Chrudim, pobočný spolek
Výroční zpráva 2021
Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem
31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti pobočného spolku a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady pobočného spolku konané dne
14. listopadu 2021.
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1. Obecné informace o organizaci
Název:
Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek
Sídlo:
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III
IČ:
60104384
DIČ:
CZ60104384
Právní forma:
Pobočný spolek
Spisová značka:
oddíl L, vložka 27406 vedená Městským soudem v Praze
Kontakty:
Telefon:
Email:
Datová schránka:
Web:
Fb:
Č. ú.:

+420 608 545 889
vzs.chrudim@cbox.cz
qpvvk8z
http://www.vzs.chrudim.cz/
https://www.facebook.com/vzschrudim
2800522877/2010 u FioBanky

2. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem pobočného spolku je Valná hromada složena ze všech řádných členů
starších 18 let, která zasedá minimálně 1x ročně. Výkonným orgánem je představenstvo
pobočného spolku složené z předsedy, pokladníka a dalších dvou členů. Statutárním orgánem
pobočného spolku je předseda.
Pobočný spolek provozuje a organizuje svoji činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy
však v zájmu VZS jako celku.
Předseda a statutární zástupce
Pokladník
Člen představenstva
Členka představenstva
Revizor

Bc. Lukáš Jambor
Vladimír Pavlík
Jan Vlasák Dis.
Bc. Šimon Bakoč
Ing. Petra Sloupenská

Chrudim, pobočný spolek
3. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Pobočný spolek má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období
realizoval pobočný spolek činnost ve čtyřech směrech. První byl provoz stanice první pomoci
a zajišťování hlídkové a záchranné činnosti na vodním díle Seč. Dalším směrem byla
preventivní činnost, výuka a seznamování obyvatelstva s problematikou záchrany tonoucích
a poskytování první pomoci. Předposledním směrem byla spolupráce se složkami
integrovaného záchranného systému a posledním zaměřením výcvik členů pobočného spolku.
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval pobočný spolek také vedlejší činnost,
a to zajišťování první pomoci na různých sportovních komerčních akcích a reklamní plnění
vůči partnerům.
Provoz stanice první pomoci a zajišťování hlídkové a záchranné činnosti na VD Seč
Stěžejní činností Vodní záchranné služby ČČK Chrudim, pobočného spolku ve sledovaném
období bylo zajištění provozu stanice první pomoci VZS na vodním díle Seč a poskytování
zde první rozšířené předlékařské péče a technické pomoci. Služba probíhala v letní sezóně
od 1. července do 31. srpna, 24 hodin denně. Během této doby byla stanice z personálních
důvodů 3 dny mimo provoz, a to konkrétně 26. - 28. srpna 2021.
Ke zkvalitnění našich služeb pomohl nový motorový člun MS Boat S500WT z Prezidia
VZS, pořízený z financí HZS, který byl od srpna zařazen do služby na výjezd.
Odslouženo
Sloužící záchranáři

168,25 služeb (1směna=24h)
15 kvalifikovaných záchranářů;
1 student oboru zdravotnický záchranář na praxi
8 mladých záchranářů ve věku 17 let (výpomoc, zaučení)

Zásahy

23 ch zásahů
7 technických zásahů
30 celkem
0
3x ZZS, 1x PČR, 1x AČR

Na výzvu složek IZS
Součinnost složek IZS

Mezi nečastější důvody zásahu patřilo ošetření drobných poranění, odřeniny, řezné a tržné
rány nejrůznějšího charakteru. Další zásahy měly i závažnější povahu, příkladem zlomenina
končetiny, či bolest nebo tlak na hrudi s podezřením na srdeční příhodu, která byla
po hospitalizaci potvrzená. Technické zásahy se věnovaly především převráceným či
potápějícím se plavidlům (plachetnice, šlapadla), dále vyhledávání osob a majetku.
Prevence, ukázky činnosti, výuka a seznamování obyvatelstva s problematikou záchrany
tonoucích a poskytování první pomoci
Fungování spolku ve směru preventivní činnosti pro širokou veřejnost bylo ve sledovaném
období značně omezeno vlivem přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19 a vládním
restrikcím. Krom níže uvedených akcí neustále aktualizujeme informace na našich webových
stránkách a Facebooku.

Chrudim, pobočný spolek

- Ukázky pro LDT na Bělidle – prezentace desatera bezpečného pobytu u vodních ploch
a ukázky činnosti a záchrany na vodě pro cca 70 dětí ve věku od 6 do 15 let a pro vedoucí
tábora.
- Ukázky pro LDT Rebellion – prezentace desatera bezpečného pobytu u vodních ploch
a ukázky činnosti a záchrany na vodě pro cca 50 dětí ve věku od 6 do 15 let a pro vedoucí
tábora.
- Ukázky pro příměstský tábor Ferdinandus orden Přelouč – prezentace desatera bezpečného
pobytu u vodních ploch a ukázky činnosti a záchrany pro cca 40 dětí ve věku od 6 do 15 let
a pro vedoucí tábora.
- Ukázky pro JSDH Ždírec nad Doubravou - prezentace desatera bezpečného pobytu
u vodních ploch a ukázky činnosti a záchrany na vodě pro cca 20 dětí oddílu JSDH Ždírec n.
D.
- Prezentace činnosti a náborový seminář pro FZS UP oboru zdravotnický záchranář –
pro cca 50 studentů prvního ročníku oboru zdravotnický záchranář.
- Retroměstečko 2021 – setkání ČSLA (dobové techniky), hasičů a bezpečnostních složek
ve dnech 11. - 12. 9. 2021 v Pardubicích v bývalých kasárnách T. G. Masaryka. Na této akci
pro širokou veřejnost s účastí několika tisíc lidí prezentovala Vodní záchranná služba ČČK
Chrudim, p. s. svoji činnost na svém stánku, kde návštěvníci měli možnost vyzkoušet si první
pomoc na cvičné figuríně a získat informace o Vodní záchranné službě.
Zároveň zde členové VZS Chrudim zajišťovali mobilní ošetřovnu, kde v případě potřeby
poskytovali návštěvníkům akce první pomoc.
Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému
První třetinu roku byl náš spolek uveden do stavu připravenosti v případě potřeby nasazení
našich sil a prostředků na vyžádání P VZS a IZS.
V rámci spolupráce se složkami IZS jsme první červencový týden vyslali čtyřčlenný
záchranný tým na pomoc s provozem polní ošetřovny v obci Hrušky zřízenou VZS Nové
Mlýny. Naši členové zde odsloužili celkem 15 dvanáctihodinových směn, během kterých
provedli cca 50 ošetření jak na ošetřovně, tak v terénu.
Výcvik a vzdělávání členů pobočného spolku
Každý týden po celý školní rok vždy ve čtvrtek od 18:30 do 19:30 mimo svátků a prázdnin
probíhal v krytém plaveckém bazéně Chrudim trénink pro členy mládeže i kvalifikované
členy. Tyto tréninky sloužily k výcviku nových členů a členů mládeže a jejich přípravě
ke zkouškám základního výchozího kurzu Záchranář III a k udržování fyzické zdatnosti
stávajících členů. Vlivem přetrvávající pandemie COVID-19 byly naše tréninky značně
omezeny uzavřením sportovišť.
Před zahájením letní sezóny a provozu stanice první pomoci na Seči proběhl
víkendový výcvik pro členy PS Chrudim na Seči. Náplní tohoto cvičení bylo využití
motorových člunů k záchraně tonoucích a řešení různých technických modelových situací
na vodě, záchrana na vodní ploše osobním zásahem, první pomoc na modelových situacích,
orientace v prostoru vodního díla Seč a přilehlém okolí a modelové situace
za ztížených podmínek.
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V červnu proběhlo také víkendové soustředění pro členy oddílu mládeže PS Chrudim
na Seči, kde si vyzkoušeli několik modelových zdravotnických situací jak na souši, tak
i ve vodě.
Během měsíce června proběhly také kondiční jízdy a přezkoušení vedení malého plavidla,
kdy 7 členů splnilo praktickou zkoušku VMP.
Vedlejší činnost
V rámci vedlejší činnosti zajišťovala VZS Chrudim několik sportovních akcí za účelem
získání financí na provoz PS. Téměř na všech těchto akcích byly naše služby využity, ať už
v podobě poskytnutí první pomoci nebo technické pomoci.
Zajištění plavecké části triatlonů Czechman, Pilman
Zajištění plavání otužilců na Labi v Pardubicích
Zajištění plavání dálkových plavců na Seči a Mělicích
Zajištění závodů vodních skautů na Seči
Zajištění ošetřovny na akci Retroměstečko 2021
4. Členská základna
Pobočný spolek evidoval na konci sledovaného období 39 členů v následující struktuře:

Členové

Děti
(do 15 let)
6

Kvalifikace
Kvalifikace
Záchranářské minimum (ZM)
Plavčík/Záchranář ZIII
Záchranář na volné vodě
Instruktor Hladinové služby
Školitel první pomoci (ŠPP)
Školitel vůdce záchranného plavidla
Vůdce malého plavidla
Osoba oprávněná k ověřování
praktických dovedností vedení
malého plavidla
Lezec požární ochrany

Mládež
(od 15 do 18 let)
10

Dospělí
(nad 18 let)
24

Počet
3
14
1
1
3
1
26

Kvalifikace
Potápěč OWD
Potápěč AOWD
Potápěč Instruktor
Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
Použití páteřní desky na vodě
Instruktor skalního lezení
Zdravotnický záchranář/student

Počet
4
3
1
3
3
1
3/1

2

MUDr./student

1/2

1

Člen HZS

2

5. Hospodaření organizace
Pobočný spolek v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků,
dotací z rozpočtů Ministerstva vnitra, Pardubického kraje, města Chrudim, dále z příspěvků
a sponzorských darů od dalších organizací.
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období.
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Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 – Rozvaha
Použité zkratky:
VZS – Vodní záchranná služba
P VZS – Prezidium vodní záchranné služby
VZS Chrudim - Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek
PS Chrudim – Pobočný spolek Chrudim
ČČK – Český červený kříž
IZS – Integrovaný záchranný systém
ZZS – Zdravotnická záchranná služba
HZS – Hasičský záchranný sbor
PČR – Policie české republiky
AČR – Armáda české republiky
VD Seč – Vodní dílo Seč
VMP – Vůdce malého plavidla

Sestavil
Dne 28. 01. 2022

Lukáš Jambor

