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Krumlovští vodní záchranáři reprezentovali na konferenci Vodní záchranné služby Horního 
Rakouska 

 

O víkendu 23. – 24.3.2019 se vodní záchranáři ČČK z Českého Krumlova zúčastnili na pozvání 
rakouských kolegů konference Vodní záchranné služby Horního Rakouska. Již tradičně 
se konference konala v překrásném výcvikovém středisku mládeže v Nußdorfu na břehu jezera 
Attersee. Konference se zúčastnili členové VZS Horního Rakouska, prezident VZS Rakouska, čelní 
představitelé regionální vlády, starostové okolních měst a obcí, velitelé policie, hasičů, 
místopředseda Horské záchranné služby a ostatních záchranných složek Rakouska. 

 

Konference byla volební. Dlouholetý prezident Hornorakouských vodních záchranářů Josef 
Leichtfried již nekandidoval. Nově zvoleným prezidentem se stal Dr. Gerard Berger. Již zmíněný 
Josef Leichtfried se společně s předsedou Krumlovských vodních záchranářů Milanem Bukáčkem 
velkou měrou zasadili o rozvoj dnes již přátelských vztahů mezi oběma spolky v rámci 
přeshraniční spolupráce. Velkou zásluhu měli na prohloubení součinnosti, vzájemné pomoci a 
společného výcviku pro pomoc tonoucím a lidem v nouzi.  

 

Potěšitelné bylo slyšet v diskusních příspěvcích, jak ze strany rakouských vodních záchranářů, 
tak ze strany představitelů regionální vlády, zdůraznění významu a přínosu spolupráce s českými 
vodními záchranáři. 

 

Předseda Krumlovských záchranářů Milan Bukáček pak poděkoval za dosavadní spolupráci, 
krátce promluvil o probíhajícím projektu "Společně pro bezpečnost na vodě uděláme více" a 
předal pamětní medaile k padesátému výročí Vodní záchranné služby členům Hornorakouské 
záchranné služby, kteří se nejvíce zasloužili o spolupráci s českou VZS – Josef Leichtfried, Martin 
Eberl a Jochen Brunner. 

 

http://www.zachranari.com/
http://www.zachranari.com/


Martin Eberl, referent pro styk s veřejností a evropské projekty, při jednání po skončení 
konference připomněl připravenost rakouských kolegů k rozvíjení další spolupráce a také 
podporu v současném projektu. 

Kromě společenského setkání využili vodní záchranáři ideálních podmínek jezera Attersee 

k potápěčskému výcviku v rámci projektu „Interreg – Společně pro bezpečnost na vodě uděláme 

více“, plavání a tréninku na mořském kajaku, aby kromě společenské reprezentace zdokonalili 

své profesní dovednosti k záchraně lidských životů. Výcvik byl finančně podpořen z Fondu 

malých projektů EU z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. 

 

TZ Ing. Jarmila Wimmer 

 

 

 

        

        

 

 

 

 


