Zastavení č. 9 / HORSKÁ SLUŽBA
NAUČNÁ STEZKA Z HAMRŮ NA OSTRÝ

H

orská služba na Šumavě, tenkrát ještě pod názvem Horská záchranná služba (HZS), byla založena 16. 6. 1948 a největší zásluhu
na jejím založení měl Antonín Říha. Ze svého bytu na Špičáku v pensionu Stella udělal první stanici HZS, ve které se scházelo 6 dobrovolníků různého povolání včetně místního obvodního lékaře. Jedinou jejich
výzbrojí byla chuť pomáhat lidem, kteří se dostali v horách do nesnází.
V roce 1950 bylo zřízeno na západní hranici hraniční pásmo, do kterého
se mohlo jen na zvláštní povolení, a tak se sportovní a turistický ruch přenesl na Hojsovu Stráž a na hřeben Můstku, který se stal na dlouhou dobu
centrem lyžování v této části Šumavy. Zároveň však s přibývajícím počtem
milovníků lyžařského sportu přibývalo i úrazů, proto se členská základna rozšiřovala postupně až na 15 členů. Po roce 1956, když byly dokončeny na státní hranici drátěné zátarasy,
se hraniční pásmo podstatně zúžilo a tím se z velké části sportovní a turistický ruch vrátil zpět na Špičák
a do Železné Rudy. HZS zajišťovala bezpečnost návštěvníků na sjezdových tratích, cvičných loukách, na
hřebenech hor a asistovala u sportovních soutěží všeho druhu. Dále prováděla preventivní činnost ve
formě přednášek, stavěla turistické rozcestníky v terénu a zabývala se též i ochranou přírody. Tehdy se
členská základna na Špičáku začala rozšiřovat a čítala na 6 lékařů a 40 členů z řad místních obyvatel
a následně též z řad schopných lyžařů z Klatov, Plzně a okolí. Zvyšující se návštěvnost celé Šumavy si
vyžádala rozšíření okrsků HZS v Železné Rudě, v Kašperských Horách, Zadově, Kleti, Nových Hutích
a Kubově Huti. V začátcích měla HZS pro svoji činnost jen velice skromné vybavení, které získala od tehdejší armády a sanitní brašnu pro první pomoc od Červeného kříže. Až později, když Horská služba (HS)
patřila pod ČSTV, získala lepší a podstatně kvalitnější vybavení. Po roce 1975 přišly první rakouské Akie
určené pro svoz zraněných na sjezdových tratích a první sněžný skútr Snowtrick pro svoz zraněných ze
vzdáleného terénu. Jako své zázemí využívala HS dřevěnou chatu na Weissově louce na Špičáku, kterou
získala jako dar od tehdejší vojenské zotavovny Rixi. V roce 1961 zde byla postavena pro HS dřevěná chata,
která tam stojí dodnes, avšak má již jiného majitele.

První stanice HZS – Weissova louka na Špičáku

Ústředí HS Šumava na Špičáku

Dnes zajišťuje HS záchrannou činnost po celém
území Šumavy, od Velkého Ostrého až po údolní
nádrž Lipno nad Vltavou v jižní části Šumavy. Na
území o rozloze 1068 km 2 zajišťuje HS záchrannou činnost a vytváří podmínky pro bezpečnost
návštěvníků a obyvatel Šumavy. Nepřetržitou
celoroční záchrannou činnost v horském terénu
zajišťuje 11 profesionálních záchranářů, 2 sezónní
zaměstnanci a 24 dobrovolných členů občanského
sdružení Horské služby ČR. Záchranáři jsou dislokováni v pracovních obvodech HS: Špičák – západní
Šumava, Zadov – centrální Šumava, Kramolín – jižní
Šumava. K zajištění záchranné činnosti jsou k dispozici záchranná vozidla, sněžné skútry, terénní
čtyřkolky, transportní prostředky a zdravotnický
materiál nutný k poskytnutí první pomoci. Pro
zajištění služby jsou k dispozici tři hlavní stanice
HS: Špičák, Zadov a Kramolín, které jsou umístěny
v největších zimních střediscích na Šumavě. K pokrytí a zajištění služby v ostatním horském terénu
slouží stanice HS: Špičák sportovní areál, Prášily,
Kvilda, Kubova Huť a Nová Pec. Ročně ošetří HS na
Šumavě kolem 1200 úrazů. Horská služba Šumava
při své činnosti především spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského a Jihočeského kraje, Leteckou záchrannou službou, Hasičským záchranným sborem ČR, Policí ČR, Armádou
ČR a Informační a strážní službou Národního parku
Šumava. V rámci zajištění bezpečnosti návštěvníků
hor v blízkosti státní hranice se SRN spolupracuje
Horská služba Šumava s bavorskou horskou službou
– Bergwacht Bayern.

Společné cvičení HS Šumava a Bergwacht Bayern v Bad Tölz

Lavinové cvičení HS Šumava a Begwacht Lam a Zwiesel

Součinnost HS Šumava a Letecké záchranné služby

Ošetření zraněného na sjezdové trati

Nácvik transportu zraněného z nepřístupného terénu v zimních podmínkách
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Transport zraněného z nepřístupného terénu – Svaroh

Stáhněte si aplikaci Horská služba, která je velice vhodná
a užitečná a již několik let slouží k většímu zajištění bezpečnosti návštěvníků hor.
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