
 

 

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. 

 

Výroční zpráva 2020  

 

 

 
 

 

 

 
  



 
   

 Vodní záchranná služba ČČK, z.s.  str. 2 
  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
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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 

  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737495&typ=PLATNY
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.3984413&y=49.9912634&z=17&source=addr&id=8965084
https://www.vzs.cz/
mailto:info@vzs.cz
https://www.mojedatovaschranka.cz/
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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, záchranářskému sportu a prevenci. 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 kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK), dodržuje a aktivně 

naplňuje jeho principy, cíle, úkoly a poslání. 

VZS je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM), jejímž posláním je podporovat 

podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. 

  

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.  
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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 31.12.2020  

 

Prezident: 

Mgr. David Smejkal 

Prezidium: 

Ing. Martin Kusenda, Bc. Kateřina Chmelířová, Libor Jirsa, Jan Sündermann, Martin 

Šrahulek, Josef Švec 

 

Působnost PS VZS a členská základna 

 

V roce 2020 se registrovalo 1.567 členů v 37 pobočných spolcích (z toho 453 do 14 

let, 214 do 18 let, 208 do 26 let, 692 nad 26 let). 

Seznam registrovaných PS VZS k 31.12.2020: 

Blansko, Brno, Bruntál - Slezská Harta, České Budějovice, Český Krumlov, Dvůr 

Králové nad Labem, Frýdek-Místek, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary - 

Jesenice, Kladno II, Klatovy, Krnov, Letovice - Křetínka, Liberec, Mladá Boleslav, 

Most, Náchod, Nechranice, Nové Město nad Metují, Nové Mlýny, Nový Jičín, Nový 

Jičín – R, Ostrava, Pastviny, Plzeň, Praha 6, Praha 11, Praha 15, Příbram, Slezská 

Harta, Soběslav, Sokolov, Tábor, Těrlicko, Třebíč, Ústí nad Labem.  
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VLASTNÍ ČINNOST 

 

Nepříznivá epidemiologická situace negativně ovlivnila fungování VZS i PS VZS 

v rámci výcviku a školení členů na letní sezónu. VZS však svůj úkol zvládla a připravila 

dostatečně své členy i materiál pro letní službu na zabezpečovaných vodních 

lokalitách. Nejvíce byla ovlivněna práce s dětmi a mládeží, a to díky uzavření bazénů 

pro výcvik a tréninky. 

V roce 2020 se také nemohla konat Republiková konference. O záležitostech 

nezbytných pro fungování organizace hlasovali delegáti prostřednictvím internetu. 
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Letní služba 

 

VZS je lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí a prevenci. Jako jediná celostátní 

organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních 

plochách, kde zpravidla funguje v zásahovém režimu 24 hodin denně nonstop. Jako 

ostatní složka integrovaného záchranného systému (IZS) je pak využívána 

k primárním zásahům na vodních plochách, nebo v jejich blízkosti, krajskými 

operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických 

záchranných služeb (ZZS) a Policie ČR. 

Utonutí dětí je v České republice druhou nejčastější příčinou náhlé smrti. 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. V zimních měsících VZS zajišťuje Lipenskou bruslařskou dráhu. 
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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, velmi zvyšuje pacientovi 

šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny, v rámci součinnosti při zásahu, posádkám 

ZZS pro přístup do obtížně dostupných míst a pro následný transport 

pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby 

(LZS). Dále naše plavidla poskytujeme rovněž Hasičskému záchrannému sboru a 

Policii ČR. 

 

Z jednotného Záznamu o zásahu 

a ošetření pacienta, vzešla tato 

statistika: 

Členové VZS provedli v roce 2020 

celkem 815 zásahů, z toho 658 

zdravotnických zásahů a 146 

technických zásahů. 
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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 11 záchranných týmů. Dále mají jednotlivé PS VZS s Hasičskými 

záchrannými sbory krajů uzavřeny Dohody o plánované pomoci na vyžádání a také 

dohody o spolupráci se Zdravotnickými záchrannými službami krajů.  

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 jsme do konce roku 2020 pořídili: 

- Stanice VZS na Hracholuské a Dalešické přehradě  

- 18 člunů 

o 3x dvoumotorový Sportis S7500, 3x Pioner Multi,  

o 5x MS Boat S550WT, 7x MS Boat S500WT 

- 10 vozidel 

o 5x Volkswagen Transporter, 5x Ford Ranger  

- 5 lodních motorů 

- 4 moduly software pro správu VZS 

- 22 vybavených záchranářských batohů s AED 
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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. Výcviky a kurzy zajišťuje 

VZS pro své členy centrálně i prostřednictvím pobočných spolků.  

VZS je Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého 

plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa. 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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V roce 2020 proběhlo 22 kurzů a školení podle Vzdělávacího programu VZS, které 

sloužily k prohloubení zdravotnických a záchranářských dovedností a znalostí členů 

VZS. Dohromady kurzy prošlo 227 osob. VZS pořádala také kurzy a školení pro 

organizace (složky IZS, provozovatele bazénů, školy, atd.) i veřejnost. 

VZS k 31.12.2020 eviduje 688 platných kvalifikací dle Vzdělávacího programu VZS 

členů nad 18 let (podle údajů dodaných PS VZS), z toho 83 kvalifikací pedagogických. 

 

Děti a mládež 

 

V roce 2020 bylo registrováno 875 

dětí a mládeže do 26 let. Této 

věkové kategorii věnuje VZS 

mimořádnou pozornost. 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 podle 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 jak na bazénech, tak v plážových disciplínách, a to dle pravidel ILS. Dle 

výsledků v těchto závodech jsou vybráni reprezentanti na mistrovství Evropy, 

mistrovství světa a další mezinárodní závody. 

Celá závodní sezóna v roce 2020 byla výrazně omezena z důvodů opatření proti šíření 

nemoci COVID-19. Z toho důvodu se neuskutečnilo plánované mistrovství světa v Itálii 

ani další mezinárodní závody, na které se reprezentace připravovala. V letních 

měsících se povedlo uspořádat pro juniorskou část reprezentace pouze soustředění v 

Táboře a v Německu.  
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V rám ČR se podařilo uspořádat jen několik závodů oproti plánu. Jednalo se o tyto 

závody: 

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

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

 PS VZS Mladá Boleslav pořádal v červnu závod „Jarní cena města Mladá 

Boleslav“. 

 PS VZS Český Krumlov pořádal v červenci závody v dálkovém plavání 

 PS VZS Jablonec n/N pořádal v srpnu modelový závod jednotlivců ve vodní 

záchraně „Tvrdošíjní 2020“. 

 PS VZS Mladá Boleslav pořádal v září závod „Malá cena Mladé Boleslavi“. 

 PS VZS Tábor pořádal v září závod v plážových disciplínách. 

Sportovní aktivity VZS v roce 2020 byly financovány z dotačních výzev Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 
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Činnost VZS v době pandemie 

 

V době pandemie související s výskytem viru SARS-CoV-2 se jednotlivé spolky po 

celé republice, dle možností, zapojovaly do řešení situace. Na počátku pandemie 

mnozí členové šili roušky a s postupem času některé spolky navázali spolupráci 

s jinými dobrovolnými organizacemi, či přímo se složkami IZS. 

Členové PS VZS Jablonec nad Nisou pravidelně dobrovolně docházeli do sídla 

Českého červeného kříže v Jablonci, kde bylo zřízeno krizové centrum pro pomoc 

skupinám lidí ohroženým virem SARS-CoV-2. Členové VZS zde, po boku členů 

Červeného kříže, Liberecké Systemy a Jabloneckého Skauta, skoro čtvrt roku 

provozovali velice rozsáhlou činnost. Služby poskytované krizovým centrem se 

postupně rozšiřovaly a vyřizování nákupů potravin, drogerie a léků, které stálo na 

začátku, se velmi rychle rozšířilo o call centrum, které poskytovalo psychosociální 

pomoc po telefonu, o sběr roušek od dobrovolníků a jejich redistribuci nebo například 

o službu rozvozu obědů dodávaných partnerskou stravovací službou. 
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V Plzeňském kraji vznikla v době pandemie spolupráce mezi PS VZS Plzeň a ZZS 

Plzeňského kraje.  Na základě žádosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského 

kraje poskytovala VZS několik týdnů vozidlo Ford Ranger a řidiče, kteří spolu 

s vybavením a zdravotnickým personálem z FN Plzeň tvořili posádku odběrového 

vozidla. Řidiči pracovali dobrovolně 12 hodinové směny a o dezinfekci vozidla a 

materiálu se po skončení směny starala dezinfekční četa, skládající se také 

z dobrovolníků z řad VZS. Odběrové vozidlo realizovalo, dle plánů a pokynů 

dispečinku ZZS Pk, odběry napříč celým Plzeňským krajem.  
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PREVENCE 

 

Problematika tonutí je velkým, nedostatečně řešeným tématem. I přes svoji 

vnitrozemskou polohu vykazuje Česká republika ročně kolem 180 utonulých. To je v 

přepočtu na jednoho obyvatele dvakrát více než v evropských přímořských státech.  

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. 

Svojí přítomností na vodních plochách rovněž působí preventivně a aktivně upozorňuje 

návštěvníky vodních ploch před riziky. 
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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 

partneři, 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.“ 

„Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, 

z.s.“ 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy: 

„Podpora organizace sportu Vodní záchranné služby ČČK z.s.“ 

„Příprava a účast reprezentace VZS na mezinárodních soutěžích ve vodním 

záchranném sportu“ 

"Pořízení elektronické časomíry" 

 

Plzeňský kraj: 

„Provoz a údržba stanice první pomoci na vodní ploše Hracholusky v roce 2020“ 

 

Český olympijský výbor: 

„Finanční prostředky z darů přijatých od provozovatelů loterií“ 

 

Hlavní město Praha: 

„Dotace pro Vodní záchrannou službu ČČK Praha 15, pobočný spolek“ 
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Výsledky hospodaření 

 

Příjmy  

Tržby z prodeje služeb   162.187,25 Kč 

Tržby za prodané zboží 264.744,90 Kč 

Tržby z prodeje DHM   0,00 Kč 

Jiné provozní výnosy 4,192.094,34 Kč 

Přijaté dary   3.000,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky   344.200,00 Kč 

Ostatní dotace na provoz   5,622.592,55 Kč 

CELKEM 10,588.819,04 Kč 

 

Výdaje 

Spotřeba materiálu 2,038.298,47 Kč 

Spotřeba energie 90.790,78 Kč 

Opravy a udržování 558.611,46 Kč 

Cestovné 108.630,30 Kč 

Náklady na reprezentaci 154,00 Kč 

Ostatní služby 1,007.503,56 Kč 

Osobní náklady 1,061.686,00 Kč 

Daně a poplatky 13.820,00 Kč 

Ostatní náklady 483.385,20 Kč 

Odpisy 4,198.907,00 Kč 

Poskytnuté příspěvky 748.000,00 Kč 

CELKEM 10,309.786,77 Kč 

 


