Kongres Mimořádné události v urgentní medicíně
vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy
23. – 25. února 2012 od 13.00 hod. Dolní Vltavice
Lipenská přehrada
MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ
25. února 10.00 -13.00 hod
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013, MO ČR a Jihočeského kraje

I. Organizátor semináře


MS VZS ČČK Český Krumlov, Vodní záchranná služba H. Rakouska,
Lipenská vodní záchranná služba



Obec Černá v Pošumaví



Jihočeský kraj – Krajský úřad – kancelář hejtmana



Generální ředitelství HZS



Školící a výcvikové zařízení HZS ČR Středisko Borovany



Sbor dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě a Černá v Poš.
II.Datum a místo provedení

23. - 25.února 2012, Česko – rakouské výcvikové středisko vodní záchranné
služby D. Vltavice, katastr Černá v Pošumaví, Lipenská přehrada.
III. Program semináře
Účastníci kongresu budou ohodnoceni 8 -12-ti kreditními body.
Čtvrtek 23.2.2012
09:00 - 11:00 Registrace – Česko – Rakouské výcvikové středisko vodní záchranné služby
D. Vltavice
Soutěž „Záchranářské pexeso“
11:00 – 11:15 Zahájení kongresu
11:15 – 12:00 Záchrana na ledové ploše, specifika, postupy, taktika, improvizace
terénních složek IZS Adéla Černá
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 13.45 Výstroj a vybavení záchranáře, Zásady bezpečného pohybu po
zamrzlých vodních plochách Adéla Černá
13.50 – 14.30 Záchranné prostředky pro záchranu na ledové ploše, zkušenosti se
zabezpečením služeb VZS na ledové dráze Ing. Milan Bukáček
14.35 – 15.20 interaktivní povídání s překvapením „Úrazové stavy při událostech na
zamrzlých vodních hladinách MUDr. Eva Tauchmanová
15. 25 – 15.55 zkušenosti se záchrany osob, vyproštění vozidel pod ledem ( HZS JK)
15.55 – 16.20 Přestávka s překvapením
16.20 – 17.00 použití vrtulníku pro záchranu osob zástupce Alfa Helicopter
17.10 – 17.35 Improvizované záchranné prostředky Mgr. Jaroslav Tůma
17.25 – 18.00 volné téma – využití GPS (Garmin)
večeře

19.00 – 20.00 – „Hypotermie – Pomáhá i škodí“ MUDr. Tauchmanová
20.00 – diskuze k přednášeným tématům

Pátek 24.2.2012
08:00 - 09:00 Snídaně
09.00 – 09.50 „Tonutí – první nebo poslední pomoc“ MUDr. Eva Tauchmanová
10.00 – 10.20 Rizikové aktivity na zamrzlých vodních plochách (?)
10.25 – 11.00 Adrenalin a rizika snowkitingu Petr Beneš
11.00 – 12.00 Záchranné prostředky a pomůcky - prezentace firem
12.00 - 13.00 oběd
13.00 – 15.30 praktický nácvik záchrana a sebezáchrana z ledu


Improvizované prostředky



Záchranné prostředky

16.00 – 19.30 lyžování a běžkování skiareál Kramolín,
20.00 – 21.00 večeře
21.00-XX:XX Vyhlášení výsledků soutěže „Záchranářské pexeso“
Společenský večer s „hudbou

Sobota 25.2.2012
08:00 - 09:00 Snídaně
09.00 – 09.20

Volné téma

09.20 – 09.40 Prezentace VZS H. Rakouska, Společné aktivity VZS ČČK a Rakouska
09.45 – 09.55 Pokyny a organizace Semináře

Na kongres naváže

10.00 – 13.00 Mezinárodní praktický seminář
09.30 – 10.00 prezentace na praktický seminář

Praktický výcvik záchrany z ledu po družstvech
 praktický výcvik, výměna zkušeností a záchranných prostředků, kromě jiného i
o záchrana osob vrtulníkem, čtyřkolkou
o záchrana osob záchranným psem
o další …
 účast veřejnosti
 tiskovka
Každé družstvo ve složení min. 1+2 s vlastním vybavením si připraví vlastní řešení
záchrany osob ze zamrzlé plochy, které předvede v rámci ukázky. V rámci ukázek pak bude
možnost následně vzájemně techniky vyzkoušet, kombinovat a modifikovat i s možností
využití prezentovaných záchranných pomůcek a prostředků pozvaných výrobců
a
distributorů. Pokud nemá družstvo zkušenosti z výše uvedenou problematikou budou
techniky záchrany a vyproštění řešeny pod dozorem lektorů VZS ČČK.
13.00 -14.00 oběd
14.00 – 14.30 vyhodnocení konference, závěr

IV. Realizační tým VZS MS Č.Krumlov
Prezident kongresu: Ing.Milan Bukáček
Víceprezident kongresu: Adéla Černá
Vedoucí lektor: MUDr. Eva Tauchmanová primářka ARO Semily, Mgr. Jaroslav Tůma
Materiální a technické zabezpečení: Jan Wimmer
Záchranné zabezpečení: Ing. Jan Šimek
Zdravotní zabezpečení: Jan Kolouch
Figuranti: členové VZS MS Č.Krumlov, dobrovolníci
VZS ČČK zajišťuje zdravotní a záchranné zabezpečení
V. Materiální zabezpečení
Účastníci budou mít k dispozici vlastní vybavení přiměřené zaměření a
povětrnostním podmínkám; doporučujeme izolační obleky (neopren aj.), vhodné
přilby, lana k jištění, pomůcky k vyproštění předmětů (potápěčská technika), lezecké
vybavení, transportní nosítka Sked a Ferno, raft, lehké žebříky, vybavení na řezánísekání ledu (vhodná motorová pila).
VI. Organizační pokyny






Účastníkům doporučujeme sjednání pojištění. Akce nemá charakter cvičení
IZS, příp. škody na výzbroji a výstroji není možné uplatňovat
Zúčastněné firmy zapůjčí prostředky a materiál k praktickému vyzkoušení
a porovnání
Kongresový poplatek pro účastníky kongresu je 1.800,-, který zahrnuje
stravování oběd a večeři, počínaje obědem dne 23.2. a konče obědem 25.2.
2012, 1 denní skipas na skiareál Kramolín, účast na společenském večeru,
logistické zabezpečení, zapůjčení záchranných prostředků, účast na
mezinárodním semináři, certifikát o absolvování konference
do 15.2. 2012 zaslat poplatek ve výši
1.800,- Kč na číslo účtu
238526432/0300, variabilní symbol IČO organizace nebo r.č. fyzické osoby bez
lomítka, v poznámce jméno vysílací organizace
100% je od 16.2. 2012



nebo jméno, storno poplatek

o účastníci kongresu dále zašlou přihlášku do 15.2. 2012 na adresu MS
Vodní záchranná služba ČČK, U Kasáren 111, 38 101, nebo mailem
bukacek@zachranari.com , kde uvést:
 jméno a příjmení
 vysílací složku
 kontaktní adresu, telefon a mail
 profesi
 způsob ubytování
o v případě menšího počtu účastníků kongresu než 20 osob bude
kongres přesunut do jiného termínu a nebo zrušen. V tomto
případě bude kongresový poplatek vrácen.
Ubytování řešit individuálně, doporučujeme objednat s předstihem do
15.2. 2012:
o Penzion Bližná (cca 3 km od D. Vltavice) kontakt http://www.taboryorisek.cz/, tel. 777187100 nebo mailem tabory-orisek@seznam.cz.

Cena dohodnuta pro účastníky konference 250,-/os/den se
snídaní
o Penzion Horizont (50m od VS VZS v D. Vltavici) kontakt tel.
308744178 nebo 607832853, mail rudolf.glacer@seznam.cz





Účastnický poplatek pro účastníky Mezinárodního praktického semináře
(konaného 25.2. 2012) je 150,- /osoba
o zahrnuje účast na semináři, občerstvení, logistické zabezpečení
účastníci semináře zašlou závaznou přihlášku a účastnický poplatek do
20.2. 2012 na adresu MS Vodní záchranná služba ČČK, U Kasáren 111,
38 101, nebo mailem bukacek@zachranari.com, na číslo účtu 238526432/0300,
variabilní symbol IČO organizace nebo r.č. fyzické osoby bez lomítka,
v poznámce jméno vysílací organizace nebo jméno, storno poplatek 100% je od
21.2. 2012




V přihlášce uvést:
 Název vysílací složky
 Adresa, kontakt tel. a email
 Velitel a počet zúčastněných osob
 Druh dopravního prostředku
 Vybavení družstva
 Prostředek a způsob záchrany osob pro ukázku
 Téma příspěvku do semináře
Občerstvení po dobu semináře bude zajištěno ve VC VZS ČČK v D. Vltavici.
Pořadatel má právo změnit časový harmonogram a obsah semináře pokud si
to vyžádá aktuální situace.

Kontakt:
MS Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov
U kasáren 111, 38101 Český Krumlov
tel. 380/717 995,606/270 047,
e-mail. bukacek@zachranari.com
bankovní spojení 238526432/0300
IČO: 60630256 DIČ: CZ60630256
www.zachranari.com

VII. Partneři semináře

Těšíme se na Vaši účast
Č. Krumlov 10.1. 2012

Předseda MS VZS ČČK ČK.
Ing. Milan Bukáček

