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Kurz „Vodní záchrana  a činnost  v krizových situacích“ 
 
 
 
Aktivita je  finančně podpořena  z dotačního programu  Ministerstva obrany ČR  Podpora 
branně - sportovních a technických aktivit obyvatelstva;  název projektu "Připraven k řešení 
krizových"  
 
 
 
 
 
 
Cíl: připravit kurzanty na zvládání a řešení krizových situací v problematice vodní záchrany    
a dalších specifických tématik, se kterými se mohou setkat  při výkonu reálných 
záchranářských činností. Sebezkušenostní výcvik zaměřený na ověření  jejich psychické          
a fyzické odolnosti   a schopnost týmové spolupráce. 
 
Metoda: 1 část - teoreticky, 2 část - maximální počet zaměstnání proběhne v praktickém  
procvičováním zvolených témat   
 
Cílová skupina:  do 10 kurzantů JSDH    
 
Místo a termín konání kurzu: Česko- rakouské výcvikové středisko a základna  VZS  

Vltavice 12. -13.5. 2018 
                                                    Zahájení kurzu: 12.5. v 16.00   
 Ukončení kurzu: 13.5.  do 14.00 
 
Ubytování:  Česko- rakouské výcvikové středisko a základna VZS D. Vltavice,  možnost 

přípravy stravy k dispozici el. sporák  a nádobí, též možnost koupit nápoje a 
drobné občerstvení 

 Cena za ubytování: 350,- /os/noc bez snídaně - k dispozici 3 pokoje po 3-4 
lůžkách; platba na účet VZS ČČK 
 

Stravování:  oběd a večeři - vlastní  
                                                  
 
Doprava – vlastní 
 



Popis cesty:  Č.Krumlov – Černá v Poš. – Bližná – D. Vltavice – (zde ponechat  soukromá 
vozidla) a pak přívozem Kyselov 

 

zodpovědná osoba za JSDH  

 
 
 

Metodické pokyny:  
 

Každý tématický blok bude uveden teoretickým úvodem v minimálně potřebném 
rozsahu. Zaměstnání povedou instruktoři VZS ČCK. Náročnost kurzu bude přizpůsoben 
vycvičenosti kurzantů a samozřejmě i počasí.  Zdravotní stav musí být  - schopen. 
Doporučujeme uzavřít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. V případě poškození 
materiálu v majetku VZS bude požadováno škodu uhradit. Před zahájením  kurzu podepíše 
každý frekventant prohlášení o absolvování kurzu viz. příloha. 
 
Tematické bloky –  viz. příloha 

 
 
Organizační záležitosti 
 
JSDH   

 Do 11.5.2018  předložit seznam účastníků kurzu  (jméno, příjmení , r.č., bydliště, ) 
mailem 

 Každý účastník kurzu připojistit na uvedenou akci a předloží potvrzení  o zdravotní 
způsobilosti (nepožadujeme potvrzené lékařem).  

 Každý účastník podepíše  prohlášení viz. příloha 
 

Předpoklad  provedení kurzu: 
o každý účastník kurzu musí být vybaven:  

– plavky 
– osobní vybavení hasiče  
– nůž  
– izolační nebo neoprenové obleky - pokud máte ve výbavě   
– psací potřeby  
– neoprenové nebo plátěné boty 
– pracovní rukavice 
– záchranná vesta,  
– 2 ks karabina HMS, 
– přilba 
– svítilna 
– vhodné oblečení a obuv pro činnost v terénu 
– náhradní oblečení pro činnost ve vodě - kombinéza a pevná obuv pro plavání 

na volné vodě 
– přezůvky  

 
 dále doporučujeme : 

o  hygienické potřeby,  



o  léky které užívá  
o Pláštěnka 
o Repelent 
o Opalovací krém 
o Pokrývka hlavy 
o Kompas (buzola) 
o Náhradní obuv 
o GPS (pokud vlastní) 

 
VZS: 

 Zabezpečit prostor výcviku a pronájem zařízení 
 Zpracování certifikátu  
 Přípravu zaměstnání,  výběr a přípravu lektorů 
 Zdravotní zabezpečení 
 potřebný materiál: rozpracovat dle témat   

 
 
v D. Vltavici dne 1.5. 2018 
          ředitel 
 
                          Ing. Milan Bukáček  


