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Úvodem
Vážení,
dostává se Vám do rukou druhá Výroční zpráva hovořící o činnosti občanského sdružení
RESCUE PARDUBICE v roce 2006. Naše organizace v tomto roce pokračovala se svojí
činností v oblasti poskytování a výuky první pomoci a záchranářství. V následujícím grafu
uvádím rozložení činnosti našeho občanského sdružení v roce 2006.
schůzovní činnost a interní školení
zdravotní asistence
výuka první pomoci
prezentace
prověřovací cvičení
exkurze

Z tohoto grafu je patrné, že hlavní náplní naší práce je interní výcvik a další proškolování
našich členů. Cílem tohoto je zajistit dostatečný počet kvalifikovaně vyškolených
zdravotníků, kteří by se podíleli na osvětové činnosti a vzdělávání širší veřejnosti v oblasti
poskytování laické první pomoci. Zdravotní asistence na kulturních, společenských a
sportovních akcích tvoří jen zlomek našeho působení v uplynulém roce.
Hlavní aktivitou RESCUE PARDUBICE je propagace a rozšiřování znalostí poskytování
laické první pomoci v nejširší veřejnosti. Dokladem důležitosti této aktivity je neúprosný fakt,
že se denně dovídáme o úmrtích způsobených neposkytnutím nebo špatným poskytnutím
první pomoci.
Dalším z cílů našeho občanského sdružení je zajišťování zdravotních asistencí na akcích
s hromadnou účastí osob, kde se předpokládá výskyt různých zranění a akutních zdravotních
potíží. V případě vážnějších úrazů je pro postiženého nejkritičtějších prvních 5 minut, ve
kterých je naše sdružení schopno poskytnout adekvátní laickou pomoc. Velmi důležitá je i
spolupráce s navazující odbornou přednemocniční neodkladnou péčí.
Od srpna 2005, kdy bylo založeno RESCUE PARDUBICE, jsme se stihli podílet na různých
akcích a navázat spolupráci s mnoha institucemi, s kterými bychom rádi spolupracovali i v
budoucnosti.
Velice si vážím poskytnutí rady a pomoci ze strany vedoucího kanceláře primátora města
Pardubice pana Mgr. Michala Zitka a ředitelky sociálního odboru Mgr. Ivany Liedermanové,
kteří nám velice pomohli při samotném zakládání našeho sdružení. Velkým přínosem pro
RESCUE PARDUBICE je navázání spolupráce se složkami integrovaného záchranného
systému, a to s Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,
Hasičským záchranným sborem Pardubice. S Městskou policií Pardubice máme sepsánu
dohodu o vzájemné spolupráci.
Díky pochopení Magistrátu města Pardubic máme možnost využít jeho prostory k setkávání
členů našeho sdružení a současně zde provádět školení širší veřejnosti v oblasti první pomoci.

Charakteristika, obecné informace
RESCUE PARDUBICE vzniklo v srpnu roku 2005 jako občanské sdružení zaregistrované u
Ministerstva vnitra ČR.
RESCUE PARDUBICE má 30 členů – dobrovolníků, žádného zaměstnance organizace nemá.
Vzdělání členů je různé, mezi naše členy patří lékaři, zdravotní sestry, studenti medicíny a
také dobrovolníci - absolventi kurzů Zdravotník zotavovacích akcí či Instruktor první pomoci.
Snahou členů je kromě zdravotnického a záchranářského vzdělání i školení v kurzech o
krizovém řízení, připravenost na katastrofy či o zajišťování zdravotních asistencí na akcích
velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy zlepšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti
členů potřebné pro jejich dobrovolnou práci.
Činnost organizace je zaměřena na práci související s první pomocí. Jedná se o školení a
kurzy v poskytování první pomoci, poskytování zdravotních asistencí, reprezentaci na
soutěžích a záchranářských cvičeních nebo třeba prezentaci činnosti RESCUE PARDUBICE
pro veřejnost. Kromě tohoto jsou vybraní členové RESCUE PARDUBICE připravováni na
pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (např.
povodně či jiné živelné katastrofy).
Vedením organizace je pověřeno ředitelství, které se skládá z ředitele, místoředitele,
pokladníka a revizora. Náplní jejich činnosti je příprava a vedení porad interních a
víkendových školení, příprava projektů, oslovení případných sponzorů a zprostředkování
zdravotních asistencí.
Sídlo RESCUE PARDUBICE je na adrese Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice, kde je sklad
veškerého materiálu. Výuka členů probíhá v prostorách Centra pro zdravotně postižené
Pardubického kraje (nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice).

Seznam členů
Jméno a příjmení

Zdravotnické vzdělání

1.

Buřil Miloš

2.

Buřilová Lenka, Dis.

ZS, DZZ, ZI

3.

Dariusová Magdaléna

studentka medicíny

4.

Ďoubalová Iva

ZZA

5.

Dvořák Marek

student medicíny, ZZA

6.

Gottlieb Vlastimil

NZP, ZZA

7.

Gruberová Dominika

8.

MUDr. Chodová Dana

9.

Jáchym Tomáš

10.

Kmínková Helena

11.

Knittelová Aneta

lékařka

studentka medicíny

12.

Kohoutková Markéta

studentka SZŠ

13.

Kolář Ivo

student medicíny, ZZA

14.

Kolářová Vlasta

ZZA

15.

MUDr. Kubrycht Martin

lékař

16.

Kvasnica Dušan

člen Horské služby Krkonoše

17.

Málková Magdaléna

studentka medicíny, ZI

18.

Merkl Miroslav

řidič RLP

19.

Orlíková Denisa

studentka SZŠ

20.

Pomikálek Josef

NZP, ZZA

21.

Přibylová Eliška

ZS

22.

Příhodová Radka

školitelka první pomoci v ČSA, ZZA

23.

Schmidt Roman

NZP, student Bc. ošetřovatel, ZZA

24.

Sombota Petr

student medicíny

25.

Sýkora Tomáš

člen Vodní záchranné služby ČČK

26.

Trtková Veronika

27.

Venturová Petra

studentka SZŠ

28.

Zásměta Tomáš

ZZA

Použité zkratky:
ZI – zdravotní instruktor
ZS – zdravotní sestra
DZZ – diplomovaný zdravotnický záchranář
ZZA – zdravotník zotavovacích akcí
NZP – nižší zdravotnický personál
SZŠ – střední zdravotnická škola

Projekt: Výuka první pomoci pro žáky
Pilotní projekt „Výuka první pomoci pro žáky 6.-9.tříd“ proběhl v září 2005 na Gymnáziu
Pardubice a na ZŠ Závodu míru v Pardubicích. Od září 2006 jsme projekt rozšířili na všechny
ročníky základních škol a jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Školení je 2 hodinové
a jeho náplní zůstává poskytnutí první pomoci při bezvědomí, resuscitace a správné
uvědomění složek integrovaného záchranného systému. Výuka byla nejen teoretická, ale
především praktická. Žáci a studenti si aktivně vyzkoušeli resuscitaci na výukovém modelu.
Reakce učitelů byli velmi pozitivní. Sami učitelé opět přiznali, že mohou mít problémy se
zvládáním vážnějších zdravotních stavů a obávají se situace, kdyby první pomoc museli
poskytnout některému ze svých žáků. Učitelé nás často žádali, zda by bylo možné podobné
školení, ale ve větší míře, uskutečnit i pro ně.
Během roku 2006 jsme proškolili 1252 žáků z 9 škol, detailní přehled v tabulce:
Termín školení

Škola

Počet vyškolených žáků

25.-27.9.
1.-2.11.
6.11.
7.11.
13.-14.11.
15.11.
16.-20.11.
28.11.-1.12.
11.12.

Gymnázium Pardubice
Základní škola Rudolfa Frimla - Trutnov
Základní škola Strž – Dvůr Králové nad Labem
Základní škola Komenského – Trutnov
Základní škola Spořilov
Základní škola Mikulovice
Základní škola Závodu míru
Základní škola Bratranců Veverků
Základní škola Opatovice nad Labem
Celkem

240
185
87
70
195
50
97
219
109
1252

V roce 2007 jsme domluvení s dalšími třemi školami, které o výuku svých žáků projevili
zájem.
Zájem o naše školení je veliký a v projektu hodláme pokračovat i v roce následujícím.
Hodláme projekt dále rozšířit na další školy a podáme žádost o grant na odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Pardubického kraje, aby došlo aspoň k částečnému pokrytí nákladů na tento
projekt.

Projekt: Skupina pro mimořádné události (SPMU)
Cílem projektu je vytvoření skupiny, která bude připravena na zvládnutí zdravotnických a
informačních prací při mimořádné události (povodeň či jiná živelná katastrofa). Bude moci
být nasazena při mimořádné události na požádání Krizového štábu statutárního města
Pardubic nebo orgánů státní správy a samosprávy, které mají právo o tuto pomoc požádat.
Na tomto projektu spolupracujeme s občanským sdružením Rescueinfo, které zabezpečuje
přípravu Skupiny pro krizovou komunikaci.
Statutární město Pardubice projevilo zájem o činnost naší skupiny. V lednu jsme požádali
pana primátora města Pardubic Ing. Jiřího Stříteského o poskytnutí dotace na vybavení a
činnost SPMU. Dopisem jsme byli odkázáni na zdravotní odbor Magistrátu města Pardubic,
kde jsem v únoru podali žádost na vybavení a činnost Skupiny pro mimořádné události ve
výši 40 000Kč. Zdravotní komise rozhodla o přidělení dotace ve výši 15 000Kč. Celá
poskytnutá částka byla využita na nákup zdravotnického vybavení a byly nakoupeny
záchranářské batohy a kufry.

V průběhu roku jsme oslovovali sponzory a velkým úspěchem bylo navázání spolupráce se
společnostmi TEMPO ČESKO, A&M Borovnička a Řeznictví J.Hamplová. TEMPO ČESKO
vybavilo naše záchranáře záchranářskými bundami v hodnotě 8500Kč, společnost A&M
Borovnička přispělo na oblečení našich záchranářů částkou 5000Kč a Řeznictví J.Hamplová
přispělo 3000Kč na nákup záchranářského batohu pro členy v Trutnově.
Magistrát města Pardubic nás vyzval o pomoc při součinnostním cvičení EVAKUACE 2006,
které proběhlo 3 a 4.května 2006. Jednalo se o nácvik evakuace osob ze zaplaveného území.
Našich 14 záchranářů provedlo zdravotnické zabezpečení evakuačního střediska a přepravy
evakuovaných osob. Naše práce se líbila jak členům Magistrátu města Pardubic, tak také
přihlížejícím složkám IZS. Od pana primátora jsme obdrželi děkovný dopis za naši
profesionální práci.
Navázali jsme spolupráci s HZS Pardubického kraje a jednání s por. Ing. Bohumilem
Krebsem, Ing. Josefem Nentvichem a Mgr. Liborem Novým přinesla mnohé nápady a
nastínila další oblast činnosti naší organizace v rámci integrovaného záchranného systému.
Podali jsme také žádost o zřízení zařízená civilní ochrany v rámci naší organizace. V závěru
roku jsme dostali vyrozumění s možností sepsání smlouvy mezi naší organizací a HZS
Pardubického kraje o Plánované pomoci na vyžádání.
Činnost Skupiny pro mimořádné události v roce 2006:
18. března
Prověřovací cvičení Skupiny pro mimořádné události - pátrání po
pohřešovaných osobách
4. května
Zdravotnické asistence Skupiny pro mimořádné události při plánovaném
cvičení EVAKUACE 2006
18. května
Simulovaná dopravní nehoda 2006
21. - 28. srpna Letní soustředění našich záchranářů
24. srpna
Exkurze na výjezdové stanoviště ZZS Hlinsko a na hasičskou stanici
Hlinsko
29. srpna
Exkurze Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
4. září
Ukázka práce našich záchranářů na náměstí Republiky v Pardubicích
11.a 12.září
Ukázka práce našich záchranářů před obchodním domem Hypernova
v Trutnově

Školení a kurzy první pomoci pro veřejnost
Školení a kurzy první pomoci byly připraveny pro 2 organizace - TyfloCentrum Pardubice a
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Celkem bylo proškoleno 40 osob.
V listopadu jsme získali akreditaci od Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod
číslem jednacím 23 894/06-20/740 k provádění rekvalifikačního kurzu Zdravotník
zotavovacích akcí. V roce 2007 hodláme oslovit ředitele škol s nabídkou tohoto kurzu pro
jejich pedagogické i nepedagogické pracovníky.
V prosinci jsme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy také podali žádost o
rekvalifikační kurz Instruktor první pomoci.

Zdravotní asistence
Jak již bylo zmíněno výše, zdravotní asistence na kulturních, společenských a sportovních
akcích jsou důležitou náplní práce RESCUE PARDUBICE.
Během roku 2006 se uskutečnilo 19 zdravotních asistencí, na kterých bylo ošetřeno 126
zraněných osob, 9 z nich bylo předáno ve stabilizovaném stavu do péče zdravotnické
záchranné služby. Tato vážnější poranění představovala – bezvědomí, epileptický záchvat,
kolaps, otřes mozku, tržné rány či jiné úrazy. Většina ošetřených zranění patřila k lehkým,
jako např. bolesti hlavy, odřeniny a pohmožděniny.
Zdravotní asistence zajišťují lékaři, zdravotní sestry, diplomovaní zdravotničtí záchranáři a
studenti lékařských fakult. Všichni mají osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí, případně
další nadstavbové kurzy.
Chování účastníků se stále zhoršuje a při ošetřování nám bohužel velmi často znepříjemňují a
znemožňují práci. Verbální útoky mladých opilců nejsou výjimkou. Z těchto důvodů nám při
ošetřování často pomáhali členové bezpečnostní agentury. Z důvodů prevence napadení
našich zdravotníků k žádnému vážnému incidentu nedošlo.

Zdravotnické asistence v roce 2006:
24. - 25.března
Zdravotní asistence na akci První liga v L-klubu v Pardubicích.
6. května
Zdravotní asistence na Majálesu v Pardubicích
23. - 25. května
Zdravotní asistence na turnaji ve fotbale - Kouba Cup
3. června
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
10. června
Zdravotní asistence na XII. ročníku turnaje v malé kopané městských
policií
23. - 24. června
Zdravotní asistence na akci HANGÁRY 2006 na letišti v Hradci Králové
24. června
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
15. července
Zdravotní asistence na koncertu skupiny Chinaski v Pardubicích
15. - 16. července Zdravotní asistence na festivalu Svojšice 2006
19. srpna
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
19. - 20. srpna
Zdravotní asistence v kanoistickém maratónu na Labi v Pardubicích
9. září
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
17. září
Zdravotní asistence na LifeInLine Tour
23. září
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
1. října
Zdravotní asistence na KRÁLOVÉHRADECKÉ 50
13. října
Zdravotní asistence na akci První liga v L-klubu v Pardubicích
24. - 25. listopadu Zdravotní asistence v L-klubu v Pardubicích
1. prosince
Zdravotní asistence při Svíčkovém pochodu v Pardubicích
25. prosince
Zdravotní asistence na akci Christmas Party 7 v L-klubu v Pardubicích

Simulovaná dopravní nehoda 2006
Naše občanské sdružení RESCUE PARDUBICE ve čtvrtek 18. května pořádalo Simulovanou
dopravní nehodu. Ukázka se uskutečnila od 14 hodin na třídě Míru v Pardubicích.
Dopravní nehoda se stala na bývalém přechodu před hlavní lékárnou. Nepozorný řidič
trolejbusu přehlédl dva chodce, kteří přecházeli silnici. Po krátké době se naši zdravotníci
ujali své práce, poskytli zraněným nezbytnou pomoc a uvědomili složky IZS s žádostí o
spolupráci. Zdravotníci ošetřili slečnu v bezvědomí, slečnu se zlomeninou pravé horní
končetiny a mladého muže s prudkým krvácením z nosu.
První na místo dorazila hlídka Městské policie Pardubice, která provedla zabezpečení místa
nehody a řídila dopravu. Zásahové vozidlo Policie ČR dorazilo na místo v 9 minutě a
dopravní policisté začali s vyšetřováním dopravní nehody, vyslechli řidiče i svědky a vše
pečlivě zadokumentovali. Byla provedena také dechová zkouška u řidiče, která ale vyvrátila
požití alkoholu. V 11 minutě se na místo dostavilo vozidlo rychlé lékařské pomoci

Zdravotnické záchranné služby Pardubice. Zranění byli našimi zdravotníky předáni do
profesionální péče. Lékařka byla spokojena s ošetřením všech zraněných. Po odjezdu vozidla
záchranné služby byla celá akce ukončena.
Spolupráce laických záchranářů s profesionálními členy integrovaného záchranného systému
byla výborná a kdyby došlo k opravdové situaci, zraněným by se dostalo kvalitního ošetření
ještě před příjezdem profesionálů.
Hlavní cílem této ukázky je předvést divákům, že i se základním vybavením mohou pomoci
zraněným a zachránit lidský život.
Jsme velmi rádi, že se každoročně účast diváků zvyšuje, v roce2006 odhadujeme jejich účast
okolo 500. Velký zájem projevili také školy, jejichž žáci tvořili přibližně polovinu diváků.
Velké poděkování patří Dopravnímu podniku města Pardubic, který je naším hlavním
partnerem při pořádáni simulované dopravní nehody. Děkujeme také všem složkám IZS, tedy
Územnímu středisku zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Policii ČR a
Městské policii Pardubice.
K mediální prezentaci přispěla televize Nova, Český rozhlas, rádio OK, rádio HEYPROFIL,
rádio Life, Mladá fronta, Pardubické noviny a informační server Pardubický svět.

Materiální vybavení
Kvalitní vybavení je základem dobré práce, proto se RESCUE PARDUBICE snaží vybavovat
kvalitním materiálem a pomůckami.

Seznam vybavení:
1. Záchranářský batoh velký
2. Záchranářský batoh střední 2x
3. Reflexní záchranářská bunda Clovelly 10x
4. Reflexní tričko s naším logem 50x
5. Reflexní vesta 35x
6. Resuscitační model AMBUMAN
7. Ruční křísící přístroj-Ambuvak
8. Límec k fixaci krční páteře
9. Tonometr a fonendoskop 3x
10. EKG (pro lékaře či diplomovaného zdravotnického záchranáře)
11. Výkonná svítilna

12. Materiální vybavení pro poskytování zdravotních asistencí
(různé druhy obvazového fixačního materiálu, léky, dezinfekce, resuscitační
roušky, gely, chladící spreje a jiné)

Hospodaření
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

93 290 Kč
- 61 715 Kč
31 575 Kč

RESCUE PARDUBICE hospodařilo v roce 2006 s vyrovnaným hospodářským výsledkem.
Zůstatek do roku 2007 činí 31 575 Kč.

Spolupracující organizace, sponzoři a dárci
Spolupracující organizace
 Magistrát města Pardubic
 Územní středisko záchranné služby Pardubického kraje
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Městská policie Pardubice
 Dopravní podnik města Pardubic
 Rescueinfo o.s.
 Oblastní skupina Mládeže ČČK Pardubice

Sponzoři a dárci


Magistrát města Pardubic



TEMPO ĆESKO



A&M Borovnička



Řeznictví J. Hamplová



DIAREK



Pardubický svět



ESAKO Pardubice

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Závěrem
Jsem velmi rád, že se občanskému sdružení RESCUE PARDUBICE podařilo mnoho dobrého
v roce 2006. Odbornost a zájem našich členů v oblasti poskytování první pomoci stále stoupá
a toto vede ke zdokonalování činností, ve kterých naše organizace působí. Velmi rád jsem
také za zájem mladých lidí, kteří o činnost v naší organizaci mají zájem a pravidelně svoje
schopnosti zdokonalují na schůzkách. Radostným osobním úspěchem byla také svatba paní
místoředitelky Lenky Hatinové s naším členem Milošem Buřilem, ještě jednou jim za naši
organizaci gratuluji.
Věřím, že RESCUE PARDUBICE ve své činnosti bude pokračovat i nadále a bude nadále
kvalitně zabezpečovat kulturní, společenské a sportovní akce po stránce zdravotního
zabezpečení a provádět výuku nejen na základních školách, ale i pro veřejnost. V neposlední
řadě se vybraní členové Skupiny pro mimořádné události budou kvalitně připravovat, aby byli
schopni pomoci při mimořádné události. Oceněním důvěryhodnosti našeho sdružení by bylo
začlenění naší organizace do integrovaného záchranného systému v příštích letech.
Chtěl bych Vám všem – Magistrátu města Pardubic, spolupracovníkům, kolegům, přátelům a
sponzorům RESCUE PARDUBICE poděkovat za Vaši loňskou přízeň a věřím, že nám budete
nakloněni i v roce následujícím.
S pozdravem a přáním mnoha pracovních a osobních úspěchů v roce 2007

Ivo Kolář
ředitel RESCUE PARDUBICE

