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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále jen VZS)
byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší
celostátní organizací věnující se vodní záchraně,
vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné
době působí v deseti krajích České republiky a je
aktivní

součástí

Integrovaného

záchranného

systému ČR.
VZS je členem mezinárodní

organizace

vodní

záchrany International Life Saving Federation
(ILS) a zastupuje tak Českou republiku na mezinárodní úrovni. VZS je také kolektivním
členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje jeho principy a poslání.

Struktura
Členové VZS se sdružují v pobočných spolcích (dále jen PS VZS). PS VZS musí být
registrován u Prezidia VZS, má však svou právní subjektivitu. Všichni členové PS VZS
jsou zároveň členy VZS.
Nejvyšším orgánem PS VZS je Valná hromada PS VZS složená ze všech řádných
členů PS VZS starších 18 let, která volí a odvolává představenstvo, revizory a delegáty
na Republikovou konferenci VZS.
Nejvyšším orgánem VZS je Republiková konference VZS složená z delegátů PS VZS,
která volí a odvolává Prezidenta VZS, Prezidium VZS a Revizní komisi VZS.
Prezident VZS řídí činnost Prezidia VZS a je statutárním zástupcem VZS. Prezidium
VZS je řídícím, výkonným a koordinačním orgánem. Ke své činnosti využívá
Sekretariát VZS.
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Složení Prezidia k 31.12.2017
Prezident:
Mgr. David Smejkal
Prezidium:
Ing. Martin Kusenda, Bc. Daniel Bartošek, DiS., Pavel Barák, DiS., Libor Jirsa,
Kateřina Chmelířová, Josef Švec

Působnost PS VZS a členská základna
V roce 2017 se registrovalo 1.512 členů v 36 pobočných spolcích (z toho 488 do 14
let, 186 do 18 let, 206 do 26 let, 632 nad 26 let).

Seznam registrovaných PS VZS k 31.12.2017:
Blansko, Brno, Bruntál, České Budějovice, Český Krumlov, Dvůr Králové nad Labem,
Frýdek-Místek, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary-Jesenice, Kladno II,
Klatovy, Krnov, Krnov II, Letovice-Křetínka, Liberec, Most, Náchod, Nechranice, Nové
Město nad Metují, Nové Mlýny, Nový Jičín, Nový Jičín – R, Ostrava, Pastviny, Plzeň,
Praha 6, Praha 11, Praha 15, Příbram, Soběslav, Sokolov, Tábor, Těrlicko, Třebíč,
Ústí nad Labem.
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VLASTNÍ ČINNOST
V první polovině roku probíhala příprava na letní sezónu, školení členů VZS, údržba
materiálu. Zimní příprava členů VZS v bazénech a učebnách byla uplatněna při letní
činnosti na zabezpečovaných vodních lokalitách.

Veškerou činností VZS se pak prolíná práce s dětmi a mládeží. Pobočné spolky
připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají závody.
V roce 2017 byly svolány dvě Republikové konference v termínech 1. dubna a 25.
listopadu. Na dubnové konferenci byly schváleny nové Stanovy VZS odpovídající
Novému Občanskému zákoníku. Na listopadové konferenci byl představen nový
Vzdělávací program VZS.

Letní služba
VZS je lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí. Jako jediná celostátní
organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních
plochách, kde zpravidla funguje v režimu 24 hodin denně. Jakožto ostatní složka
Integrovaného záchranného systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním
zásahům na vodních plochách, nebo v jejich blízkosti, krajskými operačními středisky
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Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS)
a Policie ČR.

Utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou náhlé smrti po dopravních
nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela
nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost vykonávají členové VZS zdarma a
ve svém volném čase.

Při letní činnosti působili členové VZS na vodních plochách:
Slapy, Orlík, Lipno (Dolní Vltavice a Modřín), Hracholusky, Dalešice, Nové Mlýny
(Pavlov a Pasohlávky), Těrlicko, Rozkoš, Nechranice, Slezská Harta (Roudno a
Leskovec), Pastviny, Seč, Hlučín, Mšeno, Jesenice.

Na některých lokalitách dochází ke spolupráci PS VZS při zabezpečování letní
činnosti.
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VZS působí zejména v lokalitách,
které jsou bez rychlého nasazení
motorového
dostupné

plavidla

obtížně

základním

složkám

IZS. Zcela zásadní je dobrá
znalost zajišťovaných vodních
ploch, břehů a okolí. Rychlá
odezva např. na výzvu tonutí,
nebo stavu
tonutí,

bezprostředně
zásadně

po

zvyšuje

šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní prostředek posádkám ZZS
do obtížně dostupných míst a pro následný transport pacienta člunem VZS
k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

Z jednotného Záznamu o zásahu a ošetření pacienta, vzešla tato statistika:
Členové VZS provedli v roce 2017 celkem 620 zásahů z toho 17 s akutním
ohrožením života a 3 resuscitace.
Akcí, při kterých byl zachráněn majetek, bylo provedeno 87.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

str. 8

Počet zásahů dle jednotlivých krajů za rok 2017

VZS má s Generálním ředitelstvím HZS ČR uzavřenou centrální Dohodu o plánované
pomoci na vyžádání, na jejímž základě je v Ústředním poplachovém plánu IZS je
zapsáno 10 záchranných týmů. Dále mají jednotlivé PS VZS s HZS krajů uzavřeny
Dohody o plánované pomoci na vyžádání a také dohody o spolupráci se
Zdravotnickými záchrannými službami krajů.
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Od roku 2016 poskytuje Ministerstvo vnitra ČR a Generální ředitelství HZS ČR dotaci
na Obnovu a rozvoj materiálně-technické základny VZS ČČK a její provoz. Díky této
dotaci byla v roce 2017 dokončena výstavba nové základny na vodní nádrži
Hracholusky.

Také započaly přípravy na výstavbu dvou nových základen na vodních nádržích Orlík
a Dalešice.

Z dotace od MV-GŘ HZS na pořízení investičního majetku byl v roce 2017 zakoupen
1 člun Sportis 7500, 4 hliníkové prámy a 1 terénní vozidlo.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

str. 10

Výcvik a vzdělávání
V roce 2017 byl schválen nový Vzdělávací program VZS, který zahrnuje přípravu členů
od 6 let věku. VZS je autorizovanou osobou pro kvalifikace Plavčík, Mistr Plavčí a
Záchranář na volné vodě podle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Vzdělávací
program VZS je v souladu se systémem NSK a je doplněný o další potřebné
kvalifikace.

Účastníci kurzů VZS jsou připravováni i na činnosti v rámci IZS. Úzká spolupráce se
složkami IZS v oblasti vzdělávání a výcviku je jednou z priorit.
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VZS je také Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého
plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa.
Výcviky a kurzy zajišťuje VZS pro své členy centrálně i prostřednictvím pobočných
spolků. Prezidium v roce 2017 uspořádalo kurz Záchranář na volné vodě, kurz Vůdce
záchranářského plavidla a kurz pro Školitele první pomoci.

V roce 2017 proběhla řada dalších kurzů Záchranářského minima, kurzů Plavčík a
školení, která sloužila k prohloubení zejména zdravotnických a záchranářských
vědomostí a znalostí. V březnu proběhl kurz záchrany na zamrzlé vodní ploše,
rozdělený na část pro složky IZS a část pro členy VZS.
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Kvalifikace členů VZS k 31.12.2017 (podle údajů PS VZS)
Kvalifikace dle Vzdělávacího programu VZS
(započítává se pouze nejvyšší dosažená kvalifikace)
Z3

167

Z2

62

Z VZS

57

Pedagogické kvalifikace

66

Kvalifikace mimo Vzdělávací program VZS
Vůdce malého plavidla

387

Potápěč

342

Zdravotník

267

Rozhodčí

95
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Děti a mládež
V roce 2017 bylo registrováno 880 dětí a mládeže
do 26 let. Této věkové kategorii věnuje VZS
mimořádnou pozornost a to i díky dotaci MŠMT –
Příprava

mládeže

předlékařské

první

VZS
pomoci

k poskytování
a

preventivní

záchranné činnosti.

S dětmi a mládeží pracuje VZS nejen na
bazénech a v klubovnách, ale organizuje i
vícedenní vzdělávací a pobytové akce, kde se děti věnují výuce první pomoci, ovládání
plavidel, základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář
umět.

VZS učí předcházet úrazům a rizikům při
běžném životě, rekreaci a sportu na vodě
či na souši i pomáhat při nebezpečných
situacích. Veškerý výcvik, tréninky a
akce probíhají pod vedením zkušených
instruktorů, záchranářů a vedoucích.

Kvalifikace

mládeže,

které

jsou

odstupňovány dle věku - Záchranář 7,
Záchranář 6 a Záchranář 5, spočívají v
plnění balíčků dovedností - plavání,
záchrany tonoucích, první pomoci a
doplňujících znalostí.
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Sport
VZS má systém postupových soutěží, kde se
závodníci

nominují

Pobočné

spolky

do

reprezentace

připravují

sportovce

VZS.
při

pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé
závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny
je Mistrovství republiky dětí a mládeže v
disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v
plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle
výsledků v těchto nominačních závodech jsou
vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a
Mistrovství světa.
V roce 2017 podpořilo Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy vodní záchranný sport
v ČR z programu V. – činnost sportovních svazů.

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky ve
Vodním záchranném sportu v
bazénových disciplínách ILS, se
konalo v Brně, 9.-10.12. Celkem
se

závodů

zúčastnilo

80

závodníků.
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Mistrovství Evropy
Ve dnech 3. - 10.9. se v belgických městech Bruggy a Ostende konalo Mistrovství
Evropy ve vodním záchranném sportu „LifeSaving 2017“. Tohoto mistrovství se
účastnilo celkem 19 evropských států s více než 350 závodníky. Samotné mistrovství
bylo pořadateli rozděleno do dvou částí - bazénové disciplíny a plážové disciplíny v
Ostende.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. vyslala na toto mistrovství celkem 18 závodníků
(12 v kategorii junior, 6 v kategorii senior).
Naši reprezentanti si z mistrovství odvezli dvě bronzové, dvě stříbrné a jednu
zlatou medaili.
V celkovém hodnocení národů obsadila ČR v kategorii juniorů 10. místo a
v kategorii seniorů 13. místo.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo naše reprezentanty z Programu
I – Sportovní reprezentace ČR.
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Závody pořádané v roce 2017
PS VZS Krnov pořádal v lednu závod „O pohár města Krnova“.
PS VZS Blansko pořádal v únoru závod jednotlivců „Blanenská 250-ka“.
PS VZS Neratovice pořádal v březnu závod „Jarní cena Neratovic“.
PS VZS Neratovice pořádal v dubnu závod „Jarní cena města Mladá Boleslav“.
PS VZS Český Krumlov pořádal v dubnu mezinárodní veřejný závod v ploutvovém
plavání „Krumlovský hastrman“.
PS VZS Sokolov pořádal v květnu „Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu“.
PS VZS Jablonec n/N pořádal v srpnu modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně
„Tvrdošíjní“.
PS VZS Praha 15 pořádal v září „Závody v plážových disciplínách ILS“.
PS VZS Neratovice pořádal v říjnu juniorský závod „Podzimní cena Neratovic v
záchranářských disciplínách“.
PS VZS Praha 15 pořádal v listopadu závod mládeže „O pohár starosty městské části
Prahy 15“.
PS VZS Sokolov pořádal v listopadu závod „O pohár města Sokolova“.
Prezidium VZS ve spolupráci s PS Brno pořádalo v prosinci „Mistrovství ČR v
bazénových disciplínách ILS“.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

str. 17

Události roku 2017
Mezinárodní seminář záchrany z ledu na Lipně
V Dolní Vltavici na Lipensku se 4.2.2017
konal

Mezinárodní

seminář

Záchrana

teoreticko-praktický
ze

zamrzlé

vodní

plochy. Seminář pořádala Vodní záchranná
služba ČČK Český Krumlov. Akce se
zúčastnilo více jak 200 zájemců z řad
odborné i široké veřejnosti.

Rozkoš Rescue
O víkendu 5.-7.5.2017 se téměř 40 týmů
z celého Česka i Slovenska zúčastnilo
cvičení pro záchranáře s názvem Rozkoš
RESCUE

2017,

záchrannou

pořádaného

službou

ČČK

Vodní
Náchod.

Zachraňovalo se na souši i na vodní
hladině. Cvičení se uskutečnilo pod
záštitou

náměstka

hejtmana

Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví Aleše Cabicara.

Slavnostní

předání

záchranných

prostředků Vodní záchranné službě
ČČK, z.s.
21.6.2017 proběhlo Slavnostní předání
záchranných

prostředků

Vodní

záchranné službě ČČK, z.s., kterého
se osobně zúčastnil pan kardinál
Dominik Duka, který zároveň provedl
akt žehnání nových plavidel, vozidel a
dalších prostředků.
Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
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Dalšími zúčastněnými byli genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR,
Mgr. Pavel Vařeka, ředitel kanceláře prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce
vnitřní bezpečnosti a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky
hl.m.Prahy.
V další části akce byla pojmenována jedna z nových lodí po zakladateli VZS RNDr.
Jeronymu Řepovi, a to za účasti jeho syna.

Tvrdošíjní
Od roku 1980 pořádali vodní záchranáři
z Frýdku-Místku

modelový

závod

záchrany tonoucích s názvem “Baška” a
později

“Tvrdošíjní”.

Soutěž,

se

souhlasem autora nápadu, Jindřicha
Měrky,

převzali

vodní

záchranáři

z Jablonce nad Nisou, kteří 19.08.2017
pořádali již 9. ročník, tohoto tradičního záchranářského závodu.

Mistrovství ČR záchranných týmů složek IZS – záchrana na vodě 2017
V rámci odborné přípravy složek IZS
se ve dnech 8.-9.9. 2017 uskutečnil
na vodním díle Pastviny Mistrovství
ČR záchranných týmů složek IZS –
záchrana na vodě.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
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PREVENCE

Problematika tonutí je velkým, nedostatečně řešeným tématem. I přes svoji
vnitrozemskou polohu vykazuje Česká republika ročně kolem 200 utonulých. To je v
přepočtu na jednoho obyvatele dvakrát více než v evropských přímořských státech. V
celosvětovém měřítku jsou počty utonulých na jednoho obyvatele v ČR shodné s
Argentinou.
Proto se také v roce 2017 VZS
věnovala preventivní činnosti a
práci s širokou veřejností.
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SPOLUPRÁCE
Různé organizace a instituce pomáhají našim základním článkům realizovat náročné
úkoly při záchraně lidských životů na břehu i na vodě a hlavně pak při preventivní
činnosti PS VZS.
Jedná se zejména o následující organizace:
Hasičské záchranné sbory krajů, Zdravotnické záchranné služby krajů, Policie ČR,
Obecní, Městské a Krajské úřady, Povodí jednotlivých řek, Horská služba,
provozovatelé bazénů a koupališť, kluby potápěčů, oddíly plaveckých sportů a další
partnery, jímž není lhostejná záchrana lidského života.

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
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Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS
VZS je ostatní složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“
uzavřené s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána
v Ústředním poplachovém plánu ČR.
VZS a její záchranné týmy se od
roku

1997

účastnily

povodní,

ať

už

lokálního

významu.

všech

většího
VZS

či
je

nasazována nejen při povodních
či záplavách, ale i v případě
pátracích akcí na vodě, nebo v
blízkosti vodních ploch a toků, i
při vyhledávání utonulých. VZS
je

rovněž

nasazována

při

likvidačních pracích a záchraně
majetku.
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FINANCE
Zvláště významným pomocníkem VZS byly, stejně jako v minulých letech, orgány a
organizace, které nám umožnily realizovat naše projekty, a to:
Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR:
„Zajištění vodních ploch ČR Vodní záchrannou službou ČČK, z.s.“
„Vzdělávání a výcvik členů VZS ČČK pro výkon služby na vodních plochách.“
„Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby
ČČK, z.s.“
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy:
„Dotační program č.3 - Příprava mládeže VZS ČČK k poskytování předlékařské
první pomoci a preventivní záchranné činnosti“
„Dotační program V.2-2 - činnost sportovních svazů – podpora vodního
záchranného sportu v ČR“
„Dotační program I. – sportovní reprezentace – příprava a účast reprezentace VZS
na mezinárodních soutěžích ve vodním záchranném sportu“
Český olympijský výbor:
„Finanční prostředky z darů přijatých od provozovatelů loterií“
Jihomoravský kraj:
„Pořádání mistrovství České republiky ve vodním záchranném sportu“
„Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu Lifesaving 2017“
Fórum dárců - DMS:
„Bezpečně u vody – Pomozte nám pomáhat“
Hlavní město Praha
Statutární město Brno:
„Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu“
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„Uspořádání MČR ve vodním záchranném sportu“
Brno sever:
„Pořádání mistrovství ČR ve vodním záchranném sportu“
„Podpora reprezentantky vodního záchranného sportu Jany Ansorgové“
Plzeňský kraj:
„Nákup neinvestičního vybavení nové stanice první pomoci na Hracholuské
přehradě“
Nadace Generali:
„Financování provozu Vodní záchranné služby“
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Výsledky hospodaření
Příjmy
Tržby z prodeje služeb

314.516,- Kč

Tržby za prodané zboží

126.670,- Kč

Tržby z prodeje materiálu

12.234,- Kč

Jiné provozní výnosy

516.992,- Kč

Přijaté dary

2.790,- Kč

Přijaté členské příspěvky

340.250,- Kč

Dotace na provoz

8,588.867,- Kč

Investiční dotace

19,677.396,- Kč

CELKEM

29,579.715,- Kč
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Výdaje
Spotřeba materiálu

4,542.685,- Kč

Spotřeba energie

21.333,- Kč

Opravy a udržování

153.630,- Kč

Cestovné

101.960,- Kč

Náklady na reprezentaci

63.705,- Kč

Ostatní služby

1,844.155,- Kč

Osobní náklady

1,438.715,- Kč

Daně a poplatky

17.470,- Kč

Ostatní náklady

299.079,- Kč

Odpisy

16.299,- Kč

Poskytnuté příspěvky

1,073.870,- Kč

Investiční dotace

19,677.396,- Kč

CELKEM

29,250.297,- Kč
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ROK 2018 - 50. VÝROČÍ
Na počátku padesátých let vzniká myšlenka vytvořit celorepublikovou organizaci vodní
záchrany, jejímž nositelem je Dr. Jeronym Řepa.
Dr. Jeronym Řepa intenzivně pracuje na prosazení své myšlenky. Smutnou
argumentací mu jsou v té době stále rostoucí počty utonulých, které byly ve srovnání
s ostatními evropskými, dokonce i přímořskými státy alarmující. Jeho úsilí bylo
korunováno úspěchem až v druhé polovině šedesátých let.

V roce 1966 přijímá plenární zasedání ČSČK rozhodnutí organizovat VZS ČSČK
v ČSSR. V roce 1967 byla ustavena Ústřední rada VZS ČSČK. Vlastní činnost však
nastává až v roce 1968, kdy proběhl první kurz pro instruktory v Olomouci.
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V roce 2018 oslaví Vodní záchranná služba padesát let své existence v České
republice. Za tu dobu prošla mnoha změnami, a to jak v úrovni systému vzdělávání,
tak i způsobu výkonu služby členů v jednotlivých lokalitách. Rok 2018 bude rokem, kdy
si VZS toto významné výročí připomene.
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