KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise Rady Karlovarského
kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje

USNESENÍ
z 21. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje
(dále jen „Komise“)
konaného dne 7. 1. 2019 ve 14.00 hod.,
místo konání: Horská služba Krušné hory, Stanice HS Boží Dar

Přítomni:

Omluveni:

Karla Maříková, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková,
Ing. Zdeněk Míkovec, Petr Kvasnička
PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Pavel Paprsek, Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák,
Bc. Pavel Čekan, Mgr. Petr Kubis, Mgr. Roman Sviták

Ostatní zúčastnění: Rudolf Chlad - Horská služba ČR, o.p.s.

Jednání Komise zahájila ve 14.10 hod. a ukončila v 15.15 hod. předsedkyně komise p. Karla
Maříková.

1) Úvod, usnášeníschopnost, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů
2) Kontrola usnesení
3) Schválení plánu práce na rok 2019
4) Návštěva Horské služby
5) Různé
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1. a) Úvod, seznámení s programem
Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosta a poté
nechala hlasovat o programu jednání:
HLASOVÁNÍ:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 50/01/19
Komise schvaluje navržený program jednání.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. b) Souhlas s přítomností přizvaného hosta (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu
jednání Komise
HLASOVÁNÍ:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 51/01/19
Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byl přítomen host uveden v záhlaví tohoto
dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Kontrola usnesení
V tomto bodě nebyla projednána žádná témata.
Bez usnesení.

3) Schválení plánu práce na rok 2019
Členové Komise obdrželi návrh pánu práce na rok 2019 v dostatečném předstihu před jednáním,
ke kterému měli možnost se vyjádřit, či doplnit své návrhy.
Plán práce byl schválen v původní verzi s tím, že může být doplněn v průběhu roku v souvislosti s
aktuálními bezpečnostními potřebami a problémy Karlovarského kraje.
HLASOVÁNÍ:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 52/01/19
Komise schvaluje plán práce na rok 2019 v předloženém znění.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4) Návštěva Horské služby
Horská služba v České republice existuje již 70 let. V současné době je obecně prospěšnou
společností, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj a čítá necelých 9 000 záchranářů. V letech
minulých byla zařazena pod Ministerstvo zdravotnictví, nicméně zástupci Horské služby se
domnívají, že by měli svou činností spadat pod Ministerstvo vnitra.
Počet zásahů Horské služby je každoročně na vzestupu. V roce 2003 evidovala Horská služba 2 000
zásahů za daný rok, během roku 2017 už bylo v evidenci 10 000 zásahů. Záchranáři Horské služby
zasahují nejen v zimě, ale i v létě, přičemž v současné době činí poměr počtu zásahů1:1.
Činnost Horské služby je zákonem ošetřena jen minimálně, připravuje se ale zákon o bezpečném
pohybu na horách.
Kvalita práce Horské služby v České republice dosahuje úrovně jiných evropských zemí, i co se týče
vybavení.
Horská služba v Krušných horách působí v Karlovarském a Ústeckém kraji a v současné době
obsluhuje 14 stanic. Krušné hory měří ve své délce až 160 km. Horská služba Krušné hory má v rámci
Karlovarského kraje nastavenu výbornou spolupráci se ZZS KVK, HZS KVK i s Německem.
Členům Komise byla představena také technika, která se nacházela na stanici HS Boží Dar.

HLASOVÁNÍ:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 53/01/19
Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje nadále
spolupracovat s panem Rudolfem Kovaříkem ohledně předpovědí počasí, jelikož tyto předpovědi
významným způsobem doplňují informace o počasí pro Horskou službu, pro jejíž činnost jsou takové
informace zásadní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLASOVÁNÍ:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 54/01/19
Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje bere na vědomí spolupráci Horské služby a jednotlivých
složek Integrovaného záchranného systému a nadále takovou spolupráci doporučuje z důvodu
zkvalitňování služeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5)

Různé

V tomto bodě nebyla projednána žádná témata.
Bez usnesení.

Ing. Tereza Pásková
zapisovatelka
p. Karla Maříková, v.r.
předsedkyně Komise pro řešení otázek
bezpečnosti kraje

V Karlových Varech, 11. 1. 2019
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