
Speleologická záchranná služba ČSS na „14th European Cave Rescue Meeting 2021” 

 

Členové Speleologické záchranné služby ČSS a příslušníci Hasičského záchranného sboru JmK se za Českou 

republiku účastnili 14. ročníku ECRA Meetingu. Ten se tentokrát konal v krásné a na jeskyně bohaté oblasti 

Španělska, v Kantábrii, ve městečku Ramales de la Victoria ve dnech 11.–14. listopadu 2021. Organizátorem 

meetingu byla pověřena místní organizace Espeleosocorro Cántabro ESOCAN. 

European Cave Rescue Association je nezisková organizace, která sdružuje evropské speleologické záchranné 

služby. Účelem ECRA je podporovat výměnu znalostí a zkušeností na poli jeskynní záchrany. SZS ČSS je členem 

ECRA od roku 2019. 

Přesný program 14. ročníku ECRA meetingu najdete na webu ECRA 

Před samotnou konferencí jsme se účastnili, v rámci programu pre-meetingu, sportovních exkurzí do dvou 

nádherných jeskyní: Cueva Mur a Cueva de la Coventosa (součást systému Cueto – Coventosa, s celkovou délkou 

32 km). Obě jeskyně jsme obdivovali pro jejich nádhernou výzdobu, ohromnost, podzemní toky; všem vřele 

doporučujeme navštívit tyto jeskyně, které pro nás vybrali místní jeskyňáři.  

 

Oficiální program meetingu, který začal ve čtvrtek večer, byl tematicky rozdělen na následující tematické okruhy:  

• Lékařský 

• Potápěčský 

• Technický (transport) 

• Rozpojování hornin 

 

V rámci teoretických částí jsme se zájmem sledovali přednášky o nedávných záchranných akcích Verovkina cave, 

Abcházie a Ogof Ffynnon Ddu, Wales a to od přímých účastníků. Dále pak přednášky o rozpojování hornin, nebo o 

vývoji Nicola 3, resp. 4 v Anglii. Účastnili jsme se diskuse u okrouhlého stolu o pojištění jeskyňářů a jeskynních 

záchranářů.  

 

V rámci praktické části jsme se účastnili ukázek ve vstupním portálu Cueva Mur:  

• Rozpojování hornin pomoci klínků 

• ukázky zajímavých technik a postupů z oblasti záchranné techniky používané v různých zemích, např.: 

• tzv. "quick balance" dle chorvatsko-italské metodiky - technika vertikálního transportu postiženého 

směrem nahoru za použití minima materiálu a jenom malého transportního týmu. Použije se jenom 

jedno tahací lano, které se přesouvá ze stanoviště na stanoviště. A pro tuto techniku transportu je 

potřeba jen dvou (ideálně však alespoň 3) záchranářů.   

• autozáchranné techniky dle americké metodiky 

• aplikace opakovaně použitelných kotev Petzl Pulse jak pro záchranářské techniky, tak i pro lezení 

vertikálních stupňů v jeskyních 

• použití "lidské kotvy" pro vytahování/dopomoc/jištění/spouštění postiženého na ukloněných svazích.  

 

V průběhu Valné hromady byl přijat nový člen ECRA z Ruska (SDS) se statusem Observer Membership.  

A co nás velice těší, bylo taky rozhodnuto o místě příštího ECRA meetingu, kterým bude Rudice v České 

republice!!!  A to ve dnech od 26. 9.2022 do 2. 10. 2022. Je to i díky úspěšnému 16tému Mezinárodnímu 

speleologickému kongresu konanému v Brně v roce 2013, na který mají mnozí členové ECRA pozitivní vzpomínky. 

Je to pro Českou republiku vskutku velká čest a pro SZS také krásný dárek k 40tému výročí založení.  

Celý meeting se nesl v duchu utužování osobních kontaktů a spolupráce s dalšími jeskyňářskými záchranářskými 

organizacemi z různých zemí. 



Setkání se zúčastnilo asi 100 záchranářů z 20 zemí. Česko zastupovalo 7 záchranářů ze dvou organizací: Libor 

Matuška, Sebastian Kovačič (SZS ČSS) a Tomáš Filip, Marek Jarůšek, Jaroslav Zhoř, Radek Mísař, Jiří Vít (HZS 

JmK) 

PS. Více fotografií naleznete na Facebooku SZS a ECRA 

Sepsal S. Kovačič, 21.11.2021 


