
 
 
 
 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Mezinárodní teoreticko-praktický seminář  

Záchrana ze zamrzlé vodní plochy 

 
V sobotu 3. února se do Dolní Vltavice na Lipensku sjeli záchranáři z celé republiky a také z Rakouska, aby si 

společně se zahraničními kolegy vyměnili poznatky a zkušenosti při nácviku záchrany lidského života na 

ledové ploše. 12. ročník Semináře pořádala Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov ve spolupráci 

s Lipenskou Vodní záchrannou službou a obcí Černá v Pošumaví.  

 

Seminář zahájila již tradičně starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková, která přijela z právě probíhajícího 

masopustu a pozdravila účastníky. Během dopolední teoretické části, která proběhla v prostorách Hotelu 

Relax v Dolní Vltavici, byla prezentována vybraná témata spojená se záchranou z ledu vodní, vystoupili  

a přednášeli jak zdravotničtí záchranáři, tak i kynologové a mnozí další.  Za podnětné vstupy lze považovat 

nejen tradiční prezentaci Desatera bezpečného pohybu na ledové ploše, Vlivu chladu na záchranáře,  

ale i témata jako Hypotermie v přednemocniční péči, Vlastnosti ledu a využití on-line meteostanic v podání 

Lipenského guru předpovědi počasí a větru Luďka Fyrbacha. 

Dopolední blok obohatilo představení novinek v oblasti využití nejnovějších trendů v rámci materiálně 

technického vybavení určeného pro záchranné akce od firem Hiko a Finnsub.  

Ačkoli to na Lipně nevypadalo s ledem příliš dobře, počasí se nakonec malinko umoudřilo a přes noc mráz 

zbytky ledu zpevnil. Odpolední praktická část nakonec proběhla na pláži před hotelem Racek  v Černé  

v Pošumaví. Byla určena nejen záchranářským týmům, ale i divákům a dobrovolníkům, kteří si mohli 

vyzkoušet nácvik tzv. na vlastní kůži. Komentované prezentace různých technik záchrany byly obohaceny  

o nácvik zásahu a ukázky využití záchranářských psů. Nesouvisle zamrzlá plocha lipenského jezera vytvořila 

ztížené podmínky pro nácvik výše uvedených aktivit. 

Vítězné ocenění za nejlépe odvedenou ukázku nácviku záchranné akce získali hasiči Královohradeckého 

kraje a vodní záchranáři z Blanska. Ceny pak vítězové obdrželi od společností HIKO a  Finnsub a od pivovarů 

Platan Protivín a a Eggenberg Český Krumlov. 

Největší obdiv a uznání však sklidili studenti Jihočeské univerzity ZSF obor zdravotnický záchranář, kteří  

v rámci semináře na závěr týdenního kurzu absolvovali přezkoušení záchrany osob z ledové plochy.  



V modelové situaci si určené týmy zvolily improvizované prostředky žebřík, lano nebo surfový plovák  

a v šatech provedly a předvedly v nevlídném počasí úspěšně záchranu.  

Organizátoři každoročně zdůrazňují důležitost 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 chyběla účast organizátorů aktivit na ledové ploše, jako např. ledových jachet či Ice 

maratonu, a to bohužel ke škodě věci pro získání informací a poznatků o zajištění bezpečnosti závodníků či 

účastníků aktivit.  Kde jinde si mohli lépe vyměnit zkušenosti a vyzkoušet taktiku a techniky záchrany osob, 

než pod dozorem těch nejzkušenějších.  

Akce se zúčastnilo více jak 150 zájemců z řad odborné i široké veřejnosti a byla podpořena obcí Černá 

v Pošumaví, Vodní záchrannou službou Horního Rakouska, Jihočeským krajem, Generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru ČR, Sborem dobrovolných hasičů Černá v Pošumaví.  Zvláštní poděkování 

patří hasičům obce Černá v Pošumaví za přípravu tolik potřebného občerstvení pro cvičící záchranáře,  

a také členům Vodní záchranné služby Č. Krumlov a studentům Jihočeské univerzity ZSF obor zdravotnický 

záchranář za přípravu a organizaci semináře.  

 

Děkujeme za Vaši účast, propagaci a podporu partnerů  
Ilustrační fotografie k dispozici na vyžádání emailem: bukacek@zachranari.com  
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