
MS Nové MlýnyMS Nové Mlýny
a MS Pastvinya MS Pastviny



Vodní záchranná služba ČČK byla založenaVodní záchranná služba ČČK byla založena vv roce 1968roce 1968
Kolektivním členem ČČKKolektivním členem ČČK
1 450 členů v 39 místních skupinách v celé1 450 členů v 39 místních skupinách v celé ČRČR



 záchrana ze břehu (lano, plovák…)záchrana ze břehu (lano, plovák…)
 záchrana z lodi, plováku, lávky…záchrana z lodi, plováku, lávky…
 tažení tonoucího, dopomoc unavenému plavcitažení tonoucího, dopomoc unavenému plavci
 resuscitace na vodě (do/nad 5 min od břehu)resuscitace na vodě (do/nad 5 min od břehu)
 vytažení na břehvytažení na břeh
 součinnost s IZSsoučinnost s IZS

 záchrana ze břehu (lano, plovák…)záchrana ze břehu (lano, plovák…)
 záchrana z lodi, plováku, lávky…záchrana z lodi, plováku, lávky…
 tažení tonoucího, dopomoc unavenému plavcitažení tonoucího, dopomoc unavenému plavci
 resuscitace na vodě (do/nad 5 min od břehu)resuscitace na vodě (do/nad 5 min od břehu)
 vytažení na břehvytažení na břeh
 součinnost s IZSsoučinnost s IZS



po celou dobu sledovat tonoucího:po celou dobu sledovat tonoucího:
-- skok do neznámé vodyskok do neznámé vody
-- záchranářský kraulzáchranářský kraul
-- oslovení z bezpečné vzdálenosti a bezpečné přiblíženíoslovení z bezpečné vzdálenosti a bezpečné přiblížení

-- otočení tonoucíhootočení tonoucího
-- tažení ke břehutažení ke břehu
-- udržování průchodnostiudržování průchodnosti

dýchacích cestdýchacích cest
fixace krční páteřefixace krční páteře

-- vytažení na břeh (kolmý břeh,vytažení na břeh (kolmý břeh,
nestabilní led…)nestabilní led…)

-- otočení tonoucíhootočení tonoucího
-- tažení ke břehutažení ke břehu
-- udržování průchodnostiudržování průchodnosti

dýchacích cestdýchacích cest
fixace krční páteřefixace krční páteře

-- vytažení na břeh (kolmý břeh,vytažení na břeh (kolmý břeh,
nestabilní led…)nestabilní led…)





příčinou zástavy často hypoxie =příčinou zástavy často hypoxie =>>
do 5 min od břehu:do 5 min od břehu:
-- 1010 –– 15 vdechů/min a pokračovat během tažení15 vdechů/min a pokračovat během tažení

ke břehuke břehu
-- lze dýchat i z úst do nosulze dýchat i z úst do nosu

více jak 5 min od břehu:více jak 5 min od břehu:
-- 1010--15 vdechů během 1 min a poté co nejrychleji15 vdechů během 1 min a poté co nejrychleji
ke břehuke břehu

příčinou zástavy často hypoxie =příčinou zástavy často hypoxie =>>
do 5 min od břehu:do 5 min od břehu:
-- 1010 –– 15 vdechů/min a pokračovat během tažení15 vdechů/min a pokračovat během tažení

ke břehuke břehu
-- lze dýchat i z úst do nosulze dýchat i z úst do nosu

více jak 5 min od břehu:více jak 5 min od břehu:
-- 1010--15 vdechů během 1 min a poté co nejrychleji15 vdechů během 1 min a poté co nejrychleji
ke břehuke břehu



























…záchrana na divoké vodě…záchrana na divoké vodě









…záchrana z ledové plochy…záchrana z ledové plochy



… kurzy první pomoci… kurzy první pomoci





bazénovébazénové
sporty…sporty…





7. srpna 20107. srpna 2010
10.0010.00 -- Vznik mimořádné událostiVznik mimořádné události
16.3016.30 -- Hejtmanem Libereckého kraje vyhlášen stav  „Nebezpečí“Hejtmanem Libereckého kraje vyhlášen stav  „Nebezpečí“
17.1517.15 -- Vyhlášena pohotovost předurčeným jednotkám a odřadům VZSVyhlášena pohotovost předurčeným jednotkám a odřadům VZS
17.3517.35 –– Po dohodě s krizovým štábem Frýdlantu a vedením ZZS LibereckéhoPo dohodě s krizovým štábem Frýdlantu a vedením ZZS Libereckého
kraje bude do regionu Frýdlantska vyslán odřad z Jihomoravského kraje, Oblastníkraje bude do regionu Frýdlantska vyslán odřad z Jihomoravského kraje, Oblastní
stanice  VZS MS Nové Mlýnystanice  VZS MS Nové Mlýny
17.4017.40 –– zahájena příprava sil a prostředků k výjezdu odřaduzahájena příprava sil a prostředků k výjezdu odřadu
18.1518.15 –– výjezd odřadu OS VZS Nové Mlýny (2 družstva) celkem 13 záchranářůvýjezd odřadu OS VZS Nové Mlýny (2 družstva) celkem 13 záchranářů
22.1022.10 –– odřad na místě ve Frýdlantu (koordinace s krizovým štábem Frýdlantu)odřad na místě ve Frýdlantu (koordinace s krizovým štábem Frýdlantu) ––
obě družstva odeslána doobě družstva odeslána do HeřmanicHeřmanic
22.5522.55 –– odřad na místěodřad na místě –– kontakt s místním štábem a starostoukontakt s místním štábem a starostou
23.0023.00 –– zahájení budování Mobilezahájení budování Mobile EmergencyEmergency UUnitnit
23.5523.55 –– zahájena záchranné činnostizahájena záchranné činnosti –– MEU přijímá prvního pacientaMEU přijímá prvního pacienta

19.srpna 10.00 hodin ukončení činnosti a příprava na odjezd19.srpna 10.00 hodin ukončení činnosti a příprava na odjezd
18.15 hodin návrat na základnu18.15 hodin návrat na základnu -- Doba nasazení  12 dnůDoba nasazení  12 dnů
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5.5. –– 7. června 20137. června 2013
vodní nádrž Nové Mlýny, Pálava a okolívodní nádrž Nové Mlýny, Pálava a okolí

více informací na:více informací na:

www.vzsnovemlyny.czwww.vzsnovemlyny.cz
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Přejeme vámPřejeme vám
bezpečný pobytbezpečný pobyt

u vodyu vody

www.vzs.czwww.vzs.cz
www.vzsnovemlyny.czwww.vzsnovemlyny.cz

vzs.pastviny.orgvzs.pastviny.org
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