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Výroční zpráva 2015 
 
Činnost  
 
Činnost v roce 2015 se ubírala čtyřmi směry. První byl prevence, ukázky činnosti  
a seznamování široké veřejnosti s problematikou vodní záchrany. Dalším směr byl provoz 
stanice první pomoci na vodní nádrži Seč, zajištění bezpečnosti a první pomoci na různých 
sportovních akcích a poslední výcvik členů pobočného spolku. 
 
Prevence 
 
- Dětský den na letní plovárně Chrudim - 30. května 2015 při příležitosti otevírání letní 
plovárny v Chrudimi a zároveň pořádání dětského dne Sportovními areály Chrudim s.r.o. se 
účastnil i Pobočný spolek VZS ČČK Chrudim, který zde prezentovala svoji činnost, bezpečný 
pobyt u vody a pořádal ukázky záchrany.  
- Ukázky pro SDH Miřetice - ukázky před letní sezónou 12. června 2015 pro cca 100 členů 
SDH Miřetice jak z řad mládeže tak i dospělých. Proběhlo seznámení s činností pobočného 
spolku, prezentace dvanáctera bezpečného pobytu u vody a ukázky záchranného vybavení  
a potápěčské techniky. 
- Bezpečné prázdniny Chrudim - 24. června 2015 se v prostorách Dětského dopravního 
hřiště a Městského parku v Chrudimi konal 17. ročník ukázek součinnosti bezpečnostních  
a záchranných složek - Bezpečné prázdniny, pořádané Městem Chrudim a Policii ČR  
ÚO Chrudim. Akce byla určená pro základní školy přilehlého okolí, ale i pro širokou 
veřejnost a pravidelně se jí účastní několik tisíc návštěvníků. Této akce se účastnila i Vodní 
záchranná služba, která prezentovala bezpečné chování u vody a svoji činnost. 
- Ukázky pro příměstský tábor plavecké školy Chrudim - ukázky proběhli v létě, první  
a druhý prázdninový týden na Seči pro dva tábory plavecké školy, pokaždé pro cca 30 dětí  
ve věku 7-15let. Spočívali v představení vodní záchranné služby, její činností, dále seznámení 
s dvanácterem bezpečného pobytu u vody a ukázky materiálu používaného pobočným 
spolkem. 
- Ukázky pro vodní skauty – jako každoročně i letos jsme prezentovaly v průběhu letní 
sezóny bezpečné chování u vody a základy pomoci na vodní hladině pro oddíl vodních skautů 
Pardubice přístav 7 na Seči. 
- Retroměstečko 2015 - setkání ČSLA, hasičů a bezpečnostních složek ve dnech 2. - 4. října 
2015 v Pardubicích. Akce s účastí několika desítek tisíc lidí. Vodní záchranná služba ČČK 
Chrudim, pobočný spolek zde prezentovala svoji činnost ukázkami záchrany na Labi, dále si 
návštěvníci akce na našem stánku mohli vyzkoušet první pomoc na cvičné figuríně  
a dozvěděli se informace o bezpečném chování u vodní hladiny a o Vodní záchranné službě. 
Zároveň PS Chrudim u svého stánku na zřízené ošetřovně  poskytoval první pomoc. 
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Provoz stanice první pomoci na vodní nádrži Seč 
 
Stěžejní činností Vodní záchranné služby ČČK Chrudim, pobočného spolku i v roce 2015 
bylo zajištění provozu stanice první pomoci na vodní nádrži Seč a poskytování první rozšířené 
předlékařské péče a technické pomoci v nejbližším přilehlém okolí. Služba probíhala v letní 
sezóně celodenně v měsících Červenec a Srpen. Jako několik posledních let bylo největším 
problémem obsazení celé sezóny dostatečným počtem záchranářů na každý den z důvodů 
malé členské základny. V číslech pak vypadalo zajištění stanice první pomoci takto: 
 
Zajištěno  49dní 
Odslouženo 130 služeb / 3120Hodin 
Sloužící záchranáři 18 z 25 Kvalifikovaný záchranář;  
 3 z 8 Mladý záchranář (jako výpomoc při službách, 16-17let) 
 
Zásahy 
Celkem 45 
Na výzvu 5x ZZS, 3x HZS, 29x osobní příchod, 6x služební tel., 2x preventivní obhlídky 
Součinnost 10x ZZS, 2x HZS, 1x LZS 
 
Mezi nečastější důvody zásahu patřilo ošetření po bodnutí hmyzem, vosou nebo včelou, v 
nejednom případě do krku nebo jazyka, dále drobná poranění, odřeniny a tržné rány. Další 
zásahy patřili vážnějším poraněním a stavům jako byla mozková příhoda, zlomenina lícní 
kosti s podezřením na otřes mozku, zlomeniny horních končetin, vykloubené rameno, 
anafylaktický šok a další. K zásahům na vodě byli záchranáři přivoláni ve dvou případech a to 
při převrácení plachetnice a katamaránu na výzvu HZS Pak. 
 
Členská základna 
 
Celkový počet členů v roce 2015 činil 43, z toho 17členů mládeže (10-17let) a 26 dospělých 
členů (17 a výše včetně). Oproti roku 2014 se tak navýšil počet o 3 členy. Zároveň PS 
Chrudim vychoval 4členy, kteří přestoupili z mládeže k dospělým členům.  
 
Kvalifikace 
  
Plavčík/Záchranář ZIII 17 
Mistr plavčí/Záchranář ZII 2 
Instruktor/Záchranář ZI 1 
Záchranář na volné vodě 1 
Záchranář Hladinové služby 4 
Instruktor Hladinové služby 1 
Vůdce malého plavidla 19 

Potápěč OWD 4 
Potápěč AOWD 3 
Potápěč Instruktor 1 
Zdravotník zotavovacích akcí ZZA 5 
Páteřní deska 5 
Lezec požární ochrany 1 
Instruktor skalního lezení 1  
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Zajištění sportovních akcí 
 
SC PAP Pardubice 4 
Prázdninová škola Lipnice 1 
Triatlon Pardubice 2 
Triatlon Žďár nad Sázavou 3 
Vodní skauti 1 
 
Celkem 11 akcí 
Zajišťovalo 12 záchranářů 
  
Výcvik 
 
Každý týden ve čtvrtek od 18:30 do 19:30 mimo svátků a prázdnin probíhal v krytém 
plaveckém bazéně Chrudim trénink pro členy mládeže i starší členy. Tyto tréninky sloužily  
k výcviku nových členů a členů mládeže a k udržování kondice stávajících členů. Dva 
tréninky byly věnovány seznámení s potápěčskou technikou a její základní použití. 
Dále proběhla 6x výuka zdravovědy jako příprava ke zkouškám Plavčík/Záchranář ZIII,  
2x celodenní zdravověda a používání služebního materiálu pro všechny členy v rámci 
opakování a zdokonalování a 1x celodenní výcvik zaměřený na orientaci v terénu a používání 
map. 
Dále se někteří naši členové účastnili součinnostního cvičení jednotek IZS na Seči, kterého se 
dále účastnili jednotky HZS PaK, SDH a PČR. 
Před zahájením letní sezóny a provozu stanice první pomoci na Seči pak proběhl  
celo-víkendový výcvik pro členy PS Chrudim na Seči, ve spolupráci s Oblastním spolkem 
ČČK Chrudim. Výcviku se účastnil i HZS PaK. Obsahem tohoto cvičení byla práce v týmu, 
používání motorových člunů, první pomoc na modelových situacích a orientace v prostoru 
vodní nádrže Seč. 
Posledním bylo celo-víkendové soustředění pro členy oddílu mládeže PS Chrudim na Seči. 
 
Schůze 
 
Během roku 2015 zasedala 6x schůze Představenstva a 1x schůze Valné hromady. Usnesení 
všech schůzí jsou zapsány v zápisech ze schůzí a dostupná pro všechny členy PS. 
 
Finance 
 
Viz přílohy 
 
 
 
 


