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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název
Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

Právní forma
spolek

Zápis ve veřejném rejstříku, identifikátory
spolek vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 817

Sídlo
Lahovská 25, 159 00 Praha 5
IČO: 63835355

Kontakty
Web: www.vzs.cz
E-mail: info@vzs.cz
Datová schránka: gfzk7kw

Bankovní spojení
333112 /2010

Sbírkový účet
333948 /5500
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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. Tato 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.

Složení Prezidia k 31.12.2018
Prezident:
Mgr. David Smejkal
Prezidium:
Ing. Martin Kusenda, Bc. Daniel Bartošek, DiS., Pavel Barák, DiS., Libor Jirsa,
Bc. Kateřina Chmelířová, Josef Švec

Str. 4/25

Působnost PS VZS a členská základna
V roce 2018 se registrovalo 1.549 členů v 36 pobočných spolcích (z toho 505 do 14
let, 170 do 18 let, 222 do 26 let, 652 nad 26 let).

Seznam registrovaných PS VZS k 31. 12. 2018:
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 nejen
připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají závody, ale také provozují
volnočasové aktivity, při kterých děti plní „balíčky dovedností“ dle Vzdělávacího
programu VZS.
V roce 2018 byly svolány dvě Republikové konference v termínech 14. dubna
a 24. listopadu.
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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 zásahovém režimu 24 hodin denně. Jako složka
integrovaného záchranného systému (IZS) je využívána zejména k primárním
zásahům na vodních plochách a v jejich blízkosti, krajskými operačními středisky
Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS)
a Policie ČR. Akční rádius je definován vodní plochou a územím břehů do vzdálenosti
cca 250 m. Na pokyn operačních středisek může VZS zasáhnout i mimo běžný rádius,
zejména s ohledem na nedostupnost složek IZS v lokalitě.
VZS má s Generálním ředitelstvím HZS ČR uzavřenou centrální Dohodu o plánované
pomoci na vyžádání, na jejímž základě je v Ústředním poplachovém plánu IZS
zapsáno 10 záchranných týmů. V jednotlivých krajích mají PS VZS s HZS krajů
uzavřeny Dohody o plánované pomoci na vyžádání a také dohody o spolupráci se
Zdravotnickými záchrannými službami krajů.

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 (Karlovec
a Leskovec nad Moravicí), Pastviny, Seč, Hlučín, Mšeno, Jesenice.
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Na některých lokalitách dochází ke spolupráci PS VZS při zabezpečování letní
činnosti. V zimních měsících VZS také zajišťuje Lipenskou bruslařskou dráhu.
VZS působí zejména v lokalitách, které jsou bez rychlého nasazení motorového
plavidla obtížně dostupné složkám IZS. Zcela zásadní je dobrá znalost zajišťovaných
vodních ploch, břehů a okolí. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, stavu
bezprostředně po tonutí, či náhlé zástavy oběhu, zásadně zvyšuje pacientovi šanci na
přežití. VZS poskytuje své čluny v rámci součinnosti při zásahu posádkám ZZS do
obtížně dostupných míst a pro následný transport pacienta člunem VZS k sanitnímu
vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS), dále naše plavidla poskytujeme
v rámci zásahu rovněž Hasičskému záchrannému sboru a Policii ČR.

Z jednotného Záznamu o zásahu a ošetření pacienta, vzešla tato statistika:
Členové VZS provedli v roce 2018 celkem 610 zásahů, z toho 5 resuscitací.
Akcí, při kterých byl zachráněn majetek, bylo provedeno 61.
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Výcvik a vzdělávání
VZS je autorizovanou osobou pro
kvalifikace Plavčík, Mistr Plavčí
a Záchranář na volné vodě podle
Národní soustavy kvalifikací (NSK).
VZS má také vlastní Vzdělávací
program, který 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.

VZS je 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
2018 uspořádalo kurz Záchranář na
volné
vodě,
kurz
Vůdce
záchranářského plavidla a Praktický
seminář záchrany ze zamrzlé vodní
plochy.
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V roce 2018 proběhla také řada kurzů Záchranářského minima, kurzů Záchranář 3
(Plavčík) a školení, která sloužila k prohloubení zejména zdravotnických
a záchranářských vědomostí a znalostí.

Kvalifikace členů VZS k 31. 12. 2018 (podle údajů PS VZS)
(započítává se pouze nejvyšší dosažená kvalifikace)

Kvalifikace dle Vzdělávacího programu VZS
Záchranářské minimum

30

Záchranářské minimum pro volnou vodu

31

Vůdce záchranářského plavidla

38

Záchranář 3

157

Záchranář 2

54

Záchranář VZS

66

Pedagogické kvalifikace

63

Kvalifikace mimo Vzdělávací program VZS
Vůdce malého plavidla

404
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Děti a mládež
V roce 2018 bylo registrováno 897
dětí a mládeže do 26 let. Této
věkové kategorii věnuje VZS
mimořádnou pozornost a to i díky
dotaci MŠMT – Příprava mládeže
VZS k poskytování předlékařské
první
pomoci
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 do reprezentace VZS.
Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé
závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je Mistrovství republiky dětí a mládeže
v disciplínách ILS a 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 2018 podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vodní záchranný
sport v ČR z programu Organizace sportu 2018 – Výzva č. 7.
Mistrovství Evropy juniorů v Irsku
Mistrovství Evropy se konalo ve dnech 11. - 15. 9. 2018 a uskutečnilo se ve městech
Limerick (bazénové disciplíny) a Kilkee (plážové a mořské disciplíny). Celkem se na
mistrovství nominovalo devět závodníků (6 žen a 3 muži). První tři dny bojovali
závodníci v bazénových disciplínách, kde dosáhli na body do celkového hodnocení,
a to hlavně díky Davidovi Mackovi s Ondrou Žaludkem, kteří v disciplíně Line Throw
(Hod záchranným lanem) porazili všechny ostatní a stali se Mistry Evropy pro rok 2018.
Další tři dny se konaly plážové disciplíny. I zde se podařilo získat dost cenných bodů
a postoupit do A finále v několika disciplínách. Nejlepším umístěním bylo čtvrté místo
Ondřeje Žaludka v disciplíně Surf race (Plavání v moři).

Juniorská reprezentace vycestovala na závody díky podpoře Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy z programu REPRE 2018.
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Mistrovství světa v Austrálii
Ve dnech 21. - 25. 11. se reprezentace
ČR zúčastnila Mistrovství světa
LIFESAVING 2018, které se konalo v
Austrálii, ve městě Adelaide. Pro
Českou republiku vybojovali závodníci
celkové 24. místo ze 40 zúčastněných
národů.
V silné konkurenci se podařilo
několikrát dosáhnout na B finále
a získat tak body do hodnocení národů.
V individuálních disciplínách dopadla
nejlépe Dominika Geržová, a to v
disciplíně 200m Obstacles (Plavání s
překážkami), kde skončila na 15. místě
a na pláži, v disciplíně Surf race
(Plavání v moři), si vyplavala 8. místo, z Evropanek byla třetí.
Výborný výkon prokázal Dominik Vavrečka v disciplíně Beach flags (Plážové
praporky), kde byl v B finále a skončil na celkovém 13. místě.
Těchto závodů by se nebylo možno zúčastnit bez finanční pomoci, kterou poskytlo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z programu REPRE 2018, Jihomoravský
kraj a Statutární město Brno.
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Závody pořádané v roce 2018
•

PS VZS Krnov pořádal v lednu závod „O pohár města Krnova“.

•

PS VZS Blansko pořádal v únoru závod jednotlivců „Blanenská 250“.

•

Neratovický Plavecký Klub, z.s. pořádal v březnu závod „Jarní cena Neratovic“.

•

Neratovický Plavecký Klub, z.s. 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“.

•

Neratovický Plavecký Klub, z.s. 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“
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Události roku 2018
Mezinárodní seminář záchrany
z ledu na Lipně
V sobotu 3. února se v Dolní
Vltavici na Lipensku konal nácvik
záchrany lidského života na
ledové ploše. 12. ročník Semináře
pořádala Vodní záchranná služba
ČČK
Český
Krumlov
ve
spolupráci s Lipenskou Vodní
záchrannou službou a obcí Černá
v Pošumaví.

Rozkoš Rescue
O víkendu 3. - 6. 5. se více než 50 týmů z
celého Česka i Slovenska zúčastnilo
cvičení pro záchranáře s názvem Rozkoš
RESCUE 2018, pořádaného Vodní
záchrannou službou ČČK Náchod.
Zachraňovalo se na souši i na vodní
hladině. Cvičení se uskutečnilo pod
záštitou
náměstka
hejtmana
Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví
Aleše Cabicara.

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, převzala Vodní
záchranná služba ČČK Jablonec nad
Nisou, která 25. 8. pořádala již 10.
ročník,
tohoto
tradičního
záchranářského závodu.
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Výstava For Boat
Ve dnech 9.-11. března se na Výstavišti v Praze – Letňanech uskutečnila výstava For
Boat (2. výstava lodí a vodních
sportů). VZS byla partnerem této
akce a prezentovala zde jak naší
činnost na vodních plochách, tak
novou techniku. K vidění byl
například člun Sportis 7500
osazený dvěma motory o celkovém
výkonu 300 HP, zásahový hliníkový
prám, zásahové vozidlo Ford
Ranger a další vybavení pro
záchranu a pomoc na vodních
plochách.

Aplikace Záchranka
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. spojila své síly s Aplikací Záchranka. Nově Vám
aplikace pomůže i u 15 vodních ploch, které zajišťuje VZS, ať jste na vodě nebo na
souši. Lokalizace volajícího je mnohdy velmi složitá, díky aplikaci dostane VZS polohu
ihned, stejně jako Horská služba na horách, nebo Zdravotnická záchranná služba po
celé ČR a v Rakousku.
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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 VZS věnuje také preventivní činnosti a pracuje s širokou veřejností. A to
formou osvětových seminářů a workshopů se zaměřením na prevenci tonutí, techniky
záchrany tonoucího a první pomoc. Dále VZS pořádá akce, při kterých oslovuje širokou
veřejnost a zábavnou formou se snaží upozornit na tuto problematiku a její důležitost.

Jedním z projektů zaměřených na prevenci, jehož je VZS
odborným garantem, je Bezpečné dětství – u vody bez
nehody. Cílem tohoto projektu je zlepšit informovanost
rodičů a dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve
vodě a prevence tonutí zejména dětí předškolního
a mladšího školního věku. Více informací o projektu
naleznete na stránkách www.bezpecnedetstvi.cz.
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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.
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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 Organizace sportu 2018 –
podpora organizace sportu Vodní záchranné
služby ČČK z.s.“
„Dotační program REPRE – 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:
„Účast na Mistrovství Světa ve vodním
záchranném sportu“
Plzeňský kraj:
„Provoz a údržba stanice první pomoci na
vodní ploše Hracholusky v roce 2018“
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Fórum dárců - DMS:
„Bezpečně u vody – Pomozte nám pomáhat“

Hlavní město Praha:
„Dotace pro Vodní záchrannou službu ČČK
Praha 15, pobočný spolek“

Statutární město Brno:
„Zabezpečení účasti reprezentace města
Brna a ČR na Mistrovství světa
„LIFESAVING 2018“ ve vodním záchranném
sportu“
Brno sever:
„Příprava a účast Jany Ansorgové na
Mistrovství světa ve vodním záchranném
sportu LIFESAVING 2018 – náklady na
posilovnu“
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Výsledky hospodaření
Příjmy
CELKEM

11,848.134,- Kč

Tržby z prodeje materiálu

65.901,- Kč

Tržby z prodeje služeb

162.253,- Kč

Tržby za prodané zboží

223.686,- Kč

Tržby z prodeje DHM

13.000,- Kč

Jiné provozní výnosy

1,001.681,- Kč

Přijaté dary

27.812,- Kč

Přijaté členské příspěvky

337.862,- Kč

Dotace na provoz

7,209.000,- Kč

Investiční dotace

2,806.939,- Kč

Výdaje
CELKEM

11,344.302,- Kč

Spotřeba materiálu

1,682.328,- Kč

Spotřeba energie

131.884,- Kč

Zboží

36.720,- Kč

Opravy a udržování

387.443,- Kč

Cestovné

713.233,- Kč

Náklady na reprezentaci

6.529,- Kč

Ostatní služby

1,826.372,- Kč

Osobní náklady

1,746.745,- Kč

Daně a poplatky

30.990,- Kč

Ostatní náklady

313.864,- Kč

Odpisy

317.955,- Kč

Poskytnuté příspěvky

1,343.300,- Kč

Investice

2,806.939,- Kč

Str. 21/25

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.
V roce 2018 oslavila
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.
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REKAPITULACE A VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ ROKY
Od roku 2016 poskytuje Ministerstvo vnitra ČR a Generální ředitelství HZS ČR dotaci
na Obnovu a rozvoj materiálně-technické základny VZS a její provoz.
Díky této dotaci byla v roce 2018 dokončena výstavba nové základny na vodní nádrži
Dalešice. Jedná se o zcela zásadní a pro budoucnost naprosto nezbytnou formu
dotace, bez které by fungování VZS nebylo možné.

Z investičních dotací jsme do konce roku 2018 pořídili:

2 stanice VZS
- Hracholusky
- Dalešice
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10 člunů
3x dvoumotorový Sportis
S7500
3x Pioner Multi
4x MS Boat S550WT

3 vozidla
2x Volkswagen Transporter
1x Ford Ranger
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2 moduly software pro správu VZS

22 vybavených záchranářských batohů s AED

A do konce roku 2020 pořídíme:
7 stanic
11 člunů
8 vozidel
1 vodní skútr
5 lodních motorů
1 zásahovo-výcvikový přívěs
4 moduly software pro správu VZS
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