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Kurz Vodní záchrany a činnosti v

Pořádáno za finanční podpory:

Programů Evropské územní spolupráce Rakousko 

Sebezáchranu a záchranu osob ze zamrzlé vodní plochy pomocí improvizovaných i 

speciálních prostředků, topografii, základy přežití v

proboření do ledové vody –

ročníku oboru Zdravotnický záchranář Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích v rámci šestidenního pravidelného kurzu praktických dovedností a 

teoretické přípravy pořádaného Místní skupinou Český Krumlov Vodní záchranné služby 

ČČK. Velkým přínosem pro všechny zúčastněné byla aktivní účast hornorakouských vodních 

záchranářů, kteří akci doplnili nejen ukázkou, ale i předvedením vlastních speciálních 

záchranných prostředků a lanové techniky s komentářem v

zmínku stojí i jejich pomoc při

týmů do neznámého terénu. 

Všech devatenáct studentů dnes může s

podchlazení „na vlastní kůži“. První den je čekalo 

vlastnostmi ledu, záchrannými pomůckami

Mnoho studentů si v té chvíli neuvědomilo, že část teoretickou bude následovat i nácvik 

zvládnutí problematiky v praxi. Následující den 

rozcvičky do výřezu v ledové ploše a sami poznali

obtížným a jak důležité je v
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Kurz Vodní záchrany a činnosti v krizových situacích 

územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013, 

áchranu osob ze zamrzlé vodní plochy pomocí improvizovaných i 

topografii, základy přežití v terénu, ale například i zvládnutí stresu po 

– to všechno si vyzkoušeli začátkem února studenti druhého 

ročníku oboru Zdravotnický záchranář Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 

rámci šestidenního pravidelného kurzu praktických dovedností a 

teoretické přípravy pořádaného Místní skupinou Český Krumlov Vodní záchranné služby 

ČČK. Velkým přínosem pro všechny zúčastněné byla aktivní účast hornorakouských vodních 

, kteří akci doplnili nejen ukázkou, ale i předvedením vlastních speciálních 

záchranných prostředků a lanové techniky s komentářem v anglickém i německém jazyce.

zmínku stojí i jejich pomoc při organizování modelové situace - hromadné nehody a

Všech devatenáct studentů dnes může s čistým svědomím říci, že zažili 

„na vlastní kůži“. První den je čekalo teoretické seznámení se záchranou z

vlastnostmi ledu, záchrannými pomůckami a s problematikou podchlazení

té chvíli neuvědomilo, že část teoretickou bude následovat i nácvik 

praxi. Následující den naskákali frekventanti v 

ledové ploše a sami poznali, že i samotné dýchání se najednou stává 

danou chvíli nezpanikařit. Následovalo procvičování

áchranu osob ze zamrzlé vodní plochy pomocí improvizovaných i 

terénu, ale například i zvládnutí stresu po 

to všechno si vyzkoušeli začátkem února studenti druhého 

ročníku oboru Zdravotnický záchranář Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 

rámci šestidenního pravidelného kurzu praktických dovedností a 

teoretické přípravy pořádaného Místní skupinou Český Krumlov Vodní záchranné služby 

ČČK. Velkým přínosem pro všechny zúčastněné byla aktivní účast hornorakouských vodních 

, kteří akci doplnili nejen ukázkou, ale i předvedením vlastních speciálních 

anglickém i německém jazyce. Za 

hromadné nehody a vysazení 

čistým svědomím říci, že zažili rizika 

teoretické seznámení se záchranou z ledu, 

odchlazení, tzv. hypotermie.

té chvíli neuvědomilo, že část teoretickou bude následovat i nácvik 

v plavkách v rámci 

, že i samotné dýchání se najednou stává 

Následovalo procvičování různých



technik sebezáchrany po propadnutí do ledové vody, záchrana jednotlivcem bez pomůcek,

improvizovanými prostředky (žebřík, lano, kanistr, hole atd.) i za pomoci raftu. Odpoledne 

pak všichni procvičovali součinnost v družstvu za použití ledových saní, nafukovací lávky a 

surfového plováku. 

V další části programu čekalo studenty metodické i praktické zvládnutí hromadného 

neštěstí, procvičení třídění účastníků nehody metodou START i s modelovou situací a 

dvoudenní pochod (cca 50 km) podle mapy a buzoly včetně přespání v lesnatém terénu a 

využití radiového spojení. Přes pocit vyčerpání byla na celém týmu znát chuť pokračovat do 

cíle. Od studentů byla již třetí den slyšet vyjádření typu „my už čekáme úplně cokoli“. Po 

prvním dni pochodu v tříčlenných skupinách v teplotě pod bodem mrazu čekalo frekventanty 

plnění celé řady úkolů. Například záchrana osob ze zamrzlé vodní hladiny, přechod skupiny 

přes zamrzlou vodní plochu, při kterém bylo nutné dbát na dodržování pravidel bezpečného 

pohybu po ledu. Další program byl ve znamení zdravotnické tématiky a první pomoci –

zajištění a transport intoxikovaného pacienta v obtížném terénu. Věrohodnost situace ještě 

umocňovali okolostojící figuranti, kteří představovali známé postiženého a komplikovali 

studentům práci nejen neustálým překážením, ale i nechtěnou pomocí a radami.   

Aktivní účast na mezinárodním praktickém semináři vyproštění a záchrany ze zamrzlé 

vodní plochy pořádaném krumlovskými vodními záchranáři pod záštitou hejtmana 

Jihočeského kraje byla první únorovou sobotu jednou ze součástí programu budoucích 

zdravotnických záchranářů. Po úvodní teoretické části semináře přišla řada na praktickou 

ukázku v režii dvaceti tří zúčastněných jednotek a organizací. Přibližně sto padesát 

přihlížejících tak mělo možnost vidět využití např. žebříku, kanystru, nafukovací lávky, 

záchranných bodců, lan, člunů ale i motorového plovoucího vozidla a mnoha dalších 

záchranných prostředků. Součinnost s přítomnými základními i ostatními složkami 

integrovaného systému při záchraně z ledu a také předvedení techniky vytažení probořené 

osoby pomocí psů členů Jihočeské záchranné brigády kynologů byla pro studenty (dle jejich 

vlastního vyjádření) nejen první, ale zároveň i velmi cennou zkušeností. 

Poslední den kurzu měli studenti za úkol prokázat získané znalosti a dovednosti. V 

modelových situacích náhodně zvolený čtyřčlenný tým určeným způsobem a prostředkem 

prováděl záchranu osoby po proboření na zamrzlé vodní hladině. Následovalo poskytnutí 

první pomoci, transport a simulované předání pacienta letecké záchranné službě. Všichni 



studenti prokázali výbornou odbornou i morální připravenost a nasazení a oprávněně obdrželi 

certifikát o úspěšném absolvování kurzu. 

U studentů byla zároveň oceněna týmová spolupráce, odhodlání vedoucí ke splnění 

úkolů a také materiální připravenost. 

Únava a vyčerpání, ale zároveň i radost z překonání sama sebe – to byly pocity 

studentů v závěrečný den kurzu. Opět se potvrdilo, že pokud je tým kompaktní a udrží si 

pevnou morálku, dokážou i jednotlivci, kteří tvoří jeho součást, zdolat překážky, které by 

osamoceni nebyli schopni překonat. Věříme, že tento kurz pomohl k přípravě budoucích 

profesionálů na situace, které jdou běžně jen obtížně simulovat a při jejichž řešení může 

prožitá zkušenost zachránit zdraví či život.
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