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Projekt podpořen z Fondu malých projektů EU
Zařazení do programu:

INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020
Název projektu: "Společně pro bezpečnost na vodě uděláme víc"
Stručný popis projektu:
Smyslem projektu je realizace společných aktivit přeshraniční spolupráce v souladu s
posláním Vodní záchranné služby ČČK a Rakouska. Jedná se o aktivity v oblasti společných
setkání, kurzů a výcviků, s cílem výměny zkušeností, zvýšení odborné připravenosti členů
vodní záchranné služby obou stran. Kdy vyhledání sochy Sv. Nepomuckého ze dna Lipenské
nádrže připomene nedávnou historii a má význam nejen pro přeshraniční regiony Česka a
Rakouska, ale také Německa. Dalšími aktivitami je soustředění mládeže obou partnerů,
preventivní a vzdělávací programy pro veřejnost a v neposlední řadě organizace významné
sportovní akce Závodu v dálkovém plavání s mezinárodní účastí.
Cílem projektu je navázat na úspěšný společný projekt, vytvořit podmínky pro rozvoj a
prohloubení spolupráce obou organizací v příhraničních oblastech ČR a Rakouska. Vytvořit
podmínky pro výkon vodní záchranné služby v příhraničních regionech ČR a Rakouska.
Posílit bezpečnost infrastruktury turistického ruchu a obyvatelů regionu v případě krizových
situací. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služeb obou organizací v případě nasazení při
krizových situacích, zapojit se do společných cvičení, školení a kurzů v oblasti vodní
záchrany a výměnu zkušeností a jazykových znalostí na obou stranách hranice. Zaměřit se na
výchovu a činnosti mládeže, organizaci a smysluplného využití volného času. Cílovou
skupinou jsou členové vodní záchranné služby včetně mládeže. Dále pak široká mezinárodní
veřejnost.
Cílové skupiny: členové Vodní záchranné služby ČČK a H. Rakouska včetně mládeže, školy
a mezinárodní veřejnost se zaměřením na mládež.

Doba realizace projektu: 1. červenec 2018 - 30. červen 2019

Plánované aktivity v rámci projektu:
1. Za historií "Najdeme sochu Svatého Nepomuckého"
o předmětem je potápěčská akce za účelem vyhledání sochy Sv. Nepomuckého,
která by se měla nacházet dle pamětníků na dně Lipenské nádrže v prostoru
bývalého koryta Vltavy
o praktický výcvik, účast 20 osob z toho 8 OWR
o Realizace květen 2019
o místo D. Vltavice
2. Adventní plavání a raftování
o Předmět činnosti výcvik na tekoucí vodě a společenské setkání, vyhodnocení roku
o praktický výcvik, účast 30 osob z toho 10 OWR
o Realizace 23.12. 2018
o místo Vltava a Český Krumlov
3. Společný tábor mládeže
o Předmět činnosti intenzivní výcvik mládeže v oblasti vodní záchrany, výchova
mladých záchranářů
o 3 denní v celkovém počtu frekventantů 30 z toho 10 z VZSR
o Realizace květen 2019
o místo Lipensko
4. "Setkání se záchranáři“
o Předmět činnosti preventivní opatření bezpečného pobytu u vody, příprava
mládeže a obyvatel k řešení mimořádných událostí
o 1 denní akce formou ukázek a aktivit pro veřejnost (1.pomoc, ovládání plavidel,
desatero bezpečného pobytu u vody, vodní záchrana atd.)
o předpoklad 10 instruktorů z toho 4 OWR
o Počet 3 v celkovém počtu účastníků z veřejnosti 400 osob
o Realizace červenec 2019 až květen 2019
o místo Českokrumlovsko a Lipensko
5. Závody v dálkovém plavání
o Předmět činnosti organizace sportovní aktivity a zajištění bezpečnosti soutěžících
o 2 denní akce pro mezinárodní veřejnost, předpoklad aktivní účast 250 osob z toho
30 z Rakouska
o předpoklad 16 instruktorů z toho 8 OWR
o Realizace 28. - 29. červenec 2018
o místo D. Vltavice

Popis aktivit partnera
1. Potápěčský výcvik
o součinnost potápěčských týmů;
o 2 denní
o účast 8 osob z VZS,
o realizace březen - duben 2019
o místo Attersee
2. Školení záchrany v tekoucí (divoké vodě)
o 3 denní,
o účast 4 osob z VZS,
o realizace duben 2018 H. Rakousko
3. Cvičení záchranných týmů v H. Rakousku
o nácvik činnosti a součinnost při krizových situacích,
o 1 denní
o účast 8 osob z VZS ČČK
o realizace duben- květen 2019, H. Rakousko
4. Mezinárodní sedmidenní tábor mládeže
o výcvik mládeže v oblasti vodní záchrany,
o účast 10 osob z VZS ČČK,
o realizace 15. -21. červenec 2018, Nusdorf
5. Oblastní soutěž v záchranném plavání
o záchranný sport
o účast 6 osob z VZS ČČK,
o realizace 1.července 2018, H. Rakousko

Popis výstupů z projektu:

Hlavním výstupem projektu bude počet podpořených 106 členů a oborníků vodní záchranné
služby. Dále v projektu bude podpořeno 550 osob z mezinárodní veřejnosti v aktivitách Akční dny se záchr. a závodech v dálkovém plavání.

Přeshraniční dopad:

Prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a zvýšení akceschopnosti mezi oběma partnery.
Zlepšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obou regionů, nabídka zájmových a sportovních
aktivit, smysluplné využití volného času, prevence soc. patologických jevů a boj proti
kriminalitě.

Společná realizace:

Vytvořen společný projektový tým, který bude zodpovědný za přípravu, koordinaci, řízení a
realizaci jednotlivý aktivit. Hlavní projektový manažer byl stanoven Ing. Milan Bukáček a za
partnera Josef Leichtfried. Tým se bude pravidelně nebo dle potřeby scházet.
Společný personál:
Pro realizaci projektu bude stanoven společný projektový tým ve složení:

• za VZS ČČK Ing. Milan Bukáček, Ing. Jarmila Nová, Lenka Krbcová, Ing. Jan
Wimmer a další osoby podle potřeby v předpokladu 10 osob. Odměny budou řešeny
na základě pracovně právních vztahů na DPP. Část projektového týmu cca 5 osob
bude opracovat dobrovolně bez nároku na odměnu.

•

za OWR: Josef Leichtfried, Dr. Gerald Berger, Gudrun Schoftuer, Ing. Christian
Zeinteinger bez nároku na odměnu + 5 dalších dobrovolníků
Tým se bude pravidelně nebo dle potřeby scházet. Komunikace bude probíhat také
mailem. Potřebné dokumenty budou přeloženy do němčiny či do češtiny
překladatelkou na základě smlouvy o dílo.

Celkové výdaje projektu: 18.167,- Eur
Finanční příspěvek z EFFR: 15.442,- Eur

Ing. Milan Bukáček
předseda PS, hlavní projektový manager

