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Spolupracující partneøi realizovali v&scaron;echny èinnosti plánované v projektu v souladu s
harmonogramem v období 1.07.2009 - 30.06.2011. Do projektu umístily partnerské obce nejnaléhavìj&scaron;í úkoly
obsa¾ené v "Programu zlep&scaron;ení bezpeènostní situace v pøípadì ohro¾ení ¾ivelnými katastrofami v krkono&scaron;skojizerském pøeshranièním pásmu," vypracovaný spoleèným projektovým týmem v etapì spoleèné pøípravy projektu.

Rozsah projektu schválený spoleèným sekretariátem a monitorovacím výborem projektu byl následující:
&bull; adaptace místností v sídle dobrovolného hasièského sboru v Piechowicích na Pøeshranièní evakuaèní centrum
pomoci obyvatelstvu
&bull; nákup 4 specializovaných vozidel s doplòkovou záchrannou zásahovou funkcí
&bull; nákup preventivního záchranného vybavení a snì¾ného skútru
&bull; realizace tøí pøeshranièních semináøù
&bull; realizace spoleèných &scaron;kolících cvièení za u¾ití novì zakoupených vozidel, preventivního záchranného vybavení, a
s u¾itím postupù vyvinutých na semináøích.
&bull; propagace projektu
Pøeshranièní evakuaèní centrum pomoci obyvatelstvu je základem pro roz&scaron;íøení institucionalizované formy
spolupráce mezi partnery projektu a dal&scaron;ími zainteresovanými stranami na obou stranách hranice, majícími
zájem o spolupráci v oblasti civilní ochrany a ochrany pøírodních zdrojù pøed pøírodními katastrofami. Pøeshranièní
evakuaèní centrum pomoci obyvatelstvu je v pøípadì evakuace nebo pøi zahájení záchranných prací uzpùsobeno k pøijímání
lidi obou národností. Kromì krizových situací bude PECPO slou¾it jako spoleèné výukové støedisko pro bilaterální iniciativy v
oblasti vzdìlávání a prevence. Z dùvodu zdùraznìní významu PECPO pro místní komunity obou národù byly funkèní
místnosti pojmenovány podle jejich úèelu: Èeský preventivní sál a Polský preventivní sál. Pøeshranièní evakuaèní centrum
pomoci obyvatelstvu bude fungovat v období trvání projektu na základì spoleènì vytvoøeného rámcového
harmonogramu èinností.
V letech 2009 / 2010 byla zakoupena specializovaná vozidla s doplòkovou záchrannou a hasièskou funkcí a
nejnovìj&scaron;í prevenèní záchranné vybavení.
Obec Piechowice zakoupila záchranné po¾ární vozidlo se speciální silnièní záchrannou funkcí znaèky Renault MILDUM
300 DXI 4x4. Vùz je souèástí Celostátního hasièského záchranného systému - a jeho u¾ivatelem je Sbor dobrovolných
hasièù v Miechowicích (PL).
Mìsto Szklarska Porêba zakoupilo záchranné po¾ární vozidlo se speciální ekologickou záchrannou funkcí znaèky MAN
13.280. Vùz je zapojen do Celostátního hasièského záchranného systému - a jeho u¾ivatelem je Sbor dobrovolných
hasièù ve Szklarské Porêbì.
Obec Koøenov zakoupila záchranné po¾ární vozidlo znaèky Mercedes UNIMOG s funkcemi snì¾ného pluhu a zpøístupnìní
nepøístupných osídlených oblastí. U¾ivatelem vozidla je Sbor dobrovolných hasièù v Koøenovì.
Mìsto Harrachov zakoupilo speciální vozidlo QUAD s funkcí rychlého dojezdu do ohro¾ených míst v extrémnì nároèném
terénu a to jak v zimì, tak v létì. U¾ivatelem vozidla je Sbor dobrovolných hasièù v Koøenovì.
Obec Stara Kamienica zakoupila snì¾ný skútr, záchranné a preventivní vybavení a také vybavení nové generace urèené k
ochranì zdraví záchranáøù jmenovitì:
&bull; plovoucí motorová èerpadla Niagara - 2 kusy,
&bull; velká motorová èerpadla - 3 kusy,
&bull; silnièní záchranné vybavení - sada hydraulického vypro&scaron;»ovacího zaøízení LUKAS Premium Plus vèetnì
hydraulického agregátu LUKAS P620 SG-S, hydraulické posilující hadice, hydraulické nù¾ky, ramenový rozpìrák,
sloupcový rozpìrák, sada pro øezání a vyva¾ování a vysokotlaké vzduchové pol&scaron;táøe.
&bull; øetìzové pily - 8 kusù
&bull; rádiové telefony násobné HYT TC-610 - 16 kusù
&bull; selektivní hlásné systémy - 8 kusù
&bull; hasièské zásahové obleky s nehoølavou gumovou obuví - 42 sad,
&bull; protipovodòové rukávy - 16 kusù
&bull; snì¾ný skútr Polaris IQ Widetrak,
&bull; dýchací pøístroje - 6 sad,
&bull; lékaøské záchranné soupravy PSP R1 s ortopedickou deskou a kramerovou li&scaron;tou - 3 sady.
Preventivní záchranné zásahové vybavení bylo rozdìleno osmi sborùm dobrovolných hasièù pùsobících v oblasti Stara
Kamienica.
V rámci projektu se konaly tøi semináøe pro polské a èeské úèastníky. Cílem semináøù bylo spojit potenciál místního
lidského kapitálu pro rozvoj nových pøeshranièních propojení zamìøených na zlep&scaron;ení úèinnosti zásahù v pøípadì
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ohro¾ení pøírodními katastrofami pøi dodr¾ení podmínky respektování národních právních systémù. Semináøe se zúèastnili
odborníci na techniky prevence a zásahu, zástupci místních zdravotnických organizací a také zástupci sféry sociální
pomoc. Prostøednictvím úèastí na semináøi úèastníci navázali institucionální a individuální kontakty, které budou
roz&scaron;iøovat sí» spolupráce institucí odpovìdných za zvy&scaron;ování úrovnì standardu intervence v pøípadech
ohro¾ení pøírodními katastrofami.
Semináø è. 1: Pøeshranièní systém monitorování a boje proti rizikùm, s pøihlédnutím k národním právním systémùm.
Výstupem semináøe è. 1 je vypracování pøeshranièního modulu pro monitorování a boj proti rizikùm.
Semináø è. 2: Pøeshranièní systém pro vyu¾ití lékaøských slu¾eb urèených osobám zasa¾eným ¾ivlem a poskytovaných lék
záchranáøem. Výstupem semináøe è. 2 je vypracování pøeshranièního modulu pro vyu¾ití lékaøských slu¾eb urèených
osobám zasa¾eným ¾ivlem na obou stranách hranice bez ohledu na jejich národnost.
Semináø è. 3: Pøeshranièní systém organizování sociální pomoci a psychologické podpory na obou stranách hranice
osobám posti¾eným ¾ivlem bez ohledu na jejich národnost. Výstupem semináøe è. 3 je vypracování pøeshranièního modulu
pro poskytování sociální pomoci a psychologické podpory na obou stranách hranice osobám posti¾eným ¾ivlem bez
ohledu na jejich národnost.
Akcí shrnující projekt byla spoleèná &scaron;kolící cvièení s u¾itím novì zakoupených vozidel a zaøízení, s preventivní a
záchranou funkcí. &Scaron;kolení probìhla za úèelem testování informaèní, organizaèní a technické kompatibility
vypracovaných pøeshranièních modulù øízení.
Po¾ární a záchranáøské cvièení, ovìøující pøeshranièní spolupráci v oblasti boje proti následkùm pøírodních kalamit a
katastrof v pøíhranièním pásu a Okresní záchranný plán "JAKUSZYCE 2011" se konaly dne 31.05.2011 ve Szklarskiej
Porêbie a Jakuszycích.
Hlavní my&scaron;lenkou této akce bylo uspoøádat záchranné hasièské cvièení v horské pohranièní lesnaté oblasti v
místì konání masové akce za úèasti záchranných sborù z Polska a Èech, kromì jiného v oblasti:
&bull; odstraòování po¾árù pøíhranièních sportovních komplexù a lesních oblastí v obtí¾ných horských podmínkách,
&bull; ovìøování dohod uzavøených mezi partnerskými obcemi v oblasti vzájemné pomoci v boji s následky pøírodních
katastrof,
&bull; ovìøování zpùsobilosti novì zakoupeného vybavení urèeného ke zvý&scaron;ení úèinnosti boje proti hrozbám v
pøeshranièní oblasti
&bull; organizování spoleèné akce záchranných slo¾ek z obou stran hranice vyplývající ze spolupráce obcí,
&bull; provìøení novì vytvoøeného Pøeshranièního evakuaèního centra pomoci obyvatelstvu pøi poskytování informací a
pomoci státním pøíslu&scaron;níkùm Èeské republiky, kteøí byli zablokování na uzavøeném úseku silnice A3.

Projekt byl realizován spoleèným projektovým týmem, který bude i nadále spolupracovat ve Spoleèné kanceláøi projektu
pøi plnìní závazkù v oblasti vyúètování a evidence projektu. Spoleèný projektový tým zakonèí spolupráci po schválení
závìreèné zprávy z realizace projektu a provedení závìreèného auditu státními auditory.
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