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Projekt: Společné
né aktivity V
Vodní záchranné služby ČČK a H.. Rakouska
Cílem projektu je vytvořit
řit
it podmínky pro výkon vodní záchranné služby na obou stranách
hranic ČR a Rakouska. Posílit bezpečnost
bezpe nost infrastruktury turistického ruchu a obyvatelů
regionu v případě krizových situací. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služeb obou organizací
v případě nasazení přii krizových situacích, zapojit se do společných
spole ných cvičení, školení a kurzů
kurz
v oblasti vodní záchrany a výměnu
vým
zkušeností. Podílet se na připravenosti
ipravenosti složek IZS,
ostatních zainteresovaných stran a také veřejnosti
ve
v řešení krizových
vých situací. Zaměřit se na
výchovu a činnosti
innosti mládeže, organizaci a smysluplného využití volného času a prevenci soc.
patologických jevů a kriminalitě.
kriminalitě
Oblast projektu: realizace společných
spole
aktivit přeshraniční spolupráce v souladu s posláním
Vodní záchranné služby ČČK a Rakouska.
Zdůvodnění:
Rozvoj infrastruktury turistického ruchu v příhraničních
ních oblastech ČR a Rakousku
v letním i zimním období, vede ke zvýšenému počtu
po
rizikových aktivit v oblasti na stranách
hranic ČR, Rakouska a Německa.
ěmecka. Jde především
p
o:
• Lipenská údolní nádrž – rybáři, jachtaři, windsurfing, kiteing
ng vodáci a jiné vodní
aktivity.
o Dle statistik rybářského
rybá
3000 rybářů z Rakouska a Německa,
ěmecka, přičemž
p
tato
kategorie návštěvníků
návště
patří k neohroženějším
o Kiteing až 1000 z R a N (jen za rok 2009 3 zásahy na rakouské občany)
ob
o Jachtařii a windsurfing – (za roky 2008 -2009 6 zásahůů k přímo ohroženým
osobám z R a N)

•
•

Cyklisté - vybudování nových stezek, otevření hraničního přechodu Kyselov, D.
Vltavice - Aigen, pěší turistika, bruslení in line
Zimní sporty na hladině jezera - běžecké tratě, bruslení, lední jachting, lední kiteing
atd.

Každoročně probíhá celá řada společně organizovaných aktivit na obou stranách
hranice např. Mezinárodní soustředění mládeže v roce 2007 a 2009, Mezinárodní cvičení a
semináře ( Mezinárodní praktický seminář záchrany osob ze zamrzlé vodní plochy D.
Vltavice 2006 -2009, Mezinárodní cvičení Neptun 2008), Mezinárodní konference Proregion
07, Hluboká nad Vl., Kurz divoké vody květen 2008 v Rakousku, Společné výcviky,
Mezinárodní sportovní soutěže a ukázky (Mezinárodní vodácký krumlovský maratón 2008 2009) a další významné akce.
Ke splnění cílů projektu je nutné zabezpečit podmínky pro výkon mezinárodní vodní
záchranné služby odborně, personálně a materiálově vybavenou s potřebným zázemím.
Předpoklad:
Je realizace oběma stranám prospěšných projektů, které dále prohloubí spolupráci
obou partnerů a povedou ke splnění zadaných cílů. Projekty budou realizovány na obou
stranách hranice s tím, vedoucím partnerem je MS VZS ČČK Č. Krumlov zastoupená
Ing. Milan Bukáček a partnerem je VZS H.Rakouska zastoupená Josef Leichtfried.
Cílové skupiny
• členové vodní záchranné služby ČČK a Rakouska - zvýšení akceschopnosti a
připravenosti;
• mládež VZS ČČK a H. Rakouska - výchova mládeže aktivní a smysluplné využití
volného a ochota pomoci člověku v nouzi;
• organizovaná (základní, střední a vysoké školy) a neorganizovaná mládež aktivní
využití volného času, prevence proti sociálně patologickým jevům a zdůraznění
hodnoty lidského života a pomoci člověku v nouzi;
• záchranné složky, vodáčtí instruktoři a pedagogičtí pracovníci - prevence a schopnost
řešit krizové situace;
• široká mezinárodní veřejnost - zvýšení bezpečnosti návštěvníků regionu, prevence,
využití volného času, zdravý způsob života, schopnost čelit krizovým situacím
• potenciálně ohrožené obyvatelstvo a široké spektrum návštěvníků obou regionů
zejména při vodních a zimních volnočasových aktivitách, pěší turistice a cyklistice
atd.
Horizontální předpoklad projektu: 1.7. 2010 – 30.6. 2013
Oba partneři se dále zavazují k dlouhodobé spolupráci v rámci společných aktivit vyplývající
z jejich poslání a také ke společnému využívání Česko -rakouské Výcvikového střediska a
základny vodní záchranné služby“ v D. Vltavici.
Výstupy projektu:
Předpokladem je aktivně zapojit 6.000 osob v cílových skupinách a až 300 osob přímo
ohrožených (prevence, záchrana, poskytnutí 1. pomoci); nepřímo pak 100.000 osob v
zabezpečení bezpečnostního servisu vodní záchranné služby.

Plánované aktivity
A. Výkon společných služeb Vodní záchranné služby ČČK a Rakouska
Podle možností obou stran realizovat společné stálé hlídky 1+2 při výkonu vodní
záchranné služby v hlavní sezoně (červen až září) v souladu s posláním, tedy zabezpečit
preventivní a záchrannou činnost a poskytovat první pomoc v případě ohrožení či
živelných katastrofách s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních
hodnotách na území Jihočeského kraje v regionu Lipenska ze základny D. Vltavice, na území
H. Rakouska na vodních plochách v zodpovědnosti VZS H. Rakouska v dlouhodobé
horizontu. Dále pak víkendové společné služby na ledové bruslařské dráze Lipno.

B. Organizace společných mezinárodních cvičení, kurzů a výcviků
Jedná se organizaci společných cvičení, kurzů a výcviků s cílem zvýšení odborné
připravenosti členů vodní záchranné obou stran. Jedná se:
• Kurz záchranář ZI-III dle pravidel Vzdělávacího programu VZS ČČK
• Výcvik záchrany ze zamrzlé vodní plochy
• Kurz záchranář na divoké vodě
• Výcvik záchranář hladinové služby
• Potápěčský výcvik, vyhledávání utonulých osob a předmětů
• Potápěčský kurz – potápěč záchranář
• Organizace společných přeshraničních cvičení
C. Mezinárodní soustředění mládeže
o Předmět činnosti: intenzivní výcvik mládeže v oblasti vodní záchrany
v souladu se vzdělávacím programem VZS, výchova mladých záchranářů,
smysluplné využití volného času, prevence soc. patologických jevů za řízení
zkušených instruktorů a vedoucích VZS
D. Preventivní činnost - „Akční dny se záchranáři“
o Předmět činnosti: preventivní opatření bezpečného pobytu u vody, příprava
mládeže a obyvatel k řešení mimořádných událostí, smysluplné využití
volného času, prevence soc. patologických jevů
E. Školení, kurzy a semináře činnosti v krizových situacích
• Kurz vodní záchrany a činnosti v krizových situacích
o Předmět činnosti: zajištění bezpečnosti při vodní záchraně a účast
v záchranném týmu při živelných pohromách
• Mezinárodní praktický seminář záchrany ze zamrzlé vodní plochy
o Předmět činnosti zajištění prevence a záchrany na zamrzlé vodní plochy
o Cílová skupina - studenti středních a
vysokých škol zdravotně
záchranářského směru, složky IZS, veřejnost, provozovatelé zimních
F. Mezinárodní sportovní soutěže
• Mezinárodní Vodácký maratón - součást Evropského poháru vodáckých
maratónů – zabezpečení bezpečnosti

•

Mezinárodní závody v dálkovém plavání – kolo Českého poháru v dálkovém
plavání

•

Mezinárodní závody v záchranářském sportu

G. Výstavba „Česko - rakouského Výcvikového střediska a základny vodní záchranné
služby“ v D. Vltavici
Jako základní předpoklad z hlediska získání podmínek pro úspěšnou realizaci projektu.
Účel zařízení:
Zabezpečit technické a sociální zázemí pro celoroční výkon vodní záchranné služby
a organizaci kurzů, školení a soustředění pro cílové skupiny v souladu s jeho posláním.
Zařízení by mělo umožnit výkon stálé služby, hlídka ve složení 1+2, v letních měsících 1+4,
ošetření a poskytnutí 1. pomoci osobám, sociální zázemí a hygienické zázemí, možnost
přípravy stravy, školící místnost, uložení potřebného matriálu a člunů a provedení drobných
oprav. Dále pak k organizaci kurzů, školení a soustředění především pak v letních měsících
s předpokladem zvýšené kapacity osob především instruktorů. Dále zabezpečit umístění
motorových a jiných plavidel a hlídky VZS k rychlému a bezpečnému výjezdu k zásahům a
výcviku. Z hlediska povětrnostních poměrů je zásadní vybudovat násypku (vlnolam).
Obecný popis
Budova se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, kombinace zděné budovy a
dřevostavby. Součástí střediska bude přístaviště pro kotvení člunů. Dále potřebné sanitární
a interiérové zařízení.
o Realizace stavby v roce 2010 - 2011

V ČK dne 15. srpna 2010

Ing. Milan Bukáček

