Zpráva o činnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s. za rok 2016
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále jen VZS) je kolektivní člen Českého červeného kříže
a člen mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS).








Členové VZS se sdružují v pobočných spolcích VZS (dále jen PS VZS).
PS VZS musí být registrován u Prezidia VZS, má však svou právní subjektivitu.
Nejvyšším orgánem PS VZS je Valná hromada PS VZS složená ze všech členů PS
VZS, která volí a odvolává představenstvo PS VZS (předsedu, jednatele, pokladníka,
případně další členy), revizory PS VZS a delegáty na Republikovou konferenci VZS.
Všichni členové PS VZS musí být zároveň členy VZS.
Nejvyšším orgánem VZS je Republiková konference VZS složená z delegátů PS VZS,
která volí a odvolává Prezidenta VZS, Prezidium VZS a Revizní komisi VZS.
Prezident VZS řídí činnost Prezidia VZS a je statutárním zástupcem VZS.
Prezidium VZS je řídícím výkonným a koordinačním orgánem. Ke své činnosti
využívá Sekretariát VZS.

DMS
VZS po úspěšném vyúčtování předchozí sbírky opět zahájila od 11. června 2014 veřejnou
sbírku, která je schválena na dobu neurčitou a znovu spustila možnost zasílání dárcovských
SMS ve tvaru DMS VZS na číslo 87777 na podporu své činnosti.
Působnost PS VZS a členská základna
V roce 2016 se registrovalo 34 PS VZS s počtem 1.449 členů (467 do 14 let, 171 do 18 let,
194 do 26 let, 617 nad 26 let).
Seznam registrovaných PS VZS k 31.12.2016:
Blansko, Brno-střed, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov, Frýdek-Místek, Chrudim,
Jablonec nad Nisou, Kadaň, Karlovy Vary-Jesenice, Kladno II, Klatovy, Krnov, Krnov II,
Liberec, Náchod, Nové Město n/Metují, Nové Mlýny, Nový Jičín, Nový Jičín – R, Ostrava,
Pastviny, Plzeň, Praha 6, Praha 11, Praha 15, Příbram, Soběslav, Sokolov, Těrlicko, Třebíč,
Ústí nad Labem. Jako členy - právnické osoby VZS registrovala: Most a Neratovice.
Kvalifikace členů VZS k 31.12.2016 (podle údajů PS VZS)
Záchranář I - Instruktor VZS

25

členů

Záchranář II - Mistr plavčí

85

členů

Záchranář III - Plavčík

322

členů

Záchranář - Hladinová služba

40

členů

Záchranář - Divoká voda

45

členů
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Záchranář na volné vodě

71

členů

Rozhodčí VZS

95

členů

Řidič motorového člunu

348

členů

Instruktor specialista VZS

16

členů

Lektor specialista VZS

4

členů

Zdravotník (nejméně DOS)

252

členů

Potápěč

342

členů

VZS má akreditovány kurzy Plavčík, Mistr plavčí a Záchranář na volné vodě. VZS se v roce
2016 stala autorizovanou osobou pro všechny uvedené kvalifikace dle Národní soustavy
kvalifikací. Prezidium v roce 2016 uspořádalo kurz kvalifikace Záchranář na volné vodě a
pověřilo PS Praha 11 k uspořádání centrálního kurzu Záchranář II - Mistr plavčí a Záchranář I
- Instruktor VZS v Dobrušce. V průběhu roku 2016 PS VZS uskutečnily celkem 10 kursů
„Záchranářské minimum pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků“, 12 kursů na
kvalifikaci „Plavčík“ a jeden kurs na kvalifikaci „Mistr plavčí“. Dále provedly mnoho
vlastních školení, která sloužila k prohloubení zejména zdravotnických, záchranářských,
plavebních a potápěčských vědomostí a znalostí.
Záchranná a letní činnost:
V první polovině roku probíhala jako každoročně příprava na letní sezónu, školení a
doškolování členů VZS, příprava a opravy materiálu.
Zimní příprava členů VZS v bazénech a učebnách každoročně vrcholí při záchranářském a
zdravotnickém zabezpečení různých společenských, sportovních akcí a vlastní letní činností
na vybraných vodních lokalitách a koupalištích.
V roce 2016 získala VZS dotaci od MV-GŘ HZS na provoz stanic VZS u vybraných vodních
ploch a na investiční vybavení - nákup člunů, vozidel a na výstavbu nových stanic. Z investic
jsme pořídili 5 člunů, 2 vozidla, vybavené zdravotnické batohy, včetně AED a započali
výstavbu nové základny na vodní nádrži Hracholusky.
Při letní činnosti působili členové PS VZS ve Stanicích VZS na vodních plochách:
Nechranice, Michal, Jesenice, Slapy, Nové Mlýny (Pavlov a Pasohlávky), Těrlicko, Slezská
Harta (Roudno a Leskovec), Lipno (Dolní Vltavice a Modřín), Mšeno, Seč, Rozkoš, Hlučín,
Pastviny, Dalešice a Hracholusky. Na některých lokalitách dochází ke spolupráci PS VZS při
zabezpečování letní činnosti.
Dále naši členové slouží na mnoha bazénech a koupalištích po celé ČR.
Z jednotného Záznamu o zásahu a ošetření pacienta, vzešla tato statistika:
Členové VZS provedli celkem 748 zásahů, z toho 15 s akutním ohrožením života a 4
resuscitace.
Akcí, při kterých byl zachráněn majetek, bylo provedeno členy VZS 57.
V Ústředním poplachovém plánu IZS je zapsáno 10 záchranných týmů. Na zkvalitnění
součinnosti s ostatními složkami IZS se podílely prostřednictvím grantu MV – GŘ HZS. Dále
mají jednotlivé PS VZS s HZS krajů uzavřeny Dohody o plánované pomoci na vyžádání a
také dohody se Zdravotnickými záchrannými službami krajů.
VZS každoročně pojišťuje PS VZS a členy pro jejich činnost. Současně je pojišťován i
dlouhodobý hmotný majetek VZS, pořízený převážně z dotací.
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Práce s dětmi a mládeží:
V roce 2016 bylo registrováno 832 dětí a mládeže do 26 let.
Této věkové kategorii věnuje VZS mimořádnou pozornost a to i díky dotaci MŠMT. Práce s
dětmi a mládeží se prolíná veškerou činností VZS. S dětmi a mládeží pracujeme nejen na
bazénech, ale i v klubovnách, při letních a zimních soustředěních, atd. V mnoha PS VZS se
mladí lidé stávají funkcionáři PS VZS a získávají kvalifikace dospělých vodních záchranářů.
V záchranářských kurzech získávají kvalifikace Záchranář V. a IV. plněním balíčků záchrany
- plavání, záchrany tonoucích, první pomoci a doplňujících znalostí (Záchranář V. 7-15 let,
Záchranář IV. 15-18 let). Mnozí tak získávají informace pro volbu povolání, využití volného
času a učí se vážit si dobrovolné práce ve prospěch druhých.
Sport ve VZS
PS VZS Blansko pořádal v únoru závod jednotlivců „Blanenská 250-ka“.
PS VZS Neratovice pořádal v březnu závod „Jarní cena Neratovic“.
PS VZS Neratovice pořádal v dubnu závod „Jarní cena města Mladá Boleslav“.
PS VZS Český Krumlov pořádal v dubnu mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání
„Krumlovský hastrman“.
PS VZS Náchod pořádal v dubnu mezinárodní soutěž „Rozkoš Rescue“.
PS VZS Sokolov pořádal v květnu „Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu“.
PS VZS Český Krumlov pořádal v srpnu mezinárodní veřejný plavecký závod „Český pohár
v dálkovém plavání“.
PS VZS Jablonec n/N pořádal v srpnu modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně
„O Pohár starosty města Jablonec nad Nisou“.
PS VZS Pastviny pořádal v září „Mistrovství záchranných týmů HZS Pardubického kraje
a složek IZS“.
PS VZS Praha 15 pořádal v září „Závody v plážových disciplínách ILS“.
PS VZS Neratovice pořádal v září juniorský závod „Podzimní cena Neratovic
v záchranářských disciplínách“.
PS VZS Praha 15 pořádal v listopadu závod mládeže „O pohár starosty městské části Prahy
15“.
PS VZS Sokolov pořádal v listopadu závod „O pohár města Sokolova“.
Prezidium VZS ve spolupráci s PS Brno - střed pořádalo v prosinci „Mistrovství ČR
v bazénových disciplínách ILS“.
Reprezentace ČR ve vodním záchranném prostu (Lifesavingu)
Ve dnech 6. až 11. září 2016 proběhlo v holandských městech Eindhoven a Noordwijk
Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu - Lifesaving 2016. Českou republiku na
tomto mistrovství reprezentovaly dva týmy, složené z členů Vodní záchranné služby ČČK, z.
s. Celkem se závodů v kategorii juniorů a dospělých zúčastnilo 22 závodníků a 6 členů
realizačního týmu.
. V celkovém hodnocení národů se umístil juniorský tým na 18. místě z 22. zúčastněných
států a tým dospělých na 19. místě z 35 zúčastněných států. Nejlepší výsledek se podařil
dvojici Jana Ansorgová - Zdeňka Krčálová,(kategorie dospělých), které v disciplíně Line
Throw získaly 4.místo. Ve štafetových závodech oba týmy vždy plavaly v B - finále (tedy o
8. - 16. místo).
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Spolupráce PS VZS s jinými organizacemi
Různé organizace a instituce pomáhají našim základním článkům realizovat náročné úkoly při
záchraně lidských životů na břehu i na vodě a hlavně pak při preventivní činnosti PS VZS.
Jedná se zejména o následující organizace:
Hasičské záchranné sbory krajů, Sbory dobrovolných hasičů, Oblastní spolky ČČK, Úřad
ČČK Praha, Policie ČR, Městské policie, Obecní, Městské a Krajské úřady, zdravotnická
zařízení, Střední a Vyšší zdravotnické školy, Zdravotnické záchranné služby krajů, Dopravní
zdravotnické služby, Letecké záchranné a pátrací služby, Povodí jednotlivých řek, Horská
služba, Speleologické záchranné služby, kynologové, pojišťovny, správci bazénů a koupališť,
kluby potápěčů, oddíly plaveckých sportů, Česká obec Sokolská, kluby vodního lyžování,
jachetní, kanoistické a surfařské kluby, Domy dětí a mládeže, bezpečnostní agentury, lázeňské
a rekreační služby měst, základní, střední a vysoké školy, chráněné krajinné oblasti, nadace a
mnoho dalších partnerů, jímž není lhostejná záchrana lidského života.
Zvláště významným pomocníkem VZS byly, stejně jako v minulých letech, orgány a
organizace, které nám umožnily realizovat naše projekty, a to:
Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR:
„Zajištění vodních ploch ČR Vodní záchrannou službou ČČK, z.s.“
„Vzdělávání a výcvik členů VZS ČČK pro výkon služby na vodních plochách.“
„Účast záchranných týmů VZS na cvičeních pořádaných HZS krajů“
„Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z.s.“
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy:
„Příprava mládeže VZS ČČK k poskytování předlékařské první pomoci a preventivní
záchranné činnosti“
Český olympijský výbor:
„Finanční prostředky z darů přijatých od provozovatelů loterií“
Jihomoravský kraj:
„Otevřené mistrovství České republiky ve vodním záchranném sportu s mezinárodní účastí“
„Účast reprezentace VZS na Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu“
Fórum dárců - DMS:
„Bezpečně u vody – Pomozte nám pomáhat“
Hlavní město Praha:
„Tábor PS Praha 15“
„Den dětí na Hostivařské přehradě“
„Závody O pohár starosty Prahy 15“
„Závody plážových disciplín“
Statutární město Brno:
„Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu“

Zpracováno podle dostupných údajů z PS VZS za rok 2016.
Zpracoval: 24.3.2017 Josef Švec
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