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Strávili jste někdy alespoň několik dnů dovolené na nějaké přehradě? Pomáhali jste při záplavách? Zasáhla velká voda váš dům nebo jiný majetek? Chodíte někdy do aquaparku nebo bazénu?
Máte smutnou zkušenost s hledáním utonulého člověka? Byli jste někdy alespoň jako diváci na závodech ve windsurfingu nebo na závodech vodních skútrů či jachet? Absolvovali jste vy sami nějaký
dálkový plavecký závod? Zúčastnili jste se nějakého záchranářského kurzu u MP souvisejícího s vodou?
Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli „ano“, pak jste se s velkou pravděpodobností již setkali s prací
„vodních záchranářů“, tzn. s členy Vodní záchranné služby. Tedy složky, jež je podobnou součástí Integrovaného
záchranného systému, jako je městská policie.
Vodní záchranná služba vznikla v roce 1968. Je nejstarší a největší celostátní organizací, která je speciálně zaměřená na záchranu lidských životů a ochranu zdraví na velkých vodních plochách s velkou koncentrací turistů a v jejich
blízkosti. Tedy tam, kam se jiné záchranářské týmy dostanou jen s velkým časovým zpožděním nebo vůbec ne.
V lokalitách, kde dojezdové časy záchranných služeb jsou mnohdy velmi daleko za hranicí zákonných 15 minut
nebo jsou tyto lokality bez rychlého nasazení motorového plavidla nedostupné. Zcela zásadní je i velmi dobrá
znalost zajišťovaných vodních ploch, břehů a okolí, což je pro rychlý zásah velmi často klíčové. Rychlá odezva např.
na výzvu tonutí nebo stavu těsně po tonutí dramaticky zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako
dopravní prostředek posádkám rychlé lékařské pomoci do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý
transport pacienta k sanitce nebo k vrtulníku Letecké záchranné služby. Proto není možné VZS vždy nahradit např.
zásahem hasičů.
Co se týká HZS, pak jeho úloha je nezastupitelná v případech, kdy je zapotřebí i další technika. Zatímco tedy VZS
má těžiště působnosti především na velkých rekreačních plochách, pak HZS často zasahuje tam, kde je potřeba
další speciální technika. Obě služby se uplatňují při tonutí na jezech, při prolomení ledu, při hledání utonulého na
rozvodněné řece a podobně. Navíc v samotném HZS není příliš mnoho lidí specializovaných přímo na vodu.

Trocha historie nikoho nezabije…
v Praze vzniká r.1857 ,,Sbor dobrovolných ochránců při požárech a živelních pohromách“
za První republiky se výuce plavání věnovaly na letních táborech spolky typu YMCA, Čs. amatérský plavecký svaz, Sokol, Orel, Junák
mnoho set tisíc mladých lidí se naučilo plavat až v rámci povinného členství v protektorátní kolaborantské organizaci „Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě“
do poloviny 20. století většina obyvatel Československa neuměla plavat
do r. 1968 neexistovala žádná celostátní záchranářská organizace specializující se na vodní
záchranářství
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2x fotografie ze školení Poříčního útvaru MP Praha - červen 2013
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ROČNĚ SE V ČESKU UTOPÍ 250 - 400 LIDÍ.
PO AUTONEHODÁCH JDE O DRUHOU
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍČINU ÚMRTÍ
Z TZV. VNĚJŠÍCH PŘÍČIN.

Vodní záchranáři v době vzniku VZS spadali pod Český
červený kříž a jeho prostřednictvím pak pod ministerstvo
zdravotnictví. V současnosti je VZS sice tzv. kolektivním
členem ČČK, ale de facto je samostatným subjektem.
Ačkoliv jsou součástí Integrovaného záchranného systému, ačkoliv jsou nasazováni při každých velkých povodních, ačkoliv zachraňují lidské životy, jsou z právního
hlediska na úrovni zahrádkářů nebo pěveckého spolku
venkovských lékárníků. Skoro to vypadá, že vodní záchranáři jsou pro stát spíše nechtěným a nežádoucím děckem.
Vodní záchranná služba totiž nedostává od státu ani
korunu.
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pěč. Ale tak tomu není zdaleka vždy. Většinou má každý
kurz skoro na všechno a jsme rádi, že služby vůbec nějak
obsadíme. A i ty kurzy si platíme sami.“

Od smutné finanční reality přejděme raději k běžné práci.
Záchranáře bychom našli např. na Slapech, Nových
Mlýnech, na Slezské Hartě, Lipnu, Seči, Brněnské přehradě, Rozkoši, na přehradě v Dalešicích nebo v Hracholuskách… na 20 místech po celé republice. Sami by chtěli být
na všech vodních plochách nad 100 hektarů, ale tak tomu
zdaleka není a nejspíš nikdy nebude.

Když přijde sezóna, je základna v dané lokalitě obsazena nonstop. Službu drží vždy společně 2-3 záchranáři,
většinou v turnusu 7 dnů od soboty do soboty, 24 hodin
denně. Odpočinková část dne nastává až ve 20 hodin,
kdy je potřeba „jen“ být na základně a k dispozici na
telefonu, přes den čeká hlídku permanentní práce. Vodní
záchranáře si lidé mohou vyhledat přímo na základně,
zamávat na ně ze břehu nebo zavolat na telefon VZS
(vyvěšeno v každém kempu, na každém molu a koupališti
přehrady), popř. na krizové linky 112, resp.155. „Příslušné operační středisko, kam se dovolá, potom rozhodne,
jestli tam pošle nás lodí, nebo jakoukoliv jinou pozemní
posádku. Na člunu máme základní pomůcky pro poskytnutí první pomoci, jako je defibrilátor, ambuvak, fixační
pomůcky, páteřní desku, krční límec, resuscitační masku,
obvazy, nosítka a další,“ ukazuje vybavení člunu Adéla
Černá. „K tomu záchranářské pomůcky – házecí pytlík,
házecí míč, záchranný pás, základní potápěčská výstroj
pro hledání tonoucího pod hladinou. Ve vybavení člunů i
při záchraně postupujeme podle aktuálních manuálů
Guidelines z roku 2010.“

Během zásahu se komunikuje přes vysílačku CBS. Volací
znaky nejsou nijak sjednocené: Vodník 1, Vodník 2, Žlutý,
150, Charlie, Viktor…

Ta pravá sezóna začíná již na konci zimy. Motory lodí
putují do servisu, všechen zdravotnický materiál musí
projít revizí, základny procházejí velkým úklidem. Opravit
vše, co lze opravit vlastními silami a prostředky. Zjistit, zda
všichni členové místní skupiny pokračují v práci, kdy
budou mít volný čas a s předstihem zkoordinovat služby.
Pak si zopakovat záchranářské školení, mnohokrát se při
výcviku vykoupat v ledové vodě, zúčastnit se dalších
kurzů, prodloužit různá osvědčení, navázat kontakt
s obcemi kolem přehrady, obnovit dřívější spolupráci

Řešení může záchranářům přinést jen změna zákona.
„Potřebujeme se dostat alespoň na úroveň Horské služby,
R

s Hasičským záchranným sborem, dispečinky zdravotnických záchranných služeb, Policií ČR nebo Státní plavební
správou.

„Hlídky jsou potřeba na všech větších plochách, kam
pravidelně jezdí turisté. A užitečné by bylo také navýšit
počet stanovišť. Například na novomlýnských nádržích,
kde sloužíme, se za dva prázdninové měsíce vystřídá až
tři sta tisíc turistů.“

Ročně se v Česku utopí 250-400 lidí. Po autonehodách
jde o druhou nejvýznamnější příčinu úmrtí z tzv. vnějších
příčin. Státní správa však za 20 let do prevence a bezpečnosti pobytu u vody neinvestovala prakticky žádné
prostředky. Asi 1200 mužů a žen tak slouží zadarmo.
Ano, čtete dobře: slouží zadarmo a ve svém volném čase.
Vodní záchranná služba si na sebe musí vydělat prakticky
sama, jediným stabilním zdrojem financí jsou členské
příspěvky, občasnými zdroji pak příspěvky krajů, příspěvky
některých obcí kolem přehrady, získané granty, sporadické sponzorské dary, odměny za výcvik zájemců či určitých
profesí, odměny za dohled na koupalištích a zajištění
dozoru na sportovních akcích. Co na to říci…?

P

která je na rozdíl od nás přímo napojená na státní rozpočet,“ říká nám tisková mluvčí VZS a instruktorka v jedné
osobě Adéla Černá.
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Vodní záchranáři občas narážejí i na malé pravomoci.
Nemůžou ani vykázat někoho z místa nebo z nebezpečné oblasti, kde by mohlo dojít k úrazu. Týká se to hlavně
skoků ze skal, které mohou skončit frakturou páteře nebo
jiným vážným zraněním. Mohou pouze vydávat doporučení (Desatero pobytu u vody).
„Hlídkování u vodních ploch patří k vůbec nejnáročnějším
úkolům. Ne všechny místní skupiny se mu ale věnují.
Záběr vodní záchranné služby je mnohem širší. Patří do
něj třeba trénink plavčíků nebo příprava mládeže,“ pokračuje Adéla Černá.
Dostáváme se tak k dalším předmětům činnosti VZS.
Záchranáři totiž jen nehlídkují během léta u vody, v zimě
na Lipně u bruslařské dráhy, ale aktivně se podílejí na
zajištění bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích, ať už přímo dohledem, nebo výcvikem kvalifikovaných plavčíků. VZS totiž drží nejvyšší možnou kvalitu ve
vzdělávání, a proto ji vyhledávají někteří (zodpovědnější)

Tomáš Zvolánek, člen VZS, potápěč, k tomu dodává:
„Ideální je posádka tří lidí – řidič člunu, záchranář, potáP
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provozovatelé aquaparků, bazénů a koupališť. Naopak
odbývají nebo podceňují, a tak nad bezpečností plavců
někdy bdí jen pracovník s kurzem záchranářského minima
nevalné úrovně. Takže kdybyste měli zájem, můžete se
u VZS zúčastnit akreditovaných kurzů „Plavčík“ a „Mistr
Plavčík“.
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A vyhlídky do budoucna? Perspektiva vodních záchranářů? Odpovídá opět Adéla Černá: „Naše práce je nezastupitelná, na vodních plochách jsme my první svojí
přítomností a žádná složka Integrovaného záchranného
systému nás nemůže v téhle první linii plně nahradit. Ale
počty členů ubývají, místní skupiny zanikají. V podstatě to
lidé už nejsou schopni dále táhnout. Vodní záchranáři
z této republiky už začínají pomalu mizet.“
Za rozhovor příjemný formou, lecky neveselý obsahem
poděkoval JUn.
kontakty na VZS: www.vzs.cz, Adéla Černá, DiS. - 736 769 592

Víte, že aktuální rizikovost utonutí stoupá s věkem a je
zhruba 2,5krát vyšší u mužů než u žen? 55 % všech utonulých je v ekonomicky produktivním věku.
Největší procento naděje na záchranu a bez následku je,
pokud jsou tonoucí zachráněni do prvních dvou minut
tonutí.
1. FÁZE TONUTÍ: První dvě minuty. Tonoucí se snaží udržet
nad hladinou a zadržovat dech. Vynořuje se a zanořuje
pod hladinu a začíná docházet ke kašlání a křečím hrtanu.
Dostavují se nekoordinované pohyby, čímž se ztrácí
sebekontrola a začíná panika tonoucího. Stoupá krevní
tlak, vyplavují se stresové hormony a klesá kyslík v krvi a ve
tkáních (98 % zachráněných v této fázi má šanci na přežití,
a to bez následků).
2. FÁZE TONUTÍ: 3-4 minuty. Zpomaluje se srdeční
frekvence, v krvi klesá obsah kyslíku a zvyšuje se obsah
oxidu uhličitého. Obličej modrá, vědomí se otupuje, svaly
ochabují, svalovým křečím a definitivnímu zanoření. Můžou
nastat ještě nutkavé nádechy, průnik vody do žaludku,
nasátí žaludečního obsahu do plic. Na závěr přichází
bezvědomí a vypínání se koordinačních center CNS.
Šance na přežití tonoucího zachráněného v této fázi
představuje 92 %-72 % z velké části bez těžších následků.
3 .FÁZE TONUTÍ: 4-6 minut. Žádné známky svalové aktivity, silný pokles tepové frekvence, nastává srdeční arytmie.
Dále se zvedá hladina oxidu uhličitého a klesá kyslík v krvi
a tkáních. Voda proniká do žaludku, nasává se žaludeční
obsah do plic. Poté dochází k poškození ledvin, otoku
mozku, vymizení činnosti CNS doprovázené rozšířením
zornic, vymizení nervových reflexů a zástava srdce. Tělo je
v bezvědomí a klesá pod hladinu. Pravděpodobnost
záchrany je 72-10 %.

Svoji akceschopnost prokázali vodní záchranáři i při
katastrofálních povodních v roce 1997. Od té doby jsou
nasazováni nejen v případě povodní velkého rozsahu, ale
i v případě lokálních povodní nebo při pátracích akcích na
vodě či v blízkosti vodních ploch a toků a při vyhledávání
utonulých. VZS má specialisty na zásahy v divoké vodě,
kteří jsou nasazování do náročných podmínek, kde díky
R
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svému výcviku a vybavení jsou schopni zajistit bezpečnou
evakuaci nebo záchranu lidí a majetku.

VZS
se
snaží
rozeběhnout
i preventivní programy pro děti. „V rámci
různých propagačních akcí, příležitostných událostí nebo
i na dětských dnech
se snažíme naši práci
zpopularizovat
a seznámit zájemce
se základními pravidly vodní záchrany.
Pořádáme i dětské
tábory, kde se děti
zúčastňují
kurzů
Mladý
záchranář.
Adéla Černá, DiS., VZS
V rámci kvalifikací je
nutné zvládnout různé dovednosti od plaveckých po
lezecké. Během soustředění se děti seznámí s různými
druhy záchrany jak na vodě tak na souši, snažíme se děti
připravit na zvládnutí různých krizových situací tak, aby
především dbali na svou vlastní bezpečnost a následně
dokázaly efektivně pomoci zraněným či jinak indisponovaným postiženým. Pro zpříjemnění jsou během soustředění různé táborové hry se zaměřením na problematiku
záchrany. Děti si vyzkouší ovládání plavidel (raft, kánoe,
kajak, surfový plovák), motorových člunů, také se seznámí
se speciálními i profesionálními záchrannými prostředky
(vakuová matrace, páteřová deska, záchranný pás,
dýchací vak, krční límec atd.). Projekt s názvem Mladý
vodní záchranář se nám podařilo rozjet i na některých
školách v Brně. Je to jedna z věcí, na kterou jsme velmi
hrdí. Ale samozřejmě to obnáší celodenní práci trenérů,
kteří se dětem věnují dobrovolně a zadarmo.“
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