
                                                               

PRAKTICKÝ SEMINÁŘ

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní 
plochy

21. února 2009 od 09.45 hod, Dolní Vltavice



I. Organizátor semináře

 VZS ČČK MS Český Krumlov

 Jihočeský kraj – Krajský úřad – kancelář hejtmana

 Obec Černá v Pošumaví

 Odborné učiliště PO Borovany 

 Generální ředitelství HZS

II.Datum a místo provedení

Dne 21. 2. 2009, Výcvikové centrum VZS ČČK D. Vltavice, katastr Černá 
v Pošumaví, Lipenská přehrada

III. Cíl semináře

Seminář je  zaměřen na aktuální problémy složek IZS a dalších organizací, 
které souvisejí zejména s vývojem sportovních a volnočasových aktivit na 
zamrzlých vodních plochách.

1) Výcvik týmů v  technice záchrany a vyproštění ze zamrzlé vodní plochy či záchrany 
po prolomení ledu – každá složka si prověří možnosti použití vlastního vybavení

2) Mezinárodní výměna zkušeností ze záchrany a vyproštění osob. Zjištění času přípravy 
záchranných prostředků a samotné akce 

3) Zkvalitnit součinnost a odbornou způsobilost zainteresovaných složek 

4) Ukázky činnosti záchrany osob, poskytnutí 1. pomoci  a preventivní opatření pro 
odbornou a širokou veřejnost s možností si vyzkoušet vlastní záchranu osoby

IV. Téma semináře

Každé družstvo si připraví vlastní řešení záchrany- vyproštění ze zamrzlé plochy, které 
předvede, následně bude možnost vzájemně techniky vyzkoušet, kombinovat a modifikovat.
Pokud nemá družstvo zkušenosti z výše uvedenou problematikou budou techniky záchrany     
a vyproštění školeny a  procvičovány za řízení instruktorů VZS ČČK.

V. Námět semináře

Vyzkoušení a ověření technik záchrany ze zamrzlé plochy přehrady. Figuranti budou 
představovat jednotlivce či skupinu osob, pod kterou se částečně či zcela prolomil led a je 
nutné je zajistit, vyprostit, transportovat na břeh a poskytnout pomoc. 



VI. Program semináře

 do 09.30, příjezd,  prezentace účastníků
 09.45 zahájení semináře –Jihočeský kraj KÚ, GŘ HZS
10.00 – 11.20 osnova teoretické části semináře příspěvek do 10 min– předpoklad 
 aktuální sportovní a volnočasové aktivity provozované na zmrzlých vodních 

plochách - zhodnocení napříč ČR (veřejné bruslení, běh na lyžích, kiteing, 
lední jachting atd.)

 představení aktivit provozovaných na zamrzlých vodních plochách, vč. 
problematiky rizik nehod, úrazů a speciální záchrany

 zhodnocení aktuálních zákroků v JČ kraji (prezentace zajímavých případů) –
příspěvek HZS  JK

 provoz a právní rámec sportovních a volnočasových aktivit na zamrzlých 
vodních plochách (jako příklad rozbor bruslařského a běžkařského okruhu na 
Lipně - provozovatel, zabezpečení atd.

 plánovaná záchrana pro provozovatele sezónních volnočasových a 
sportovních aktivit - provozní řád, pomůcky, obsluha (školení atd.), 
bezpečnostní doporučení – VZS ČČK

 speciální prostředky plánované záchrany na ledě - prezentace Ice board, 
záchranná lávka, vznášedlo Hoover, pásová čtyřkolka atd. – pozvané firmy, 
VZS ČČK

 problematika měření tloušťky ledu (na stojatých a tekoucích vodách) a její 
zveřejňování - upozornění fyzicky i na webu  

 11.30 – 11.50 diskuze
 11.50 – organizační pokyny, rozdělení do skupin
 12.00 – 12. 45 Oběd, přestávka
 12.45 – 14.50 praktické zaměstnání na pracovištích

o způsoby provedení záchrany
o poskytnutí 1. pomoci, transport
o improvizované způsoby záchrany 
o doprovodný program ukázek specializovaných firem

 15.00 – 16.00 prezentace a ukázky zvoleného způsobu záchrany, pro veřejnost s 
možností si vyzkoušet záchranu

 16.30 - 17.00 vyhodnocení semináře, závěr

VII. Způsob provedení semináře

 Před praktickou náplní semináře proběhne teoretická část semináře k zadaným 
tématům s možností vystoupit   účastníkům semináře s příspěvkem do  10 min. 

 VZS ČČK zajišťuje zdravotní a záchranné zabezpečení
 záchranné družstvo zúčastněné složky min. ve složení 1+2 se připraví na provedení 

záchrany s vlastním vybavením
 záchranné družstvo realizuje vlastní záchranu a transport na břeh z určeného místa

VIII. Realizační tým VZS MS Č.Krumlov

Ředitel semináře: Ing. Milan BUKÁČEK
Vedoucí lektor: Mgr. Štepán Klen, garant vzdělávání a výcviku složek IZS-sekce VaV 
prezidia VZS ČČK



Materiální a technické zabezpečení: Václav SVOBODA
Záchranné zabezpečení: Mgr.Jaroslav TŮMA, 
Zdravotní zabezpečení: Jan KOLOUCH
Figuranti: členové VZS MS Č.Krumlov, dobrovolníci

IX. Materiální zabezpečení

Účastníci budou mít k dispozici vlastní vybavení přiměřené zaměření a povětrnostním 
podmínkám; doporučujeme izolační obleky (neopren aj.), vhodné přilby, lana k jištění, 
transportní nosítka Sked a Ferno, raft, lehké žebříky, vybavení na řezání-sekání ledu apod.  

X. Organizační pokyny

 Účastníkům doporučujeme sjednání pojištění. Akce nemá charakter cvičení IZS, příp. 
škody na výzbroji a výstroji není možné uplatňovat

 Družstva či jednotlivci, kteří nemají  zkušenosti z výše uvedenou problematikou 
budou  školeny a  procvičováni za řízení instruktorů VZS ČČK, včetně možnosti 
zapůjčení materiálu.

 Účastnický poplatek: 80, -/osoba; v ceně je oběd a drobné občerstvení
 Předběžnou účast potvrdit na kontaktní adresu Ing. Milan Bukáček, email 

bukacek@zachranari.com, tel 606 270 047 do 15.2. 2009, www.zachranari.com
 Přihlášky příspěvků k zadaným tématům nebo k tématu dle vlastního výběru 

k podobné problematice  prosím zaslat včetně názvu příspěvku a jména  
přednášejícího do 15.2. 2009.

 Občerstvení po dobu semináře bude zajištěno ve VC VZS ČČK v D. Vltavici.
 Ubytování možno zajistit ve VC VZS ČČK D. Vltavice, na základě tel. nebo 

emailové objednávky obdržené do 19.2.2009, informace o ubytování 
www.zachranari.com

 V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků semináře (min. 40 osob) nebo 
jiných objektivních důvodů (počasí atd.) si vyhrazují pořadatelé právo konání 
semináře zrušit. V tomto případě informace naleznete dne 20.2. od 09.00 hod na 
www.zachranari.com 

XI. Oslovení účastníci

 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Plzeňského kraje

 Policie ČR Správa Jihočeského kraje

 Zásahová jednotka policie ČR

 Prezídium a MS Vodní záchranné služby ČČK  

 ČČK OS Č. Krumlov a České Budějovice

 Vojenský hasičský záchranný sbor Polná na Šumavě



 Jednotky  sboru dobrovolných hasičů  Hořice na Šumavě, H.Planá, Frymburk, 
Černá v Pošumaví, Přední Výtoň, Č. Krumlov, Kájov

 Městská policie Č.Krumlov, Č.Budějovice,

 Vodní záchranná služba Rakouska,  Vodní záchranná služba Bavorského ČK

 Sdružení záchranných služeb ČR

 Jihočeská záchranná brigáda kynologů

 Horská služba ČR oblast Šumava

 JU zdravotně sociální fakulta České Budějovice

 Povodí Vltavy, státní podnik 

 Státní plavební správa 

 Lipno servis s.r.o

 ZAHAS s.r.o

 SAVA TRADE s.r.o.

 GUMOTEX a.s.

XII. Partneři semináře

                                                           

  

   

                                

             

Těšíme se na Vaši účast                                            

                                                                                             Předseda VZS ČČK MS Č.Krumlov
        Ing. Milan Bukáček  


