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Vodní záchranná služba ČČK 
 

   Mnohokrát se člověk ve svém životě ocitne v situaci, kdy potřebuje cizí pomoc 
nebo má příležitost pomoci někomu jinému. Je proto možné, že je jedním z důvodů 
proč se lidé naučili plavat, buď aby zachránili ostatní členy svého společenství, nebo 
sami sebe. 

Nelze podceňovat ani emocionální aspekt, ani pocit sounáležitosti, neboť obojí 
může člověka přimět k činu, o kterém nevěděl, že je ho schopen. 

 
   Porovnáme-li vztah našich občanů k plavání a k vodním sportům zjistíme jisté 

diskrepance. Zatímco na jedné straně, byť v podmínkách vnitrozemského státu, máme 
dlouhodobou tradici např. ve vodní turistice a naši lidé jsou schopni maximálně 
pohotově a v masové míře akceptovat novinky ve vodních sportech, jako tomu bylo 
na počátku šedesátých let ve sportovním potápění nebo v sedmdesátých letech ve 
windsurfingu, je až nepochopitelné, jak zaostala úroveň plavání ve vztahu 
k plaveckým dovednostem nutným k záchraně tonoucích. Hlavní příčinou je 
nedostatečná důrazná propagace, v čem spočívá etika plavání. 

   Plavecká výchova je stále směrována převážně utilitaristicky, tj. na cíle 
tělovýchovné a sportovní, v lepších případech na cíle zdravotní, tj. kondiční a 
rehabilitační. Tento charakter plavecké výchovy je logický a v podstatě správný, ale je 
třeba jej doplnit o etický resp. humanistický záměr, aby každý plavec byl schopen 
poskytnout pomoc a zachránit život. 

 
   V roce 1966 přijímá plenární zasedání ČSČK rozhodnutí prosazovat myšlenku 

zavedení Vodní záchranné služby ČSČK v tehdejší ČSSR po dlouholeté snaze 
 J. Řepy, který se snažil o zorganizování vodní záchranné služby právě pod patronací 
Červeného kříže jako tomu bylo i v jiných zemích. Formálně lze považovat rok 1967 
za založení VZS ČSČK, ale její aktivní práce nastala až o rok později, kdy ÚR VZS 
organizuje první kurz pro instruktory v Olomouci. 

 
   V současnosti Vodní záchranná služba ČČK je občanské sdružení, kolektivní člen 

ČČK, které má ve svém poslání preventivně záchrannou činnost na vodních lokalitách 
ČR. Další zaměření záchranářů VZS ČČK je na poskytování kvalifikované 
předlékařské první pomoci ve stanicích a ošetřovnách VZS ČČK. Základní idea 
projektu je – pomocí dokonalé techniky postupně zajistit činnost všech 
kvalifikovaných záchranářů na všech vodních lokalitách a tím postupně snížit 
nebezpečí utonutí, následky zranění a počty utonulých. 

   VZS ČČK má akreditován MŠMT ČR vzdělávací program. Školí a uděluje 
kvalifikace Plavčík ( Záchranář III VZS ČČK ), Mistr plavčí (Záchranář II VZS 
ČČK), Záchranář na divoké vodě a Záchranář hladinové služby VZS ČČK. Vzhledem 
k členství VZS ČČK v mezinárodní organizaci ILS ( International Life Saving 
Federation ) jsou dvě prvně jmenované kvalifikace mezinárodně uznávané. 

 
 

 



 
 

PROGRAM ZÁVODU 
 
 

Pátek 26.6.2009 
 

Příjezd závodníků a funkcionářů     -    prezentace do 20.00 
            21.00                                                -    porada vedoucích výprav a  
                                                                          rozhodčích 

 
 

Sobota 27.6.2009 
 

               7.00 –   8.00                                   -     snídaně 
               8.00 –   8.30                                   -     prohlídka závodiště 

            9.00                                   -     slavnostní zahájení 
          10.00                                   -     zahájení soutěže 

             13.00 – 13.30                                   -     oběd 
             14.00 – 15.00                                   -     součinnost IZS - ukázka 
                          15.00                                   -     pokračování soutěže 
                          18.30                                   -     vyhlášení výsledků prvního dne 
                          19.00                                   -     večeře 
                          20.00                                   -     volná zábava 
                           
 

Neděle 28.6.2009 
 

7.00 –  8.00                                   -     snídaně 
                8.00 –  9.00                                   -     porada vedoucích družstev      
                                                                            záchranných týmů 
                9.00 - 13.00                                  -     soutěž družstev záchranných týmů 
              13.00 - 13.30                                  -     oběd 
                          14.00                                   -    vyhlášení výsledků druhého dne 
                                                                            a ukončení soutěže 
 
 

 



 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
 

               Sobota 27.6.2009 
 

               9.00                        -     slavnostní zahájení 
               9.00 –   19.00         -     prezentace vína – vinařské workshopy 
               9.00 –   19.00         -     terénní vozidla 
             14.00 –   15.00         -     ukázky součinnostního cvičení IZS  
             10.00 –   19.00         -     vyhlídkové plavby  - VV 
               9.00 –   19.00         -     prezentace fy GUMOTEX 
               9.00 –   19.00         -     prezentace fy Cheiron 
               9.00 –   19.00         -     prezentace fy Deva-FM 
             20.00 –   23.50         -     diskotéka – rádio KISS  - VV 
                                                    „KISS na pláži“ 
 

Neděle 28.6.2009 
 

               9.00 –   14.00          -     prezentace vína – vinařské workshopy 
               9.00 –   14.00          -     terénní vozidla 
             10.00 –   14.00          -     vyhlídkové plavby  - VV 
               9.00 –   14.00          -     prezentace fy GUMOTEX 
               9.00 –   14.00          -     prezentace fy Cheiron 
               9.00 –   14.00          -     prezentace fy Deva-FM 
                            14.00          -     vyhlášení výsledků , předání cen 
                                               -     slavnostní ukončení 
 

                             VV – volný vstup pro závodníky 
 
 
 

 
                                                                                        
 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LETECKÁ SLUŽBA 

 



OTEVŘENÉ  
MR ČR VZS ČČK A ZÁCHRANNÝCH TÝM Ů 

- VOLNÁ VODA - 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel :                                    P VZS ČČK Praha 
2. Uspořádáním pověřen:                 MS VZS ČČK  Brno-střed a MS VZS ČČK Nové Mlýny 
3. Místo konání :                              Pavlov – Dolní  nádrž  Nové Mlýny 
4. Datum konání :                            26.6.-28.6.2009 
5. Přihlášky :                                    Závazné přihlášky do 1.6.2009  
                  na adresu :                      VZS ČČK Brno-střed 
                                                          Kuršova 24 
                                                          635 00 Brno  

                                            bartosek@vzsbrno.cz + stanislav.hrdlicka@seznam.cz 
 
        kopie na adresu :                       P VZS ČČK Praha 
                                                          Thunovská 18 
                                                          118 04 Praha 1 – Malá Strana 
                                                          vzs@vzs.cz 
 
Přihláška musí obsahovat: 
a) název startující organizace 
b) jméno a přijmení vedoucího výpravy + telefon 
c) jména a přijmení závodníků ( max. 3 muži, 3 ženy ) 
d) rozhodčí budou delegováni P VZS ČČK 
e) startovné za jedno družstvo a závod činí 500,-Kč a bude uhrazeno nejpozději do   
             8.6.2009 a to na účet č. 1357187319 / 0800 
f) závazná přihláška může být zrušena nejpozději 76 hod. před prezentací 
             - pouze z vážných důvodů, jinak bude po dané organizaci požadována úhrada  
               veškerých nákladů 
 
Podmínky účasti : 
- v termínu zaslané přihlášky 
- zaplacené startovné  
- zaplacená registrace u P VZS ČČK ( platí pro družstva VZS ČČK ) 
- za zdravotní stav účastníků odpovídá vedoucí družstva 
- jeden z členů družstva, které bude startovat v soutěži - Záchrana z motorového člunu  
            předloží při prezentaci platné osvědčení “ Vůdce malého plavidla”      
 
Organizační a řídící štáb závodu: 
Ředitel závodu :                     mjr. Ing. Martin Červenka, DiS. - KŘ HZS JMK 
Zástupce ředitele :                  Daniel Bartošek, DiS. , Ing. Stanislav Hrdlička 
Hlavní rozhodčí :                    Pavel Skořepa – P VZS ČČK 
Technický delegát :                Josef Švec – P VZS ČČK 
Pracovní štáb :                        MUDr. Jana Bartošková, MUDr. Jitka Krouželová 
Technické zabezpečení :        Pavel Tobiáš, DiS., Ing. Radek Turin 
 Prezentace :                           Mgr. Alžběta Tobiášová, Bc. Jaroslav Machain 
 Zdravotní zabezpečení :        ZZS JMK, p.o.  



B. Technická ustanovení 
 

1. Losování  
- losování bude provedeno 26.6.2009 v areálu kempu – stanice VZS ČČK 
- vylosovaná startovní čísla platí po celou dobu soutěže 
- závodní dráhy pro jednotlivá družstva vyplývají z vylosovaných startovních  
  čísel podle počtu závodníků v jednotlivých disciplínách 
 
2. Vybavení a výstroj 
- doporučují se jednotné plavky pro družstva, jednodílné pro ženy a jednotný  
  úbor  výpravy 
- ploutve max. délky 65 cm, šíře 30 cm, maska a dýchací trubice 
- pracovní oděv neupravený 
- motorový člun s vybavením (dodá pořadatel se spoluúčastí 5.000,-Kč při nehodě) 
 
3. Ubytování a stravování 
- ubytování v ubytovně 190,- Kč/osobu /noc – závazná rezervace do 1.6.2009 
- ubytování ve vlastním stanu 60,- Kč/osobu 
- zajištění plné penze 200,- Kč/osobu/den – celkem 400Kč/osobu ( páteční večeře + 
sobota celý den – neděle snídaně a oběd  + po celý den zajištěno ovoce + pití  pro 
všechny závodníky) 
 - každé družstvo má zajištěn 1x bezplatný vjezd do areálu, ostatní vozidla 40,-Kč/noc 
 
4. Průběh soutěže 
- viz. platný Soutěžní řád VZS ČČK 
- přísný zákaz požívání alkoholických  nápojů pro všechny závodníky, funkcionáře  

      vč. rozhodčích  během konání závodů  (okamžitá vyloučení ze závodů) 
 
5. Vstupy 
– volné vstupy na různé atrakce po celou dobu konání závodů pro závodníky 
 
6. Finanční náležitosti 
- jízdné, ubytování a stravování členům výprav hradí vysílající organizace 
- na jízdné , ubytování a stravování rozhodčích  přispívá pořadatel 
- vysílající  organizace uhradí startovné a to ve výši 500,- Kč/družstvo 
Všechny poplatky zaslat nejpozději do 8.6.2009  na účet č. 1357187319 / 0800 
jako v. s. uvádějte : 500/číslo místní skupiny , ostatním organizacím bude přiděleno 
 
7.Tituly a ceny 
- vítězné družstvo mužů i žen získá “Pohár prezidenta ČČK” 
- vítězné družstvo záchranných týmů získá putovní pohár MV-HZS ČR 
- ocenění získají vítězná družstva v disciplínách 3. a 4. 

 
8. Pojištění 
Pojištění členů si zajistí každá vysílající organizace  
 
9.Informace 
Bartošek Daniel, DiS. Tel: 603 411 137 (mimo 8.5-20.5.2009 ), zástup Ing. Hrdlička 

      ( po zaregistrování a upřesnění ubytování obdrží startující mailem další  informace 5.6. ) 
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