 

pomoci vrtulníkové a speciální techniky, musí absolvovat v daném rozsahu školení. 

Uchazeč se seznámí s problematikou pozemního zajištění, záchrannou technikou, typy 

letounů a právními předpisy a normami ohledně letecké záchrany. Závěr školení je 

ukončen přezkoušením odbornou komisí tvořenou leteckými examinátory  

a instruktory. Odborná komise následně rozhodne o tom, zda je uchazeč schopen 

vykonávat tuto činnost a následně vystaví oprávnění. Minimální věk pro získání 

kvalifikace je 21 let. Na školení leteckých záchranářů HS se podílí Metodická a Letecká 

komise HS a Letecká služba Policie ČR. [14] 
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2.4.4.1 Druhy záchranných letů 

Záchranné lety se dají rozdělit do dvou skupin a to na pátrací lety, kdy se pátrá po 

zbloudilých a nezvěstných osobách a také po osobách, které přežili živelné pohromy, 

katastrofy či nehody. I při pátracím letu, musí být posádka připravena na záchranu 

osob a možný výsadek k poskytnutí první pomoci. Pátrací lety se provádějí po 

vrstevnicích a při každém obletu se klesá o 50m, zachránce pečlivě zaznamenává již 

propátrané prostory. K pátrání se využívá i termovize. 

 Dále pak to jsou primární záchranné lety, při kterých dochází k poskytování pomoci 

zraněným osobám. Přepravu zraněných osob indikuje lékař nebo velitel záchranné 

akce po domluvě s velitelem vrtulníku. 

Také je možnost použití speciálně vycvičených psů při obou typech letu. Takovýto 

záchranářský pes musí před nástupem na reálný zásah zvládnout jeden zkušební let, při 

kterém se provádí nastupování a vystupování z vrtulníku za běhu rotoru. [14] 

 

2.4.6 Rozdělení vyhledávací a záchranné činnosti 

Jedná se o práci související přímo se záchranou života jednoho nebo více lidí, 

poskytnutí pomoci zraněným ve špatně dostupných a odlehlých míst nebo i odvrácení 

škod velkého rozsahu. Záchrannou akcí se rozumí činnost, která v nejkratší době vede 

k nalezení a záchraně zdraví pohřešovaného. Je to soubor jasně daných pravidel, 

zkušeností a znalostí. Jednotlivé pátrací a záchranné akce závisí na typu krajiny určité 

země a charakteru prostředí. Ve světě se můžeme setkat se čtyřmi typy pátracích  

a záchranných akcí. 

Horské vyhledávání jsou operace v horském prostředí, ale může se to týkat i lesů  

a jeskyň. Dalším typem je záchrana v zastavěných oblastech, jedná se o vyproštění  

a prvotní lékařskou stabilizaci pacientů uvězněných ve stísněných prostorech, je to 

vysoce riziková práce a provádí se při silných bouřích, zemětřesení, záplavách, 

tornádech, teroristických útocích a uvolnění nebezpečného materiálu. Třetím typem 

záchranných a pátracích akcí je bojové vyhledávání a vojenská záchrana, která se 

používá při záchraně sestřelených letců během válečného konfliktu. A posledním 
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typem je vzdušná, námořní záchrana, ta využívá letectva při lokalizaci, pátrání  

a samotné záchrany ztracených osob na vodní hladině.  

V České Republice se záchranné a pátrací akce rozdělují podle charakteru prostředí na 

sutinové vyhledávání, pátrání na vodní hladině, pátrání v těžko přístupném terénu  

a pátrání v terénu. Tyto druhy pátracích a záchranných akcí spadají do činnosti různých 

složek IZS a rozdělení spočívá ve specializaci určité složky na daný typ prostředí. Horská 

Služba zprostředkovává pátrání v těžko dostupné terénu v horském prostředí. [15] 

 

2.4.7 Komunikace mezi jednotlivými složkami  

Při záchranné a pátrací akci, kde spolu kooperuje více složek IZS, je požadováno, aby 

záchranné skupiny pracovali v určité vzdálenosti od sebe a od základny. Kritériem při 

záchranné akci je rychlost přenosu informací pomocí radiostanic. Přenos informací je 

udržován pomocí lehkého přenosného radiopřijímače a těžšího pevného vysílače do 

vozidla a základního pevného vysílače umístěného na základně HS. Ke komunikaci se 

používá vnitrostátní hláskovací tabulka, aby nedošlo ke zkreslení nebo přeslechnutí 

důležité informace.  

Pro přenos informací HS jsou zřízeny pravidla pro používání a kontrolu rádiových 

systémů. HS má zároveň přidělený kmitočet, na kterém vysílá. V každém pásmu je  

k dispozici určitý počet kmitočtů a v IZS se používají tyto kmitočtová pásma: Klasické 

frekvence ZZS jsou mezi 74 a 80 MHz. HZS, Horská služba a většina novějších sítí 

záchranné služby využívá pásmo 160 MHz. Radiokomunikační systém MATRA-PEGAS 

využívá kmitočtové pásmo 380 MHz a pro GSM sítě jsou vyhrazeny pásma 900 resp. 

1800 MHz.  

Zařízení musí umět komunikovat i s ostatními složkami IZS. Velice podstatné je spojení 

při pátracích akcích, koordinace záchranářů při službách na lyžařských tratích, včasné 

objednání sanitního vozu, spojení s leteckou záchrannou službou a řízení akcí  

v exponovaném terénu.  

Nejvíce se klade nárok na přenosné zařízení, které by mělo disponovat jednoduchým 

ovládáním, odolností proti mechanickým vlivům a hlavně dobrou výdrž. U Horské 



30 
 

služby se nejvíce používají modely Motorola GP 340, GP 360 a CM 360.  Pokud dojde  

k situaci, kdy se mezi dvěma radiostanicemi nachází údolí, hřeben nebo terénní 

nerovnost, řeší se to pomocí převaděče, který je schopen převést přijímaný signál. 

Převaděč se nejčastěji umisťuje na vyvýšené místo, kde se signál lépe šíří přes 

překážky. [15] 
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3. Praktická část 

V praktické části jsem popsala čtyři kazuistiky. Dvě kazuistiky se týkají zásahů Horské 

služby při mimořádné události v zimním období, kdy se na svazích pohybuje mnoho 

lyžařů a je tedy zvýšený počet zásahů, než v jiném období. Zbylé dvě kazuistiky jsou 

zaměřené na letní turistiku, jelikož zájem o tento druh sportu se rok od roku zvyšuje.  

I zde je zvýšené riziko úrazovosti vlivem terénu, počasí, ale i neschopností odhadu 

fyzických sil. 

 

3.1 Kazuistika č. 1 

A. P. 1988 

Pohlaví: žena 

Věk: 27 

Anamnéza 

AA: neguje 

FA: antikoncepce 

OA: pacientka doposud neprodělala žádné operace, s ničím se neléčí, příležitostná 

kuřačka, alkohol také příležitostně 

Dne 14. 1. 2015, byla v 10:42 hodin přijata výzva pracovníkem Horské služby středisko 

Bílá o úrazu na sjezdovce ve ski areálu Bílá v Beskydech. Kdy mělo dojít ke zranění 

lyžařky, která měla narazit do stromu. V 10:47 hodin na místo vyjela dvoučlenná 

posádka Horské služby Bílá, kdy na místo zásahu, které se nacházelo ve střední části 

sjezdové trati, označené jako červená, v místě mírné pravotočivé zatáčky dorazila  

v 11:53 hodin. Po příjezdu na místo bylo provedeno zajištění místa nehody a dále bylo 

provedeno zjištění skutečností na místě.  

 Bylo zjištěno, že se zde nachází mimo vyznačenou sjezdovou trať, cca 10 metrů  

v lesním porostu, ležící žena, která byla v poloze na zádech. U ní se nacházel muž, který 

se představil jako její manžel a který informoval posádku o před nehodovém ději. 
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Sdělil, že manželka jela před ním asi ve vzdálenosti 30 metrů, jela sama, nedošlo 

 ke kontaktu s jiným lyžařem. Náhle při vyjíždění pravého oblouku jí podjela pravá lyže 

a ona již nedokázal zabránit pádu, kdy vyjela mimo sjezdovou trať, kde následně 

upadla na pravou stranu těla a zadní částí těla následně narazila do vzrostlého stromu. 

Když k ní přijel, byla při vědomí, komunikovala s ním a orientovaně mu odpovídala na 

jeho otázky. Stěžovala si na bolest zad a dále na bolest v nohou. On ihned volal na linku 

155, kde vše oznámil. Následně manželce sundal ochrannou přilbu i lyže a vyčkal do 

příjezdu pomoci. 

Současně se zjišťováním prvotních informací bylo přistoupeno k vyšetření a poskytnutí 

první pomoci pacientce. Byl nasazen krční límec velikosti č. 3, kdy jeden člen HS držel 

pacientce hlavu v mírném tahu a druhý nasazoval krční límec. Dále byly vyšetřena 

postižená místa, na které si pacientka stěžovala. Jednalo se o bolest zad v oblasti Th 6 

až Th12 a bolest pravé dolní končetiny v oblasti stehna. Dále byla pacientka komplexně 

vyšetřena ke zjištění dalších možných poranění, které bylo negativní. Pacientce byla 

nasazena vakuová dlaha na pravou dolní končetinu a následně byla pacientka 

přesunuta do vakuové matrace pro celkovou fixaci těla a přikryta izotermickou folií pro 

zamezení podchlazení. Po zajištění byla pacientka transportována na místo předání 

ZZS. 

V průběhu poskytování první pomoci byla posádka Horské služby informována  

o příjezdu ZZS Moravskoslezkého kraje, kteří se nacházejí na standartním předávacím 

místě ski areálu Bílá. Po dobu poskytovaní první pomoci, byla dále posádka  

v neustálém kontaktu pomocí RDST se ZZS, kdy byl konzultován postup první pomoci  

a stabilizace pacientky. Dále byly předávány informace ZZS o současném zdravotním 

stavu pacientky a byla provedena harmonizace dalšího postupu. 

Objektivní nález ZZS při předání pacienta: 

 Pacientka při vědomí, orientovaná, komunikující, bez amnesie, bledá, bez cyanózy, 

hlava + krk bez poranění, hybnost v končetinách zachována, břicho prohmatné, 

hrudník stabilní, dýchání čisté sklípkovité, na pravé dolní končetině suspektní fraktura 

os femoris. 
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Zaléčení pacientky v sanitním vozidle. 

Pacientce byl v sanitním vozidle zajištěn intravenózní žilní vstup růžovou kanylou 

velikosti G20 na levou horní končetinu a byl zajištěn proti evakuaci. Poté byla pacientce 

přiložena na pravou horní končetinu manžeta na měření tlaku, jeho naměřená hodnota 

byla 130/90 torrů. Na ukazováček pravé horní končetiny byl nasazen pulzní oxymetr na 

měření srdeční akce a procentuální hodnoty kyslíku v krvi, po nasazení byla naměřená 

hodnota pulzů 93/minutu a 98% SpO2. Dále se přistoupilo k dalšímu vyšetření a to  

k vyšetření srdečního rytmu pomocí elektrogardiografu (EKG), byl pořízen záznam 

dvanácti svodového EKG. Na konci měření EKG byl zjištěn pravidelný sinusový rytmus. 

Podle stupnice Glasgow Coma Scale, což je stupnice pro měření a posouzení stavu 

vědomí, byla stanovená hodnota GCS 15. Po zjištění všech životně důležitých funkcí, 

bylo provedeno telefonní konzilium s lékařem pro podání Fentanilu 1amp. pro 

zmírnění bolesti. Lékař tento lék schválil a tak byl pacientce aplikován bolusově do  

i.v. kanyly.  

Subjektivně:  

Pacientka si stěžovala na silnou bolest v oblasti pravého stehna a na bolest zad 

 v oblasti Th6 až Th12 a na silnou nauzeu.  

Shrnutí léčby v sanitním vozidle ZZS: 

 Pacientce byl zajištěn periferní žilní vstup G20 na LHK, změření životně důležitých 

funkcí, aplikována izotermická fólie, vakuová dlaha, vakuová matrace, krční límec. Dále 

bylo podáno 250ml fyziologického roztoku a 1amp. Fentanylu do i.v. kanyly. 

Pacientka byla transportována vleže na zádech do Fakultní nemocnice v Ostravě do 

traumatologického centra.  

Léčba ve zdravotnickém zařízení: 

Ve fakultní nemocnici byla pacientka podrobena rentgenovému vyšetření, pro získání 

stavu pravé dolní končetiny a páteře. Rentgenový snímek PDK ukázal frakturu stehenní 

kosti a RTG snímek páteře byl negativní na frakturu. Pacientce byla aplikována sádrová 

dlaha pro znehybnění dolní končetiny a byla uložena na chirurgické oddělení. Zde 
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pacientka pobila tři dny a po kontrolním vyšetření RTG byla propuštěna do domácího 

léčení.  

Zhodnocení: 

Pacientka si nešťastnou jízdou a následným pádem na sjezdových lyžích přivodila 

frakturu pravé stehenní kosti. Manžel, který jel za ní, zavolal pomoc a do příjezdu 

Horské služby jí utěšoval a poskytoval psychickou podporu. Po příjezdu Horské služby 

na místo události, správně zajistili místo události a poskytli pacientce první pomoc. 

Správně konstatovali podezření na zlomeninu stehenní kosti. Následný potup, který 

spočíval v přiložení vakuové dlahy a vakuové matrace, kvůli podezření na zlomeninu 

páteře a přikrytí pacientky izotermickou folií byl zcela správný a zatím nejlepší léčebný 

postup do předání ZZS. Také komunikace mezi členy Horské služby a posádkou ZZS, 

byla výborná ve smyslu předání informací o stavu pacientky a prozatímního zaléčení. 

ZZS se díky poskytnutým informacím mohla připravit na převzetí a následnou léčbu 

pacientky.  

Díky včasnému a správnému zaléčení pacientky v přednemocniční péči byla ve 

zdravotnickém zařízení aplikována sádrová dlaha a po třech dnech byla propuštěna do 

domácího léčení. K definitivnímu zaléčení a sundání sádrové dlahy došlo po třech 

měsících od nehody. 

 

3.2 Kazuistika č. 2 

T. M 2005 

Pohlaví: žena 

Věk: 10 

Anamnéza: 

AA: neguje 

FA: neguje 

OA: doposud bez větších poranění, s ničím se neléčí, alkohol- 0, kouření- 0 



35 
 

Dne 22. ledna 2008 v 11:15 hodin bylo na dispečink Horské služby v Bílé v Beskydách, 

telefonicky oznámeno, dispečinkem Záchranné služby Moravskoslezkého kraje, že 

přijali dne 22. ledna 2008 v 11:08 hodin výzvu od ženy. Ta se nacházela ve Ski areálu 

Bílá. Žena oznámila, že došlo k pádu její dcery při jízdě na lyžích po zledovatělé 

sjezdovce. V současné době krvácí z hlavy a nacházejí na modré sjezdové trati, 

označené jako Spojovací. Dispečink Moravskoslezkého kraje zároveň vysílá na místo 

události, výjezdovou skupinu RZP z Frýdku Místku. Dispečer Horské služby okamžitě 

vysílá na místo dvoučlennou posádku, která je vybavena transportním prostředkem 

AKIA člun. Výjezdová skupina Horské služby dorazila na místo události v 11:23 hodin. 

Jeden z dvoučlenné posádky zabezpečil místo události a druhý započal s poskytováním 

první pomoci a ošetřováním zraněné dívky. Při ošetřování zjišťují, že dívka má tržnou 

ránu v týlní oblasti o velikosti 5-7 centimetrů z důvodu absence ochranné helmy.  

Na otázku, proč dívka jezdí bez ochranné helmy, matka odpověděla, že jezdí na hory 

jen jednou za rok, a že se nevyplatí ochrannou helmu pořizovat. Pacientka si na dobu 

úrazu nevzpomíná a při vyšetření pohledem je viditelně unavená, spavá, potí se a má 

pocit na zvracení. Členové Horské služby dívce přikryli ránu sterilním krytím a nasadili 

krční límec velikosti 2. Dále byla pacientka položena do vakuové matrace a přikryta 

izotermickou folií a následně transportována na místo předání s ZZS. Matka 

následovala Horskou službu na lyžích a následně došla k sanitnímu vozu, jelikož 

pacientka je nezletilá a je nutné, aby byla u pacientky jako zákonný zástupce. Mezi tím 

přijela Zdravotnická záchranná služba v systému RZP a přes RDST se spojila  

s výjezdovou skupinou Horské služby k získání informací o stavu pacientky. 

Objektivní nález ZZS při předání pacienta:  

Pacientka somnolentní, amnesie, opocená, nauzea, bledá, bez cyanózy, hybnost  

v končetinách zachována, břicho prohmatné, hrudník stabilní, dýchání čisté sklípkovité, 

v týlní oblasti krvácející tržná rána.  
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Zaléčení pacientky v sanitním vozidle:  

V sanitním vozidle byl pacientce zajištěn intravenózní žilní vstup žlutou kanylou 

velikosti G24 do kubity v levé horní končetině a podal se fyziologický roztok o objemu 

100ml. Na levý ukazovák byl nasazen dětský pulzní oxymetr, který naměřil hodnoty 

SpO2 100% a srdečního rytmu v hodnotě 95/minutu. Na pravou horní končetinu byla 

přiložena dětská manžeta na měření krevního tlaku a naměřená hodnota byla 90/60 

torrů. Bylo provedeno neurologické vyšetření, byl proveden osvit zornic, který ukázal 

izokorii očí a reakci na osvit. Podle stupnice Glasgow Coma Scale byla pacientce 

vypočítána hodnota GCS 14. Během celého vyšetření byla pacientka utěšována a každý 

postup jí byl vysvětlován pro dobrou spolupráci. Po domluvě s dispečinkem byla 

pacientka transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě na oddělení dětské 

chirurgie.  

Subjektivně:  

Pacientka udávala silnou bolest hlavy a pocit na zvracení.  

Léčba ve zdravotnickém zařízení:  

Ve fakultní nemocnici byla pacientka podrobena rentgenovému vyšetření a počítačové 

tomografii (CT) pro vyloučení fraktury lebky, poranění páteře a k vyloučení krvácení. Po 

RTG a CT vyšetření byla pacientce sešita tržná rána na hlavě. Následně byla přeložena 

na lůžkové oddělení, kde pobyla tři dny a poté byla propuštěna do domácího léčení. 

Během hospitalizace pacientka podstoupila kontrolní CT, které vyloučilo jakékoli 

poranění. Pacientka byla hospitalizována s diagnózou S06.0- otřes mozku.  

Zhodnocení:  

Tuto kazuistiku jsem si vybrala, jelikož matka pacientky podcenila bezpečnost na 

sjezdových tratích tím, že nedovybavila svou dceru ochranou helmou a jízdou  

na zledovatělé sjezdovce pacientka utrpěla otřes mozku. Opět včasným zásahem 

Horské služby a perfektní komunikací a připraveností Zdravotnické záchranné služby, 

byla pacientka včasně a kvalitně zaléčena a směřována do nejbližšího zdravotnického 

zařízení. Poté byla matka edukována o nutnosti ochranné helmy nejen u své dcery, ale 

i u ní samotné. 
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3.3 Kazuistika č. 3 

J. B 1953 

Pohlaví: muž 

Věk: 61 

Anamnéza:  

AA: acetylsalicylová kyselina, ořechy 

FA: Actrapid, Ebrantil, Lantus  

OA: pacient se léčí s diabetem mellitus 1. Stupně, dále se léčí s vysokým krevním 

tlakem, doposud neprodělal žádné operace, abstinent, nekuřák 

Dne 15. 7. 2014 v 14:34 hodin byla vyžádána Policií České republiky součinnost  

v pátrání po hostu hotelu Charbulák, který se měl v ranních hodinách vydat na lesní 

túru. Muž měl po turistické trase směřovat do obce Bílá, kde se měl následně okolo 

11:00 hodin setkat s manželkou v restauraci Bauer. Na místo ale do 14:00 hodin 

nedorazil. Manželka pohřešovaného uvedla, že se pán léčí s cukrovkou.  

Byla tedy vyhlášena pátrací akce, kdy Horská služba Beskydy, byla vyžádána na 

propátrání ve směru od hotelu Charbulák, až k silnici I. třídy, vedoucí k obci Bílá.  

V 15:05 hodin byla odeslána SMS členům Horské služby, k nástupu na pátrací akci 

a v 15:30 hodin se na středisko Horské služby Grůň dostavilo 12 členů Horské služby. 

Členové byli rozdělení do čtyř hlídek a byl jim vytyčen konkrétní koridor pátrání dle 

součinnosti s Policií České republiky. Jedna hlídka byla motorizovaná, kdy bylo využito 

čtyřkolového vozidla s transportním vozíkem, k využití možného transportu zraněného. 

Další hlídky byli pěší, z toho jedna byla ještě navíc obohacena o pátracího psa. Tyto pěší 

hlídky prohledávali nepřístupná místa, do kterých se již čtyřkolové vozidlo nedostalo.  

 

V 16:00 byly všechny hlídky v určeném prostoru a započalo samotné pátrání. Vzájemná 

spolupráce pátrání, byla neustále koordinována pomoci RDST (radiostanice), přes 

operačního důstojníka Policie české republiky. 
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 V 17:10 hodin byl hlídkou Horské služby nalezen batoh, který dle popisu měl patřit 

hledanému. Batoh byl nalezen v lese  400m od silnice I. třídy na 3,4km od obce Bílá. Na 

místo bylo soustředěno pátrání i ostatních hlídek a v 17:30 hodin byl nalezen 

pohřešovaný muž. Pohřešovaný seděl opřený o vzrostlý strom a nechápavě hleděl na 

hlídku, která jej objevila. Již při pohledu na pohřešovaného bylo vidět, že se necítí 

dobře. Muž byl bledý, opocený, zmatený a měl zpomalené reakce. Na dotaz zdali nemá 

nějaké poranění, pohřešovaný odpověděl nesmyslnou odpovědí. Jak již bylo uvedeno, 

manželka pohřešovaného sdělila, že se pán léčí s cukrovkou, proto byla  

k pohřešovanému ihned přivedena posádka ZZS v systému RLP (rychlá lékařská pomoc)  

z Frýdku Místku, která byla po celou dobu pátrací akce na blízku. Ihned byl proveden 

test na hladinu glykémie v krvi, který vyšel s hodnotou 2,7 mmol/l. Na podkladě této 

hodnoty a dalších příznaků, byla pacientovi stanovena diagnóza hypoglykémie. 

Pacientovi byl zaveden intravenózní žilní vstup růžovou kanylou velikosti G20 na levou 

horní končetinu, byl proveden proplach 10ml fyziologického roztoku a byla aplikována 

40% glukóza v dávce 20ml. Poté byl pacientovi podán Plasmalite o celkovém objemu 

250ml. Dále byl pacientovi nasazen na levý ukazovák ruky pulzní oxymetr, pro zjištění 

srdeční akce a procentuální zastoupení kyslíku v krevním řečišti. Hodnota srdeční akce 

byla 76/minutu a hodnota kyslíku v krvi byla 99%. Na pravou končetinu byla namotána 

manžeta na měření tlaku a naměřená hodnota byla 135/100 torrů. Po aplikování 

glukózy se výrazně zlepšil stav pacienta a byl schopen adekvátně odpovídat na dotazy. 

Bylo provedeno kompletní vyšetření pacienta včetně neurologického vyšetření, kdy 

nebyly nalezeny další známky abnormalit. I přes negativní nález při kompletním 

vyšetření, byl pacient transportován do sanitního vozidla pomocí čtyřkolky  

s transportním vozíkem. V sanitním vozidle byla pacientovi přeměřena hladina glukózy  

v krvi a po prvotním podání 40% glukózy o objemu 20ml již byla hodnota 4,6 mmol/l.  

Na žádost pacienta, který nechtěl jet s posádkou RLP do zdravotnického zařízení, byl po 

zvážení lékaře a důkladném vysvětlení všech rizik spojené s jeho onemocněním 

ponechán v péči manželky. Pacient uvedl, že tento stav již několikrát zažil a zná jeho 

rizika i své povinnosti. Lékařem mu bylo vystaveno parere s negativním reversem a byl 

edukován o dalších postupech.  
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Shrnutí léčby:  

Pacientovi byl zajištěn periferní žilní vstup růžovou kanylou velikosti G20 na levou 

horní končetinu. Po změření hladiny cukru v krvi glukometrem byla naměřená hodnota 

2,7mmol/l a proto byla aplikována 40% glukóza o objemu 20ml. Při měření životně 

důležitých funkcí byly naměřeny tyto hodnoty srdeční akce 76/minutu, SpO2 99%  

a hodnota tlaku 135/100 torrů.  

Diagnóza: hypoglykémie 

Zhodnocení: 

Poté co pacient nepřišel na smluvené místo a smluvený čas se svou manželkou, 

oznámila tuto skutečnost na Policii České Republiky a bylo vyhlášeno pátraní. Jelikož se 

jednalo o pátrání v horském terénu i v nepřístupných terénech, požádala tedy Policie 

České Republiky o součinnost při pátrání po pohřešovaném Horskou službu oblasti 

Beskydy.  

Všem členů Horské služby byla odeslána SMS zpráva o události. Do půl hodiny se 

dostavilo 12 členů Horské služby. Po poradě s Policií České Republiky a rozdělením 

pátracích skupin bylo započato pátrání. Všechny pátrací skupiny mezi sebou 

komunikovali po mocí RDST. Vynikajícím rozdělením pátracích skupin byl pohřešovaný 

nalezen za hodinu a půl od začátku pátrání. 

 Pacient byl nalezen v lese opřený o vzrostlý strom a vykazoval známky hypoglykémie, 

jelikož manželka uvedla, že se pán léčí s cukrovkou. K pacientovi byla přivedena 

posádka ZZS, která ho následně zaléčila podáním 40% glukózy. Jelikož byl pacient 

léčeným diabetikem a tento stav už v minulosti prodělal, odmítal hospitalizaci ve 

zdravotnickém zařízení. Po uvážení lékařem byl pacient ponechán v péči manželky a byl 

poučen o možných komplikacích.  

Díky včasnému zásahu a komunikací všech složek Integrovaného záchranného systému 

a správném rozložení pátracích skupin byl pacient nalezen a zaléčen. Tato pátrací akce 

skvěle prověřila znalosti a zkušenosti jak Horské služby, tak i Policie České Republiky při 

pátrání po pohřešovaných osobách a jejich vzájemnou spolupráci i se Záchrannou 

službou. 
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3.4 Kazuistika č. 4 

J.S 1984 

Pohlaví: muž 

Věk: 28 

Anamnéza: 

AA: neguje 

FA: neguje 

OA: pacient se s ničím neléčí, doposud žádné operace, kuřák, alkohol příležitostně 

Dne 10. 7. 2012 v 14:46 byla přijata výzva od dispečinku Záchranné služby 

Moravskoslezkého kraje dispečerem Horské služby o pádu paraglidisty na Javorovém 

vrchu u Třince. Dispečerem Horské služby byli vysláni dva členové do místa události 

pomocí terénní 4-kolky. Dispečer Záchranné služby Moravskoslezkého kraje aktivoval 

Leteckou záchrannou službu Ostrava (LZS).  

Po příjezdu výjezdové skupiny HS bylo zjištěno, že se na místě nacházejí svědci 

události, kteří sdělili, že paraglidista po startu, při přeletu Javorového vrchu, nezvládl 

pilotáž, zavadil o vršky vzrostlého stromového porostu a následně spadl z výšky asi 

osmi metrů. Paraglidista byl při vědomí, komunikoval a stěžoval si na bolest obou 

dolních končetin a dále uvedl, že prvotní kontakt se zemí byl dolními končetinami  

a poté zůstal ležet na zádech. Pacientovi byl nasazen krční límec velikosti č. 4. Následně 

byly prohlédnuty dolní končetiny a bylo zjištěno podezření na frakturu dolních 

končetin. Dále bylo provedeno vyšetření celého těla, které neukazovalo na další 

známky poranění. Pacient byl uložen do vakuové matrace a pomocí terénní čtyřkolky  

s transportním vozíkem byl transportován na heliport Javorový, kde byl předán 

posádce vrtulníku LZS Ostrava. 

Objektivní nález LZS při předání pacienta: 

Pacient při vědomí, orientovaná, komunikující, bez amnesie, bledý, bez cyanózy, hlava 

+ krk bez poranění, hybnost v končetinách zachována, břicho prohmatné, hrudník 
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stabilní, dýchání čisté sklípkovité, na pravé a levé dolní končetině suspektní fraktury os 

tibia a os fibula. 

Zaléčení pacienta na palubě LZS: 

Pacientovi byl na palubě LZS zajištěn intravenózní žilní vstup zelenou kanylou velkosti  

G 18 na levou horní končetinu a byl mu nechán kapat fyziologický roztok o objemu 

500ml. Dále byly změřeny fyziologické funkce. Hodnota srdeční akce byla 116/minutu  

a hodnota saturačního čidla byla 99%. Poté se pacientovi namotala na pravou horní 

končetinu manžeta na měření krevního tlaku, tato hodnota byla 110/80. Po přiložení 

čtyř svodového EKG bylo bezezměnné. Po zhodnocení životně důležitých funkcí byl 

pacientovi aplikován Sufentanil 1amp do i.v. kanyly na zmírnění bolesti. Pacient  

byl letecky transportován na traumatologické centrum do Fakultní nemocnice  

v Ostravě. 

Subjektivně:  

Pacient si stěžovala na silnou bolest v oblasti dolních končetin a na pocit nauzei.  

Léčba ve zdravotnickém zařízení: 

Po příjmu ve Fakultní nemocnici v Ostravě byl pacient podroben rentgenovému 

vyšetření dolních končetin, které prokázalo frakturu os tibia a os fibula na obou dolních 

končetinách. Dále byl pacient podroben celkovému vyšetření počítačovou tomografií 

(CT) k vyloučení možných vnitřních zranění. Pacientovi byla přiložena sádrová dlaha na 

obě dolní končetiny a naordinovány léky proti trombóze. Po týdenní hospitalizaci byl 

pacient propuštěn do domácího léčení. 

Diagnóza: fraktura os tibia, fraktura os fibula Dx. at. Sin. nedis. 

Zhodnocení: 

Paraglidistovi se nepovedl start a spadl z osmi metrové výše na zem. Přítomní lidé 

neváhali a přispěchali paraglidistovi na pomoc a zavolali na linku 155 o pomoc.  

Dispečer Moravskoslezkého kraje ihned uvědomil Horskou službu a správě povolal  

i Leteckou záchrannou službu, která v tomto případě byla zcela na místě. Výtečnou 

znalostí první pomoci a vybavením, transportovala Horská služba již zajištěného 
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pacienta na heliport, kde už čekala Letecká záchranná služba. Ta si pacienta převzala 

do své péče a poskytla mu veškerou péči, kterou disponovala v PNP.  

Každoročně se zúčastní Horská služba a Letecká záchranná služba společného cvičení, 

které má zlepšit spolupráci, komunikaci a transportu zraněného při reálných zásazích. 

V tomto případě vše proběhlo bez problémů a pacient byl předán do zdravotnického 

zařízení včas a správně zaléčen. 

 

3.5 Shrnutí kazuistik 

  Záměrně jsem si zvolila tyto čtyři kazuistiky, jelikož každá má svou podstatu  

a vypovídající hodnotu. 

  První kazuistika se na první pohled nezdá být z pohledu záchranáře ničím 

zajímavá, ale při hlubším zkoumání má svou vypovídající hodnotu a podstatu. Ta 

hlavně spočívající v přítomnosti druhé osoby, v daném případě manžela, jako druhého 

společného lyžaře. Pokud by pacientka jela na svahu sama a nikdo neviděl její pád, 

mohl by se prodloužit časový interval oznámení na dispečink záchranné služby a tím 

poskytnutí pomoci. Proto považuji za velmi důležité jezdit na sjezdových tratích 

minimálně ve dvou lidech.  

Druhá kazuistika už je poměrně vážnější. Jak již bylo uvedeno v kazuistice, 

matka připustila, aby její desetiletá dcera jela po sjezdové trati bez ochranné přilby,  

v důsledku čehož při pádu utrpěla pacientka tržnou ránu a otřes mozku. Kdyby 

pacientka měla onu ochranou přilbu, nemusel být následek pádu takové intenzity. 

Každoročně apeluje Horská služba a Záchranná zdravotnická služba na nutnost 

ochranných pomůcek při pohybu na sjezdových tratích. Oprávněnost těchto apelů je 

potvrzena rozborem případů, kdy došlo ke zranění za použití ochranných přileb nebo 

bez jejich použití, ve vztahu k následku po pádu lyžaře. 

V třetí kazuistice popisuji pátrací akci, po starším muži, který se léčil s diabetem 

mellitus. Při této pátrací akci vzájemně spolupracovali Policie České republiky, Horská 

služba a Zdravotní záchranná služba. Vzájemná koordinace a následný postup,  

s vymezením konkrétních úkolů, vedla jednoznačně ke stanovému cíli, kdy se v co 
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nejkratším možném časovém úseku podařilo pacienta nalézt, náležitě zaléčit a tím co 

nejvíce eliminovat ohrožení zdravotního stavu pacienta. 

Čtvrtou kazuistiku jsem si vybrala z důvodu součinnosti Horské služby a Letecké 

záchranné služby. Kdy mladý paraglidista, nezvládl letový start a zřítil se z výšky osmy 

metrů. Díky včasnému předání informací mezi jednotlivými složkami integrovaného 

záchranného systému a také každoročnímu metodickému cvičení Horské služby  

s Leteckou záchrannou službou, probíhal zásah bez komplikací, s co největší možnou 

snahou, směřující k eliminaci zdravotních následků, pro pacienta po nehodě. 
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4 Diskuze 

 K výběru tématu Působení Horské služby v PNP a spolupráce se složkami IZS mě 

inspiroval absolvovaný lyžařský kurz v prvním ročníku tohoto studia. Velice mě zaujala 

práce Horské služby a líbila se mi myšlenka o napsání absolventské práce na toto téma. 

Prvotním krokem k psaní mé práce bylo sehnat dostatečnou publikaci. Což jsem si 

myslela, že nebude tak těžké, ale nakonec jsem s tím měla větší potíže, než jsem 

doufala. Nakonec po dlouhém hledání a ujetí mnoho kilometrů jsem potřebnou 

publikaci sehnala. Nejvíce mi pomohli publikace zapůjčené přímo na stanici Horské 

služby v Beskydech a rozhovor s místními členy o jejich práci a vybavení, které taktéž 

popisuji ve své práci. Dále jsem popsala historický vznik Horské služby a jejich důležitou 

úlohu v českých horách.  Jak již napovídá druhá část názvu mé práce, popsala jsem 

 i Integrovaný záchranný systém. Důležitou kapitolou v mé práci je popsání spolupráce 

Horské služby s Integrovaným záchranným systémem při řešení mimořádné události. 

Kazuistiky, které jsou součástí mé praktické části, ukázali na spolupráci těchto složek 

při reálné mimořádné události. Ve třech kazuistikách ze čtyř popisuji spolupráci se 

Zdravotnickou záchrannou službou. Součinnost s Policií České republiky popisuji ve 

třetí kazuistice a v poslední kazuistice popisuji spolupráci s Leteckou záchrannou 

službou. Psaní této práce mě velice obohatilo o nové informace a skutečnosti, že práce 

v horském prostředí není tak jednoduchá, jak se někomu může zdát. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zpracovat problematiku spolupráce Integrovaného záchranného 

systému s Horskou službou. V diplomové práci jsem se zaměřila na spolupráci Horské 

služby se složkami Integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. 

Práce s výše uvedenou problematikou mi přišla velice zajímavá a přínosná, jelikož mi 

dopomohla k získání nových vědomostí. Dílčími cíli mé práce bylo zpracovat kapitoly, 

týkající se historie, fungování a vybavení horské služby a popsat případové kazuistiky. 

Tyto dílčí cíle se mi podařilo splnit. Má práce je ucelený a komplexní průnik do 

problematiky spolupráce Horské služby s Integrovaným záchranným systémem. 

Doufám, že i má práce bude přínosem pro ty, kteří se budou touto problematikou  

v budoucnu zabývat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Summary 

Operations of the Mountain Rescue Service in Pre-Hospital Care 

and Cooperation with the Integrated Rescue System 

Mountain Rescue Service refers to search and rescue activities that cure in a 

mountainous environment, although the term is sometimes also to apply to search and 

rescue in other wilderness environments. Mountain Rescue Service may be by paid 

professionals or volunteer professionals. 

The Integrated Rescue System is determined for co-ordination of rescue and clean- up 

operations in case, where a situation requires operation of forces and means of several 

bodies, e. g. firefighters, police, medical rescue service and other bodies, or in case, 

where the rescue and clean-up operation is necessary to be co-ordinated from the 

Ministry of Interior Affairs. 

The paramedic is a healthcare professional who works in emergency medical situation. 

A paramedic can be more formally defined as a medical professional who provides 

medical care to save life in the pre-hospital environment, usually in an emergency, at 

the point of illness or injury.  

In the theoretical part there are defined the foundation and history of the Mountain 

Rescue Service in the Czech Republic. The available equipment of Mountain Rescue 

Service is presented. Further, Mountain Rescue Service and its cooperation with the 

Integrated Rescue System is described. 

The practical part contains four case reports. Two case reports describe the work of 

the Mountain Rescue Service in the winter season and two of them in the summer 

season. The results of the assignment were assessed with the aim to present the 

cooperation of Mountain Rescue Service with the Integrated Rescue System. 

Key words: Mountain Rescue Service, the Integrated Rescue System, paramedic, 

winter season, summer season 
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