Hodnocení činnosti VZS ČČK za rok 2004.
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže v České republice (dále jen VZS
ČČK) jako dobrovolné a nezávislé občanské sdružení - kolektivní člen ČČK –
vykazuje tyto výsledky hlavní činnosti od roku 1990, kdy došlo k výraznějšímu
rozvoji aktivit VZS ČČK s :
- 5 483 zachráněnými lidskými životy na vodních plochách České republiky;
- 2 973 akcemi organizovanými k záchraně majetku našich spoluobčanů;
- 834. 415 odslouženými hodinami při hlídkové činnosti ve prospěch rekreujících se
na 46 vodních plochách v České republice;
- 70% organizovaností dětí a mládeže do 26 let;
- 17 šestičlennými záchrannými týmy VZS ČČK, napojenými na Integrovaný
záchranný systém ČR.
Působnost MS VZS ČČK a členská základna:
V roce 2004 se registrovalo 45 MS VZS ČČK s počtem 2.200 členů, ( 595 do 15 let,
235 15 - 18 let, 600 18 - 26 let, 770 nad 26 let)..
Seznam registrovaných MS VZS ČČK k 31.12.2004:
Blansko, Brno-město, Brno-střed, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov,
Dalešice, Domažlice, Dvůr Králové n/L., Frýdek Místek, Chrudim, Jablonec n/N,
Kadaň, Karlovy Vary, Kladno II, Klatovy, Krnov, Krnov II, Kroměříž, Liberec,
Mohelnice, Moravské Budějovice, Náchod, Neratovice, Nové Město n/Metují, Nové
Mlýny, Nový Jičín, Nový Jičín-R, Olomouc, Ostrava, Pastviny, Pelhřimov, Plzeňměsto II, Praha 1, Praha 6, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Soběslav, Sokolov, Tachov,
Těrlicko, Třebíč, Ústí n/Labem, Zlín.
Kvalifikace členů VZS ČČK k 31.12.2004: (podle údajů MS VZS ČČK)
Záchranář I - Instruktor VZS ČČK

25 členů

Záchranář II - Mistr plavčí

149 členů

Záchranář III - Plavčík

303 členů

Záchranář IV

83 členů

Záchranář V

79 členů

Záchranář - Hladinová služba

52 členů

Záchranář - Divoká voda

45 členů

Rozhodčí VZS ČČK

101 členů

Řidič motorového člunu

529 členů

Instruktor specialista VZS ČČK

8 členů

Lektor specialista VZS ČČK

3 členové

Zdravotník (nejméně DOS)

227 členů

Kvalifikace zdravotník je školena prostřednictvím OS ČČK.
Ve Výcvikovém centru VZS ČČK Praha, akreditovaném pracovišti MŠMT ČR, bylo
v roce 2004 vyškoleno a přezkoušeno 73 Plavčíků a Mistrů plavčích .

V průběhu roku 2004 se uskutečnily plánované kurzy a školení podle projektů : kurz
VZS ČČK Záchranář III, Záchranář II, Záchranář I, doškolení Záchranář II a III,
Záchranář hladinové služby, kurz pro použití páteřní desky, doškolovací kurz Z I,
doškolovací kurz Záchranář hladinové služby.
MS VZS ČČK pořádaly v r. 2004 230 vlastních školení s účastí 1.795
osob. V převážné většině tato školení sloužila k prohloubení zejména zdravotnických,
záchranářských a potápěčských vědomostí a znalostí.
V současné době má VZS ČČK k dispozici tyto učebnice :
Záchranář I - První pomoc
Záchranář II - Bazény a koupaliště
Záchranář III - Záchrana na tekoucích vodách
Záchranář IV - Metodické listy
Záchranář V - Hladinová služba
Skripta :
Záchranná boj
Vzdělávací program VZS ČČK
Soutěžní řád a pravidla VZS ČČK
Kardiopulmonální resuscitace
V současné době se jeví nutnost obnovy učebnice Záchranář- bazény a koupaliště, o
kterou je největší zájem.
Propagace a popularizace VZS ČČK:
MS VZS ČČK realizovaly celkem 337 ukázek ze své činnosti pro 98.386 diváků, na
nichž se prezentovalo 1.315 členů VZS ČČK.
Ukázky dospělí
183

Počty členů

Počet diváků

792

66.010

523

32.376

Ukázky pro děti a mládež
154

Mnohé ukázky byly realizovány za účasti Hasičských záchranných sborů, klubů
potápěčů, kynologů, vodáků. Tyto ukázky mnohde zpestřily některé již tradičně
pořádané akce v mnohých místech naší republiky. Osvědčily se Dny otevřených dveří
na vodních plochách pro veřejnost, se zaměřením na základní pravidla pobytu u vody,
záchranu na vodě a hledání utonulých. Pro neorganizované děti a mládež jsou
pořádány ukázky se zdůrazněním základních pravidel pobytu u vody a záchranu na
vodě.
V součinnosti s orgány a organizacemi zapojenými do Integrovaného záchranného
systému se uskutečnilo 34 akcí za účasti 145 členů MS VZS ČČK..
V červnu 2004 se uskutečnila v Praze tisková konference VZS ČČK za účasti 13
zástupců sdělovacích prostředků, kteří byli seznámeni se zabezpečením letní sezóny
2004, a výsledky VZS ČČK za uplynulé období. Tisková konference proběhla s
aktivní podporou České podnikatelské pojišťovny, a.s.
Články o činnosti VZS ČČK, pokud je MS VZS ČČK zasílají, jsou soustřeďovány na
sekretariátu VZS ČČK a podle potřeby využívány. Seznamy článků a informace o

styku s medii o činnosti VZS ČČK jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji VZS
ČČK.
V roce 2004 byly vydány a celostátně distribuovány v součinnosti s Českou
podnikatelskou pojišťovnou, a.s. kapesní kalendáře a diáře pro rok 2004, propagační
předměty.
Záchranná a letní činnost :
V první polovině roku probíhala jako každoročně příprava na letní sezónu, školení a
doškolování členů VZS ČČK, příprava a opravy materiálu.
Zimní příprava členů VZS ČČK v bazénech a učebnách každoročně vrcholí při
záchranářském a zdravotnickém zabezpečení různých společenských, kulturních či
sportovních akcí a vlastní letní činností na vybraných vodních lokalitách a
koupalištích.
V roce 2004 působili při letní činnosti členové MS VZS ČČK v 54 Stanicích první
pomoc VZS ČČK na těchto lokalitách :
Krytý bazén Blansko, rybník Olšovec – Jedovnice, Brněnská přehrada – Kozí Horka, ,
Líšeň (Říčky), Mušov-Pasohlávky, Slezská Harta, ATC Modřín, Lipno n/Vlt.- Dolní
Vltavice, Babylon, Tyršovo koupaliště Dvůr Král.n/L., krytý bazén Trutnov, Sečská
přehrada, krytý bazén Chrudim, plovárna Chrudim, plovárna Slatiňany, plovárna
Skuteč, vodní nádrž Mšeno, lom Jesenný, vodní dílo Nechranice, koupaliště Rolava,
Jesenická přehrada, koupaliště Bažantnice, koupaliště Sletiště, Aqua park, Hnačov,
Slezská Harta- Nová pláň, Leskovec n/Moravicí, Kroměříž Hráza, koupaliště
Sluníčko I Vratislavice, a Sluníčko II Chrastava, Vranovská přehrada, autocamping
Rozkoš, Rozkoš – jih, vodní dílo Nové Mlýny, přehrada Větřkovice, koupaliště
Ostrava-Poruba, Štěrkovna Hlučín, bazén Ostrava-Poruba, bazén Čapkárna Ostrava,
údolní nádrž Pastviny – U kapličky, koupaliště Zvíkovské podhradí, bazén Praha Tyršův dům, vodní dílo Slapy-Stará a Nová Živohošť, Praha 6-koupaliště Petynka,
Lipno-Modřín, koupaliště Michal, koupaliště Sokolov, Těrlická přehrada - Permoník,
Žermanická přehrada - Maják, vodní dílo Dalešice - Hartvíkovická pláž, vodní nádrž
Kuchyňka, Habrovický rybník, plavecká hala na Klíši,
V některých lokalitách dochází ke spolupráci MS VZS ČČK při zabezpečování letní
činnosti.
I v roce 2004 se projevila tendence využívat našich vyškolených členů na bazénech a
koupalištích příslušnými provozovateli těchto vodních lokalit. Zde odpracovali tito
členové VZS ČČK 80.558 hodin v hlídkové činnosti.
Prostřednictvím MS VZS ČČK bylo ošetřeno při akcích či ve Stanicích první pomoci
VZS ČČK celkem 5 466 osob. V letním období bylo ošetřeno 5 250 osob, z toho 304
osob bylo následně odvezeno k odbornému lékařskému ošetření.
Akcí, které přispěly k záchraně lidského života se uskutečnilo na vodních plochách
862, na břehu 562. Akcí, které zachránily majetek našich spoluobčanů bylo provedeno
členy VZS ČČK 554.
Při svých aktivitách ve prospěch našich spoluobčanů bylo členy MS VZS ČČK
odslouženo v hlídkové činnosti 117.584 hodin, z toho bezplatně 72.907 hodin.
V lokalitách, kde působí MS VZS ČČK bylo zaznamenáno v roce 2004 35 utonutí, z
toho 4 děti od 0-15 let, v místě služeb našich záchranářů utonulo 5 osob. Jednalo se o
případy, kdy nešlo o selhání členů MS VZS ČČK, nýbrž o zdravotní důvody či
zanedbání ze strany postižených (opilost, sebevražda, srdeční kolaps atd.)

VZS ČČK v současné době má 17 záchranných týmů. Na zkvalitnění součinnosti
s ostatními partnery v rámci IZS se podílely prostřednictvím grantu Ministerstvo
vnitra – GŘ HZS a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. V roce 2004 nebyla
poskytnuta ze strany těchto partnerů žádná další dotace na jejich vybavení.
V roce 2004 se opět konala soutěž družstev JPO a MS VZS ČČK ve vodním
záchranářství, kterou pořádal HZS MV ČR na Slezské Hartě v okrese Bruntál.
Vítězem se stala MS VZS ČČK Pastviny.
Záchranáři VZS ČČK se zúčastnili 43 součinnostních cvičení v rámci IZS.
VZS ČČK má k dispozici 55 motorových záchranných člunů, 2 automobily Nissan
Patrol, cvičné figuriny pro nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů, 7 lodí pro
nácvik záchrany tonoucího a 4 pojízdné Stanice první pomoci VZS ČČK. Pro nácvik
záchranné činnosti slouží figuriny pro nácvik tažení tonoucího (v každé MS VZS
ČČK minimálně 1).
Tento materiál byl pořizován v průběhu let 1992 – 2004 , jeho údržba a opravy
vyžadují velké finanční náklady pro VZS ČČK, nehledě na to, že část tohoto
materiálu by již potřebovala vyměnit..
VZS ČČK každoročně pojišťuje členy MS VZS ČČK pro jejich činnost, rovněž tak
děti a mládež. Současně je pojišťován i dlouhodobý hmotný majetek VZS ČČK,
pořízený převážně z dotací. Toto rozsáhlé pojištění je možné díky výrazné slevě,
poskytnuté Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
Práce s dětmi a mládeží:
VZS ČČK je převážně mladou organizací, dětí a mládeže do 26 let je organizováno
1.430. Této věkové kategorii je věnována mimořádná pozornost. Práce s dětmi a
mládeží prolíná veškerou činností VZS ČČK. S dětmi a mládeží se pracuje nejen v
bazénech, ale i v klubovnách, při letních a zimních soustředěních, atd. V mnoha MS
VZS ČČK se mladí lidé stávají funkcionáři MS VZS ČČK a získávají kvalifikace
dospělých vodních záchranářů.
V záchranářských kurzech získávají kvalifikace Záchranář V. a IV. plněním balíčků
záchrany - balíček 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. Máme vyškoleno celkem 79 kvalifikací Záchranář V VZS ČČK a 83
Záchranář IV VZS ČČK.
Soutěže VZS ČČK:
V dubnu 2004 proběhlo již X. Mistrovství republiky jednotlivců v mezinárodních
disciplinách vodní záchrany v Ostravě. Mistryní republiky se stala Jana Veselá
MS VZS ČČK Neratovice, v soutěži mužů získal titul Mistra republiky Jiří Mihula
rovněž z Neratovic..
XXXII.ročník Mistrovství republiky družstev VZS ČČK a IV. ročník soutěže
Záchranných týmů VZS ČČK a HZS se konal na Seči. Na prvním místě v soutěži žen
a titul Mistryně republiky v soutěži družstev získala děvčata z MS VZS ČČK Brno
města A. Mistry republiky v družstvech mužů jsou pro rok 2004 muži z MS VZS
ČČK Třebíč. Mistři republiky získali pohár prezidenta ČČK. V letošním roce byly
opět udělovány poháry sponzora VZS ČČK - České podnikatelské pojištovny, a.s. za
disciplinu záchrana surfovým plovákem + kardiopulmonální resuscitace (MS VZS
ČČK Brno-město A, Brno-město B), za disciplinu tažení břemene (MS VZS ČČK
Třebíč a Brno-město A).

V soutěži záchranných týmů se na prvním místě umístila MS VZS ČČK Pastviny,
která získala putovní pohár HZS ČR.
Tohoto Mistrovství se zúčastnili závodníci z Hesenského červeného kříže.
V listopadu 2004 se uskutečnil v Hradci králové VI. ročník Mistrovství republiky
mládeže VZS ČČK. Na 1. místě se v soutěži mladšího dorostu umístilo družstvo MS
VZS ČČK Praha 15, v soutěži staršího dorostu družstvo MS VZS ČČK Brno město.
V kategorii A byla na prvním místě MS VZS ČČK Praha 15, v kategorii B i C rovněž
družstvo MS VZS ČČK Prahy 15. Putovní pohár ministerstva zdravotnictví ČR pro
nejúspěšnější MS VZS ČČK letos získala MS VZS ČČK Praha 15. Kromě těchto
mistrovských soutěží pořádají MS VZS ČČK své vlastní soutěže a akce, často
doplňované ukázkami z vlastní činnosti. Tyto akce jsou každoročně zařazovány do
kalendáře akcí VZS ČČK.
Reprezentace VZS ČČK (5 osob) se v roce 2004 zúčastnila mezinárodního
Mistrovství SRN ve Warendorfu. Vzhledem k možnostem, které měli reprezentanti
VZS ČČK při přípravě, byly výsledky více než uspokojivé. Umístění ve všech
kategoriích se totiž vždy pohybovalo v první třetině všech závodníků.
Reprezentace VZS ČČK (7 osob)se zúčastnila Mistrovství juniorů VZS v Polsku. Na
financování obou těchto výjezdů se podílela VZS ČČK a sami reprezentanti, Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s.sponzorstvím pojištění.
Dále se zúčastnili naši členové Mistrovství světa ILSE v Itálii (12 osob). VZS ČČK
hradilo pobyt a stravu, pojištění sponzorovala jako vždy Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s. Na cestu si sehnali závodníci sami sponzorské peníze. VZS ČČK
poskytlo kompletní oblečení pro 12 členů reprezentace.
Spolupráce MS VZS ČČK s jinými organizacemi:
Bez tradičně dobré spolupráce není mnohde myslitelná činnost MS VZS ČČK. Různé
organizace a instituce pomáhají našim základním článkům realizovat náročné úkoly
při záchraně lidských životů na břehu i na vodě a hlavně pak v preventivní činnosti
MS VZS ČČK.
Jedná se zejména o následující organizace:
FTVS UK Praha, Hasičské záchranné sbory MV, Sbory dobrovolných hasičů,
Oblastní spolky ČČK, Úřad ČČK Praha, Policie ČR, Městská policie, Obecní,
Městské, a Krajské úřady, zdrav. zařízení, Střední či Vyšší zdrav.školy, Územní
záchranné stanice, Dopravní zdrav. služby, Letecká záchranná a pátrací služba,
Povodí jednotlivých řek, Horská služba, Speleologické záchranné služby, Báňská
záchr. služba, kynologové, pojišťovny, správci bazénů a koupališť, kluby potápěčů,
oddíly plav. sportů, kluby vodního lyžování, jachetní, kanoistické a surfařské kluby,
Domy dětí a mládeže, Vojenská akademie Vyškov, bezpečnostní agentury, lázeňské a
rekreační služby měst, základní, střední či vysoké školy, chráněné krajinné oblasti,
nadace a mnoho dalších partnerů, jímž není lhostejná záchrana lidského života.
Zvláště významným pomocníkem VZS ČČK byly, stejně jako v minulých letech,
orgány a organizace, které nám umožnily realizovat naše projekty, a to:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Pobytové a víkendové akce s programem zaměřeným na zvyšování kvalifikace a
výcvik členů VZS ČČK.
Výcvikové docházkové akce na bazén.
Záchranná činnost a vybavení MS VZS ČČK.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Příprava mládeže k poskytování předlékařské první pomoci, k preventivní záchranné
činnosti.
Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR:
Příspěvek na součinnostní cvičení složky IZS, která podle poplachového řádu IZS
zajišťuje pomoc na vyžádání operačního a informačního střediska IZS.
Významně k naplnění těchto úkolů pomohla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.hlavní partner VZS ČČK, dále pak Česká spořitelna, a.s.
Preventivní činnost na vodních plochách a záchrana života 862 osob na vodě a
562 na břehu a 117.584 odsloužených hodin svědčí o potřebnosti námi
rozvíjených aktivit, zejména mezi mladou generací. V tom je VZS ČČK
nezastupitelná a přispívá tak k záchraně nevyčíslitelných hodnot pro naši
společnost. 1.424 zachráněných lidských životů svědčí o potřebě takovéto
činnosti na vodních plochách v České republice, kde bezprostředně nahrazuje
funkci státu.
STATISTIKA rok 2004 :
MS VZS ČČK :

45

Počet členů VZS ČČK :

2.200

z toho :
děti a mládež VZS ČČK :
Stanice PP VZS ČČK :
Ošetření celkem :

1.430
54
5.466

Zachráněné osoby - voda :

862

- břeh :

562

Hodiny hlídkové činnosti :
Hodiny hlídkové činnosti zdarma :
Akce na záchranu majetku :

117.584
72.907
554

Podle dostupných údajů z hodnocení všech 45 MS VZS ČČK za rok 2004 zpracovali:
Jana Kargerová, Mgr.Jiří Batěk
Schváleno Prezidiem VZS ČČK dne 14.února 2005, Usnesení č. 146/05.

