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S E M I N Á Ř E

Seminář tradičně zahájila starostka Černé 
v Pošumaví Irena Pekárková, která přijela 
z právě probíhajícího masopustu a pozdra-
vila účastníky.

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY

Během dopolední teoretické části, která 
proběhla v kongresovém sálu Hotelu Relax 
v Dolní Vltavici, byla prezentována vybraná 
témata spojená se záchranou z ledu. Kro-
mě vodních záchranářů vystoupili a před-
nášeli zdravotničtí záchranáři, kynologové 
a mnozí další. Za podnětné vstupy lze po-
važovat prezentace DESATERA BEZPEČNÉHO 
POHYBU NA LEDOVÉ PLOŠE a VLASTNOSTI LEDU 
Ing. Ondřeje Nováka, Ph.D. Vlivu CHLADU 
NA ZÁCHRANÁŘE se věnoval MUDr. Tomáš 
Dvořák, HYPOTERMII V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI 
Mgr. Pavel Procháska, ZPŮSOBŮM POSTU-
POVÉHO JIŠTĚNÍ Ing. Jan Wimmer a ZÁSA-
DÁM ČINNOSTI A POSTUPŮM PŘI SOUČINNOSTI 

S VRTULNÍKEM PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI Bc. Petr 
Michalík. Lipenský guru předpovědi počasí 
a větru Luděk Fyrbach se zabýval VYUŽITÍM 
ON-LINE METEOSTANIC.

Dopolední blok obohatilo představení 
nejnovějších trendů v rámci materiálně 
technického vybavení určeného pro zá-
chranné akce. Firma HIKO představila 
kromě jiného sítě Sitra, suchý oblek Safety 
a vestu pro záchranáře Guardian. Společ-
nost Finnsub prezentovala oblek Ursuit 
AWS Special, určený pro záchranu a práci 
na vodní hladině, včetně zamrzlé. Je vy-
roben z membránového materiálu 4-Tex, 
dosahujícího kvalit Gore-Texu, ovšem za 

velice příznivou cenu, jeho vývoj probíhal 
déle naž dva roky a podílely se na něm 
i složky IZS. Promyšlenou koncepcí a záro-
veň jednoduchostí, použitým materiálem, 
možností všestranného využití a doživotní 
zárukou na těsnost švů je nejlepší volbou 
pro všechny záchranářské profesionály. 
Neméně zajímavou novinkou byl podoblek 
kanadské značky Bare.

ODPOLEDNÍ ČÁST

Ačkoli to na Lipně nevypadalo s kvalitou 
ledu příliš dobře, počasí se nakonec trochu 
umoudřilo a noční mráz nakonec zpevnil 
zbytky ledu. Nesouvisle zamrzlá plocha je-
zera vytvořila ztížené podmínky pro nácvik 
prezentovaných aktivit.

Praktická část semináře proběhla na 
pláži před hotelem Racek v Černé v Po-
šumaví. Byla určena nejen záchranářským 
týmům, ale i divákům a dobrovolníkům, 
kteří si záchranářské práce mohli vy-
zkoušet na vlastní kůži. Komentované 
prezentace různých technik záchrany byly 
obohaceny o nácvik zásahu a ukázky vyu-
žití záchranářských psů.

Nejlépe odvedenou ukázku nácviku 
záchranné akce provedli hasiči Královéhra-
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Záchrana
ze zamrzlé vodní plochy

Ing. Milan Bukáček

předseda VZS ČČK Český Krumlov

O prvním únorovém víkendu se do Výcvikového centra Vodní záchranné služby 
ČČK v Dolní Vltavici na Lipensku sjeli záchranáři z České republiky a z Rakouska, 
aby si společně vyměnili poznatky a zkušenosti při nácviku záchrany lidského 
života na ledové ploše. Již 12. ročník semináře pořádala Vodní záchranná služba 
Českého Červeného kříže Český Krumlov ve spolupráci se záchrannou službou 
Lipno Water Rescue a obcí Černá v Pošumaví.
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Záchrana

prezentace 210×62 mm + 5 mm spadávka

deckého kraje a vodní záchranáři z Blan-
ska. Vítězové obdrželi ceny od společností 
HIKO, Finnsub a pivovarů Platan Protivín 
a a Eggenberg Český Krumlov.

Největší obdiv a uznání ale sklidili stu-
denti oboru zdravotnický záchranář Jiho-
české univerzity ZSF, kteří v rámci semináře 
na závěr týdenního kurzu absolvovali pře-
zkoušení záchrany osob z ledové plochy.  
V modelové situaci si zvolily improvizované 
prostředky (žebřík, lano nebo surfový plo-
vák) a v šatech provedly a předvedly v ne-
vlídném počasí úspěšně záchranu.

Organizátoři každoročně zdůrazňují dů-
ležitost prevence a zajištění bezpečnosti 
osob pohybujících se na ledové ploše. Ta 
by měla být zajištěna u všech rizikových 
aktivit. Málokdo si uvědomuje vysoké 
nebezpečí vyplývající nejen z provozování 
ledového jachtingu nebo snowkitingu, ale 
i běžných aktivit na ledové ploše, mezi něž 
patří třeba bruslení.

V letošním roce bohužel chyběla účast 
organizátorů aktivit na ledové ploše, jako 
např. ledových jachet či Ice maratonu.

ÚČAST A PODĚKOVÁNÍ

Akci, které se zúčastnilo přes 150 odborní-
ků i laiků, podpořily obec Černá v Pošumaví, 
Vodní záchranná služba Horního Rakouska, 
Jihočeský kraj, Generální ředitelství HZS ČR 
a Sbor dobrovolných hasičů Černá v Pošu-
maví. Posledně jmenovaným patří zvláštní 
poděkování za přípravu tolik potřebného 
občerstvení pro cvičící záchranáře; členům 
Vodní záchranné služby ČČK Č. Krumlov 
a studentům Jihočeské univerzity ZSF je 
třeba poděkovat za přípravu a organizaci 
semináře.
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