Zpráva o činnosti Vodní záchranné služby Českého červeného kříže za rok 2011
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (dále jen VZS) je dobrovolné a
nezávislé občanské sdružení, je kolektivním členem Českého červeného kříže a členem
mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS).
- Členové VZS se sdružují v Místních skupinách VZS (dále jen MS VZS).
- MS VZS musí být registrovaná u Prezidia VZS, má však svou právní subjektivitu.
- Nejvyšším orgánem MS VZS je Valná hromada MS VZS složená ze všech členů MS VZS,
která volí a odvolává představenstvo MS VZS (předsedu, jednatele, pokladníka, případně
další členy), revizory MS VZS a delegáty na Republikovou konferenci VZS.
- Nejvyšším orgánem VZS je Republiková konference VZS složená z delegátů MS 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.
Mezinárodní spolupráce:
VZS se aktivně podílí na vzniku evropského kvalifikačního rámce (EQF) díky grantu
na výjezdní zasedání ILS. V roce 2011 proběhlo jedno zasedání v Rumunsku, v roce 2012
jsou naplánovány dvě zasedání, a to v Německu a Polsku a v lednu 2013 bude hostitelem
VZS a to v Praze.
DMS:
VZS splnila všechny požadované úkony a zahájila od 1. března 2011 veřejnou sbírku a
spustila možnost zasílání dárcovských SMS ve tvaru DMS VZS na číslo 87777 na podporu
své činnosti.
Působnost MS VZS a členská základna:
V roce 2011 se registrovalo 39 MS VZS s počtem 1.494 členů (419 do 15 let, 173 1518 let, 292 19-26 let, 610 nad 26 let)..
Seznam registrovaných MS VZS k 31.12.2011:
Blansko, Brno, Brno-město, Brno-střed, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov, Dvůr
Králové n/L, Frýdek-Místek, Chrudim, Jablonec n/N, Kadaň, Karlovy Vary-Jesenice, Kladno
II, Klatovy, Krnov, Krnov II, Kutná Hora, Liberec, Mohelnice, Most, Náchod, Neratovice,
Nové Město n/Metují, Nové Mlýny, Nový Jičín, Nový Jičín – R, Ostrava, Pastviny, Plzeňměsto II, Praha 1, Praha 6, Praha 15, Soběslav, Sokolov, Těrlicko, Třebíč, Ústí n/Labem,
Vracov.
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Kvalifikace členů VZS k 31.12.2011:
Záchranář I - Instruktor VZS
Záchranář II - Mistr plavčí
Záchranář III - Plavčík
Záchranář - Hladinová služba
Záchranář - Divoká voda
Rozhodčí VZS
Řidič motorového člunu
Instruktor specialista VZS
Lektor specialista VZS
Zdravotník (nejméně DOS)
Potápěč

(podle údajů MS VZS)
29
členů
82
členů
187 členů
36
členů
34
členů
95
členů
242 členů
16
členů
4
členů
220 členů
293 Členů

VZS má akreditovány kursy Plavčík, Mistr plavčí a nově Záchranář na volné vodě,
která nahradila a sjednotila kvalifikace Záchranář - Hladinová služba a Záchranář - Divoká
voda. V průběhu roku 2011 MS VZS uskutečnily celkem 18 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 2011 působili při letní činnosti členové MS VZS ve Stanicích první pomoci
VZS na vodních plochách: Nechranice, Jesenice, Slapy, Nové Mlýny, Těrlicko, Slezská
Harta, Lipno, Mšeno, Seč, Olšovec, Brněnská přehrada, Rozkoš, Větříkovice, Hlučín,
Pastviny, Dalešice, Rašelina, Hracholusky. Na některých lokalitách dochází ke spolupráci MS
VZS při zabezpečování letní činnosti.
Dále naši členové slouží na mnoha bazénech a koupalištích po celé ČR.
VZS zavedla v roce 2011 jednotný Záznam o zásahu a ošetření pacienta, díky kterému
získala daleko přesnější informace o ošetřeních než v předchozích letech.
Členové VZS provedli celkem 955 ošetření, z toho:
580 s nevýznamnou poruchou zdraví,
157 s nutným ambulantním ošetřením,
21 s nutnou hospitalizací,
6 s akutním ohrožením života
a provedli 4 resuscitace.
Akcí, při kterých byl zachráněn majetek našich spoluobčanů, bylo provedeno členy VZS 93.
VZS má v současné době 18 záchranných týmů. Na zkvalitnění součinnosti
s ostatními složkami IZS se podílely prostřednictvím grantu Ministerstvo vnitra – GŘ HZS.
VZS každoročně pojišťuje MS 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:
VZS je převážně mladou organizací, v roce 2011 bylo registrováno 884 dětí a mládeže
do 26 let.
Této věkové kategorii věnuje VZS mimořádnou pozornost. Práce s dětmi a mládeží se
prolíná veškerou činností VZS. S dětmi a mládeží se pracuje nejen na bazénech, ale i v
klubovnách, při letních a zimních soustředěních, atd. V mnoha MS VZS se mladí lidé stávají
funkcionáři MS 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.
Soutěže VZS:
MS VZS Blansko pořádala v únoru závod jednotlivců „Blanenská 250-ka“.
MS VZS Brno – město pořádala v březnu závody juniorů „GRAND PRIX MORAVIE“.
MS VZS Neratovice pořádala v dubnu juniorský závod „Jarní cena Středočeského kraje“.
MS VZS Český Krumlov pořádala v dubnu mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání
„Krumlovský hastrman“.
MS VZS Náchod pořádala v dubnu mezinárodní cvičení „Rozkoš Rescue“.
MS VZS Pastviny pořádala v dubnu Mistrovství ČR seniorů v bazénových disciplínách ILS.
MS VZS Soběslav pořádala v dubnu Velikonoční plavání.
MS VZS Sokolov pořádala v květnu „Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu“.
MS VZS České Budějovice pořádala v květnu závod v ploutvovém plavání „Budějovická
ploutev“.
MS VZS Český Krumlov pořádala v červnu „Mistrovství ČR v plážových a mořských
disciplínách“.
MS VZS Blansko pořádala v červnu „Mistrovství ČR Volná voda“ a „Mistrovství ČR
Záchranných týmů IZS“.
MS VZS Český Krumlov pořádala v červenci „Český pohár v dálkovém plavání“.
MS VZS Jablonec n/N pořádala v srpnu modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně
„O Pohár starosty města Jablonec nad Nisou“.
MS VZS Neratovice pořádala v říjnu juniorský závod „Podzimní cena Neratovic v
záchranářských disciplínách“.
MS VZS Praha 15 pořádala v listopadu závod mládeže „O putovní pohár starosty městské
části Prahy 15“.
MS VZS Sokolov pořádala v listopadu závod „O pohár města Sokolova“.
Mladí vodní záchranáři z celého Česka se v termínu od 1. do 5. září 2011 zúčastnili
JUNIORSKÉHO Mistrovství Evropy VE VODNÍM ZÁCHRANNÉM SPORTU. Tuto
prestižní soutěž v roce 2011 hostila dánská Kodaň. Českou republiku zde reprezentovalo pět
juniorů a pět juniorek. Největšího úspěchu, a to bronzové medaile v disciplíně Line Throw
dosáhla štafeta ve složení Mácha (P15) a Flaks (KLT). V konečném pořadí států čeští junioři
a juniorky obsadili 10. místo.
VZS se v termínu od 13. do 20. září 2011 zúčastnila Mistrovství Evropy seniorů ve
vodním záchranném sportu ve španělském Alicante, kde v královské disciplíně SERC český
tým vybojoval bronzovou medaili a v disciplíně Line Throw stříbrnou medaili. Naši skončili
celkově na 12. místě.
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Spolupráce MS VZS s jinými organizacemi:
Bez tradičně dobré spolupráce není mnohde myslitelná činnost MS VZS. 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 MS VZS.
Jedná se zejména o následující organizace:
FTVS UK Praha, Hasičské záchranné sbory MV, 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, Územní střediska záchranné
služby, Dopravní zdravotnické služby, Letecké záchranné a pátrací služby, Povodí
jednotlivých řek, Horská služba, Speleologické záchranné služby, Skalní záchranná služba,
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:
„Vybavení týmů IZS VZS ČČK“ a „Výcvik příslušníků HZS ČR v záchranných pracích na
vodě“.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy:
„Příprava mládeže VZS ČČK k poskytování předlékařské první pomoci a preventivní
záchranné činnosti“.
Dům zahraničních služeb:
„EQF ILSe“
Nadace pojišťovny Generali:
„Provoz Vodní záchranné služby“
Fórum dárců - DMS:
„Bezpečně u vody – Pomozte nám pomáhat“

Zpracováno podle dostupných údajů z MS VZS za rok 2011.
Zpracoval 14.3.2012 Josef Švec
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