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Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013 MV GŘ HZS ČR;

Věc: Hodnocení kurz záchranných prácí na vodě
V souladu s koncepcí výcviku HZS ČR – záchranné práce na vodě proběhl ve dnech
29.9. – 1.10. 2010 kurz pro příslušníky HZS Jihočeského kraje dle obsahového plánu
a pokynů kurzu viz příloha. Náplň kurzu a organizační pokyny byly odsouhlaseny KŘ HZS
JK v srpnu 2010.
Počet účastníků: 14 příslušníků HZS z každého ÚO JK 2 osoby
Místo: bazén v ČK, Vltava v ČK, Lipenská přehrada – Výcvikové centrum VZS ČČK
D. Vltavice,
Instruktoři: 3 instruktoři, 2 figurant z VZS ČČK MS Č. Krumlov, 1 instruktor AČR
z útvaru Bechyně, Josef Leichtfried prezident VZS H. Rakouska
vedoucí kurzu Ing. Milan Bukáček
Naplnění cílů a úkolů kurzu:
Splněny v souladu s plánem provedení. Příznivé počasí vytvořilo pro pořádání kurzu
dobré podmínky. Teplota vzduchu kolem 14 0C a teplota vody 120C.
Výcvik na bazéně:
Proveden v souladu s plánem výcviku.
Hodnocení: Plavecké dovednosti jsou u většiny frekventantů podprůměrné úrovni v čase
v rozmezí 1:50 – 2:40 na 100m. Plavání 25 m pod vodou bylo pro některé velkým
problémem, uplavání „slabých“ 5 a 9 m může v případě zásahu na vodě znamenat ohrožení
života a nesplnění úkolu. Kladem je aktivní přístup všech zúčastněných a zvládnutí technik
osobního zásahu a fixace páteře na vodní hladině.

Zdravotní příprava
Proběhla kvalitní přednáškou na téma hypotermie, tonutí a utonutí, v další fázi kurzu již
prakticky v rámci modelových situací. Zdravotní přípravu lze jako tým hodnotit dobře,
přesto že u některých jednotlivců se vyskytují základní nedostatky.
Prezentace VZS Rakouska
Zajímavý byl jistě seminář a prezentace Vodní záchranné služby Rakouska. Prezident VZS H.
Rakouska představil koncepci, poslání, úkoly a vybavení rakouských vodních záchranářů.
Záchrana n stojaté vodě /hladinová záchrana/
Blok teoretických přednášek proběhl před i po praktickém výcviku. Důraz by byl položen na
záchranu osobním zásahem, vynášení osob, plavání v oděvu a řešení modelových situací,
vždy s důrazem v práci v týmu. Byly procvičeny způsoby záchrany pomocí prostředků, které
mají HZS k dispozici, pomoci raftu, mot. člunu a navíc další možné improvizované
prostředky. Při záchraně pomocí motorového člunu se projevily nedostatečné praktické
zkušenosti při ovládání člunu u držitelů VMP. Také fyzická a psychická odolnost
v podmínkách chladné vody je u některých příslušníků na nedostatečné úrovni. Z těchto
důvodů nedoporučuji k zásahům ke krizovým situacím na vodní hladině příslušníkům viz.
seznam.
Záchrana na tekoucí vodě
Zahájeno blokem teoretických přednášek a suchém výcviku. Výcvik proveden oproti plánu na
Vltavě v Č. Krumlově z důvodu uzavření vodáckého kanálu v Č. Vrbném. Procvičeny byly
jednotlivé úkoly v souladu s plánem výcviku. Důraz byl položen na záchranu upoutaným
zachráncem, zřízení stanoviště, překonání toku, sebezáchranu a ovládání raftu. Nově byla do
kurzu zařazena problematika překonávání vodního toku broděním jednotlivcem a skupinou
za použití různých technik a taktiky s využitím zkušeností AČR.
Materiálové a personální zabezpečení
Materiálové a personální zajištění kurzu bylo dobře připraveno jak ze strany VZS tak
HZS. Potřebný materiál, který nemají HZS standardně vy výbavě byl zapůjčen z OUHZS
Borovany. Oproti minulosti se zlepšila materiálová vybavenost jednotlivých OÚ. Přesto je
však zarážející fakt, že i přes množství rizikových zásahů k tonoucím v JK, kde je ohrožován
život příslušníků HZS je podle slov účastníků kurzu vybavenost záchranných týmů HZS
nedostačující. Z hlediska především bezpečnosti záchranářů a efektivity zásahu doporučuji
vybavit minimálně:
o všechny zásahové vozidla
o 4x 25 m házecí pytlík
o 2x vesta Extrém-pro
o 6 x karabina
o Stanoviště na velkých vodních plochách /např, Frymburk/ navíc:
o Motorový člun s motorem min.90 kw a vybavením
o 2x suchý izolační oblek, včetně „haupny“, neoprenové rukavice
o kotvičky pro vyhledávání utonulých
o sonar s GPS
o vodoodolná svítilna
S výhodou bylo také využito didaktických pomůcek, materiálového vybavení VZS
a zázemí VC VZS v D. Vltavici, včetně ubytovacích kapacit. Část potřebného materiálu bylo
nakoupeno viz. vyúčtování.

Závěrečné vyhodnocení:
Velice kladně hodnotím přístup účastníků kurzu k jednotlivým zaměstnáním,
schopnost improvizovat a týmový duch plnění zadaných úkolů. I když plavecké schopnosti
některých příslušníků HZS nejsou na požadované úrovni ukázali, že po absolvování základní
výcviku bude většina z nich schopna kvalifikovaně řešit situace záchranné práce spojené
s vodním prostředím. Fyzická a psychická odolnost v podmínkách chladné vody je u
některých příslušníků na nedostatečné úrovni. Nedoporučuji k zásahům ke krizovým
situacím na vodní hladině jmenovaným příslušníkům HZS.
Je nutné pravidelně zařazovat do výcviku jednotlivé prvky záchranných prací na vodě
s důrazem na používání raftu a motorových plavidel, používání záchranných pomůcek
a osobní zásah s maximálním počtem příslušníků HZS. Jako základní předpoklad pro
úspěšnost zásahů doporučuji mít v každé směně min. dvě předurčené, materiálově vybavené
a vyškolené osoby, kteří v případě zásahu na vodní ploše budou schopni profesionálně
zasáhnout. Příslušníci směn by pak alespoň jednou za dva roky absolvovali 2 denní
zdokonalovací výcvik činností při záchraně na vodních plochách s důrazem na tekoucí vodu.
Zvláštní prioritu a pozornost je potřeba věnovat výcviku a vybavení záchranných týmů HZS
při záchraně osob na zamrzlé vodní hladině. Členové VZS ČČK jsou připraveni odborně
a kvalifikovaně tyto zaměstnání organizovat a řídit.
Neméně důležitým opatřením by mělo také být dovybavení směn HZS potřebným
materiálem viz. doporučení. Jednoznačně je nutné upřednostnit vybavení směny umístěné
v blízkosti velkých vodních ploch (Lipno, Orlík) a toků (Vltava, Otava, Lužnice atd.).
Nedostatečné je vybavení stanice HZS Frymburk, kdy často dochází k zásahům ve
složitých podmínkách rozbouřeného Lipna.
Dlouhodobé praktické zkušenosti instruktorů VZS napomohly k vysoké odborné
a organizační úrovni kurzu. Vzájemné poznání obou složek IZS z hlediska jejich možností,
působnosti a materiálové vybavení pozitivně ovlivní jejich součinnost v případě nasazení a v
konečném důsledku napomůže k zvýšení bezpečnosti obyvatel.
V Českém Krumlově 4.10.2010
hlavní instruktor kurzu
Ing. Milan Bukáček

