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Abstrakt 

 

Název:   Vývoj a současný stav Vodní záchranné služby ČČK 

 

Cíle:  Cílem této bakalářské práce je popsat historii, strukturu 

a současnou činnost Vodní záchranné služby Českého červeného 

kříže. 

 

Metody: Při tvorbě této práce je využita analýza související literatury 

a dalších vhodných dostupných zdrojů. 

 

Výsledky: Výsledkem této práce je popis vývoje a současného stavu Vodní 

záchranné služby Českého červeného kříže a její činnost v rámci 

Integrovaného záchranného systému České republiky.  

 

Klíčová slova:  Záchrana, nebezpečí, voda, pomoc, služba.  

  



 
 

Abstract 

 

Title:    Water Rescue Service  

 

Goals:  The goal of this bachelor thesis is to describe the history,  

structure and the current activities of the Water Rescue Service of 

Czech Red Cross.  

 

Method:   This thesis is used to analyse related literature and other suitable 

   available sources. 

 

Results:  The result of this work is a description of the development 

and current status of the Water Rescue Service of Czech Red 

Cross and its activities with Integrated Rescue System in Czech 

Republic.  

 

Key words:   Rescue, danger, water, help, service. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

VZS   Vodní záchranná služba 

VZS ČČK  Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže 

VZS ČSČK  Vodní záchranná služba Československého Červeného kříže 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

FIS   Federation Internationale de Sauvetage 

WLS   World Life Saving Society 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

PS VZS  Pobočné spolky Vodní záchranné služby 

NSP   Národní soustava povolání 

WHO   World Health Organisation 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 

LZS   Letecká záchranná služba 

RLP   Rychlá lékařská pomoc 

RLP RV  Rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous 

YMCA  Young Men´s Christian Association 

ČsAPS   Československý amatérský plavecký svaz 

APK   Amatérský plavecký klub 

MŠMT ČR  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
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1 ÚVOD 

 

U všech vodních ploch, ať už jsou to bazény nebo přehrady, je potřeba v případě 

zranění zajistit co nejpohotovější záchranu a první pomoc. Zdraví a bezpečnost člověka 

jsou ve společnosti stále na prvním místě a proto je k jejich zajištění ustaveno hned 

několik záchranných sborů. Tématem této bakalářské práce je Vodní záchranná služba 

Českého červeného kříže, která zabezpečuje preventivní a záchrannou činnost 

a poskytování první pomoci ve vodě a v její bezprostřední blízkosti. 

 

Ačkoli je Vodní záchranná služba nezisková organizace a jako součást 

Integrovaného záchranného systému je „jen“ jeho Ostatní složkou, její činnost je dle 

mého názoru nezbytná. Členové vodní záchranné služby jsou dobrovolníci, svou službu 

vykonávají ve svém volnu a nezištně. Jsou vyškoleni ve speciální záchranné technice na 

vodních plochách, mají potápěčské a zdravotnické dovednosti, mají fyzické a odborné 

dovednosti, díky kterým jsou připravení na řešení jakékoli krizové situace.  

 

Cílem této bakalářské práce je i problematice neznalému čtenáři nastínit, co je 

vlastně Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, jaká je její úloha 

v Integrovaném záchranném systému, jak vodní záchranná služba vznikla a jaká je její 

historie, propojení vodní záchranné služby ve světě, vzdělávací systém Vodní záchranné 

služby Českého červeného kříže a její strukturu. 

 

Teoretická východiska práce jsem založil na Integrovaném záchranném systému, 

jehož Ostatních složek je Vodní záchranná služba Českého červeného kříže součástí. 

Snažil jsem se stručně popsat jeho strukturu, fungování a legislativní rámec. ¨ 

 

Největší část této bakalářské práce se věnuje historii a současnému stavu Vodní 

záchranné služby Českého červeného kříže. Práce obsahuje i její současné fungování, 

organizační strukturu a systém vzdělávání. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je nový pojem, který byl zaveden spolu se 

vznikem zákona o integrovaném záchranném systému, tj. roku 2001. Do té doby nebyl 

tento pojem legislativně ukotven, a nebyl tudíž ani používán. Zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění 

vymezuje nové základní pojmy a zejména stanoví složky integrovaného záchranného 

systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 

státu, válečný stav). Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných 

a likvidačních prací. V této souvislosti se setkáváme s pojmy jako např. mimořádná 

událost, složky integrovaného záchranného systému (dále IZS), záchranné práce, 

likvidační práce. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

Integrovaný záchranný systém je dle zákona koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS 

se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného 

systému. (Zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, poslední znění 2014) 

 

Pojmy uvedené v zákoně o IZS jsou definovány takto: 

a. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní 

prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

b. Záchranné práce jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení 
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života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich 

příčin.  

c. Likvidační práce jsou činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. 

d. Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany života, zdraví a majetku.  

e. Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součástí právnické osoby nebo 

obce, určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na 

základě dohody a věcné prostředky.  

f. Věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných 

a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo 

starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 

výzvy, ale se souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo 

hejtmana kraje. 

g. Osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; 

osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se 

souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

IZS se použije v přípravě na mimořádné události a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS. IZS se tedy podílí na přípravě 

na mimořádné události, záchraně a likvidaci včetně dalších úkolů ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití) a tím z hlediska jeho působnosti překrývá 

celý rozsah ochrany obyvatelstva v užším smyslu. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

 

2.1.1 Struktura Integrovaného záchranného systému 

 

IZS v současné podobě je právně vymezený, otevřený systém koordinace a 

spolupráce. V zákoně o integrovaném záchranném systému jsou stanoveny základní a 

ostatní složky IZS, které jsou předurčeny k likvidaci mimořádných událostí, přírodních 

a antropogenních katastrof. IZS je součástí systému vnitřní bezpečnosti státu a podílí se 
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na naplňování ústavního práva občanů na poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví 

nebo života ze strany státu. Jeho pevné struktury jsou tvořeny především stávajícími 

institucionálními částmi jeho základních složek, přičemž nosnou strukturu tvoří 

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). 

 (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

Základní složky IZS jsou schopny a povinny na základě zvláštních předpisů 

(zákonů) rychle a nepřetržitě zasahovat na celém území státu. 

 

Základní složky IZS jsou: 

 Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany  

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) 

 Policie České republiky. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu 

mimořádné události, a to na základě jejich oprávnění k takovéto činnosti, které je dáno 

právními předpisy. Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraj, kde do 

poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský záchranný sbor 

kraje na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle 

zákona 

o IZS. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

Ostatní složky IZS : 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. 

 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory. 

 Ostatní záchranné sbory. 

 Orgány ochrany veřejného zdraví. 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby. 

 Zařízení civilní ochrany. 

 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. Do této skupiny je zařazena i Vodní Záchranná služba 

Českého Červeného kříže. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 
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Tyto ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na 

vyžádání. Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového 

plánu IZS. Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 

 Ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti. 

 Právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany. 

 Nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

 Poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. 

 Ostatní složky IZS. 

 Ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

 

2.1.2 Hasičský záchranný sbor  

 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) je 

chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat pomoc při 

mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor (HZS) se řídí následující 

legislativou:  

 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 

 Zákon č. 240/200 Sb., o krizovém řízení. 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

V čele hasičského záchranného sboru je Generální ředitelství hasičského sboru, které 

je organizační součástí Ministerstva vnitra. Výkonnou složkou HZS jsou hasičské 

záchranné sbory krajů se svými územními odbory, které mají ve své struktuře operační 

a informační střediska a územně dislokované stanice. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 

2014) 
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2.1.3 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

 

Systém jednotek požární ochrany je vybudován jako represivní i preventivní nástroj 

proti požárům, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky požární 

ochrany provádějí likvidace požáru, ale nemají za úkol likvidaci živelných pohrom 

a jiných mimořádných událostí. JPO dělají pouze opatření nutná k odstranění 

bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

Základním právním dokumentem JPO je Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně. Tento zákon byl několikrát novelizován, v roce 2000 bylo vydáno úplné znění 

jako Zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

 

2.1.4 Policie České republiky 

 

Policie České republiky (PČR) vznikla 15 července 1991 na základě Zákona 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. PČR je centrálně řízená organizace v resortu 

Ministerstva vnitra. Policie České republiky vznikla z tehdejších složek Sboru národní 

bezpečnosti Policie ČR. Mezi lety 2007 a 2008 nastaly některé změny v územní 

působnosti správ krajů a Policie ČR byla připravována na proměnu její územní 

organizace. V roce 2001 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České 

republiky, který tuto reformu PČR zakončil a ustanovil její změny v právním systému. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

Policie ČR se řídí zejména následující legislativou: 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. 

(Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 
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2.1.5 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) zajišťuje odbornou přednemocniční 

neodkladnou péči, tzn. péči o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, 

v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do 

zdravotnického zařízení. ZZS je tvořena čtyřmi výjezdovými skupinami: Rychlá 

zdravotnická pomoc (RZP), Rychlá lékařská pomoc (RLP), Rychlá lékařská pomoc 

v systému Rendez–Vous (RV) a Letecká záchranná služba (LZS). 

 (Vyhláška 434/1992 sb. MZ ČR, 1992) 

 

Všichni poskytovatelé Zdravotnické záchranné služby se řídí následující legislativou: 

 

 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

‒ Vyhláška č. 240/2012 Sb., podřízená Zákonu o zdravotnické záchranné službě. 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, 

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 

dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele 

přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto 

dopravní prostředky. 

 Nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady na připravenost 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 

a krizových situací ze státního rozpočtu. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

 

2.1.6 Ostatní složky Integrovaného záchranného systému 

 

IZS řeší i plánovitou pomoc ostatních složek IZS. Ostatními složkami jsou: 

 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armády ČR) 

 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory. 

 Ostatní záchranné sbory (Báňská záchranná služba). 

 Orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice). 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. tzv. komunální služby). 

 Zařízení civilní ochrany. 



19 
 

 Neziskové organizace a sdružení občanů. 

(Zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, poslední znění 2014) 

 

Důležitými ostatními složkami IZS jsou i neziskové organizace a sdružení občanů, 

která se zabývají záchrannými pracemi. Jedná se o Horskou službu, Vodní záchrannou 

službu, Speleologickou záchrannou službu. Je důležité také vědět, že zařazením složky 

v IZS se nemění její právní subjektivita, způsob zřízení, organizace nebo způsob 

financování. (Skalská - Hanuška - Dubský - Modul 1 - IZS, 2010) 

 

Plánovaná pomoc na vyžádání je věcnou (výjimečně osobní) pomocí, kterou 

poskytují ostatní složky IZS. Od běžné osobní nebo věcné pomoci se odlišuje svou 

„plánovaností“, tedy tím, že se předem s nabízeným druhem činností počítá pro využití 

při určitých typech mimořádné události z toho důvodu, že základní složky IZS vůbec 

nemají potřebné síly 

a prostředky pro druh činnosti (např. psi cvičení pro pátrání v lavinách), nebo je mají 

v omezené míře a tak dislokované, že je efektivnější využít v konkrétním místě ostatní 

složku IZS, např. čluny vodní záchranné služby. Plánovanost se zabezpečuje 

uzavřením zvláštního typu smluvního ujednání s názvem „dohoda o plánované pomoci 

na vyžádání“. Tyto dohody odpovídají svým účelem a formální strukturou příkazním, 

resp. mandátním dohodám užívaným v komerční oblasti. Teprve uzavření dohody o 

plánované pomoci na vyžádání učiní z poskytovatele pomoci nebo služby ostatní složku 

IZS, přičemž okruh ostatních složek IZS není nijak omezen, naopak zákon o IZS ve 

svém § 21 stanoví, které subjekty jsou takovou dohodu povinny uzavřít, tedy jsou 

povinny plánovanou pomoc na vyžádání poskytovat. (Skalská - Hanuška - Dubský - 

Modul 1 - IZS, 2010) 
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3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

 

 

3.1 Cíle 

 

Cílem této práce je popsat historii, strukturu a současné fungování Vodní záchranné 

služby Českého červeného kříže. 

 

 

3.2 Úkoly 

 

Úkolem této práce je vybrat z dostupných literárních a internetových pramenů podstatné 

a důležité informace, vystihnout hlavní myšlenky a poskytnout souhrnný výklad o 

Vodní záchranné službě Českého červeného kříže. 

 

 

3.3 Metody 

 

Při tvorbě této práce je využita analýza související literatury a dalších vhodných 

dostupných zdrojů, následný rozbor uvedených zdrojů a stanovení uceleného přehledu 

informací k dané problematice. 
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4 VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉHO 

ČERVENÉHO KŘÍŽE 

 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (oficiální zkratka: VZS ČČK), 

je nezisková humanitární organizace, která je nedílnou součástí Integrovaného 

záchranného systému (IZS) České republiky. Spolu s členy vodních záchranářských 

organizací dalších států je i součást Mezinárodní záchranářské federace (International 

Life Saving Federation, ILS). Vodní záchranná služba ČČK (dále jen VZS) byla 

oficiálně založena v roce 1968 a je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se 

vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným 

s vodním prostředím.
 
(VZS ČČK, 2017) 

 

Obrázek 1: Znak Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. 

 

Zdroj: (VZS ČČK, 2017) 

 

 

4.1 Pilíře vodní záchranné služby 

Náplní VZS zejména v České republice jsou čtyři hlavní oblasti: 

1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních 

plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany. 

2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS. 

3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé. 
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4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy 

vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS. 

(VZS ČČK, 2017) 

 

 

4.1.1 Neodkladná první pomoc na vodních plochách a jejich okolí 

 

VZS funguje zejména v letních měsících na velkých vodních plochách, kde udržuje 

nepřetržitou (24h/den) službu. Jako součást Integrovaného záchranného systému ČR 

(dále jen IZS) je u vodní plochy určena k primárnímu zásahu a řízena krajskými 

operačními středisky dalších složek IZS – Hasičský záchranný sbor ČR (HZS), 

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a Policie ČR. (VZS ČČK, 2017) 

 

Vedle složek IZS je v úzkém kontaktu s VZS také Státní plavební správa. Okamžitá 

reakce VZS na např. stav tonutí, je rozhodující v šanci na přežití pacienta. VZS působí 

zejména tam, kde je pro ostatní složky IZS složité dopravit se bez motorového plavidla. 

Proto je pro záchranáře z VZS velice důležitá znalost vodních ploch, které zajišťují, 

a jejich okolí, a spolupráce se Státní plavební správou. Kromě poskytnutí první pomoci 

pacientovi, VZS také dopravuje na místo nehody lékaře a zdravotníky rychlé lékařské 

pomoci (RLP) nebo zajišťuje rychlý transport pacienta a následné předání do rukou 

RLP či Letecké záchranné služby (LZS). (VZS ČČK, 2017) 

 

 

4.1.3 Sport a trénink 

 

Jako v každé složce, která je součástí IZS, je třeba se i u VZS věnovat volnočasovým 

aktivitám a vzdělávání. VZS se podílí na vzdělávání mládeže a dobrovolníků. Vhodnou 

formou výcviku členů VZS je mimo jiné i sportovní činnost. VZS má vlastní systém 

postupových soutěží, ze kterých se týmy VZS mohou kvalifikovat na Mistrovství 

Evropy, následně pak na Mistrovství světa ve Vodním záchranném sportu (Lifesaving). 

Kvalifikační soutěže v ČR k postupu na Mistrovství Evropy ve Vodním záchranném 

sportu organizují Pobočné spolky VZS (PS VZS), které se věnují i tréninku – přípravě 

reprezentantů na jednotlivé soutěže a pořádání menších soutěží pro děti nebo seniory. 

(VZS ČČK, 2017) 
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4.1.4 Vzdělávání členů VZS 

 

V oblasti preventivní a záchranné činnosti je VZS autorizovanou organizací, která 

má mimo jiné akreditované kurzy Záchranář na volné vodě, Plavčík a Mistr Plavčí. 

Uchazeči o tyto funkce skládají autorizovanou zkoušku v souladu s Národní soustavou 

povolání (NSP). NSP je databáze, či veřejně dostupný, průběžně aktualizovaný a 

strukturovaný katalog povolání spravovaný Ministerstvem práce a sociální věcí ČR. 

Jelikož VZS jako součást IZS zasahuje i při mimořádných událostech, jsou účastníci 

všech kurzů připravování i na činnosti v rámci IZS. Je proto důležitá úzká spolupráce 

VZS a IZS při vzdělávání a výcviku členů. Jedná se např. o výcvik v oblasti hladinové 

služby, divoké vody, specializované záchrany na ledě, ovládání motorových plavidel 

(VZS je pověřenou osobou ke kontrole praktických zkušeností a dovedností při ovládání 

malého plavidla třídy M a S) a zásah při povodních. (VZS ČČK, 2017) 

 

Jako jediná organizace, která je členem ILS, využívá VZS samozřejmě i jejich 

metody vzdělávání. Svůj vlastní výcvikový program má VZS pro členy již od věku 6 

let. 

 (VZS ČČK, 2017) 
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4.2 Vodní záchranná služba ČČK v číslech 

 

V roce 2016 se registrovalo 34 Pobočných spolků VZS s počtem 1.449 členů:  

 467 do 14 let, 

 171 do 18 let, 

 194 do 26 let, 

 617 nad 26 let. 

(Vodní záchranná služba ČČK V. z., 2016) 

 

 

4.2.1 Financování Vodní záchranné služby ČČK 

 

VZS je v ČR neziskovou organizací, financovanou z veřejných zdrojů. Finanční 

zajištění VZS lze rozdělit mezi tři subjekty: 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Účelově přispívá na práci 

s mládeží, zejména se podílí na financování bazénů. 

2. Ministerstvo vnitra: Financuje činnost a vybavení týmů napojených na IZS (na tyto 

týmy přispívají mj. i jednotlivé kraje).  

3. Ministerstvo zdravotnictví: Zde VZS může získávat finanční prostředky 

z dotačních programů a grantů. 

Nedílnou součástí financování VZS jsou samotní záchranáři, kteří službu u VZS 

vykonávají zdarma v době osobního volna (dovolené) s vlastním finančním přispěním. 

Ročně vykonají záchranáři u VZS 85 000 hodin hlídkové činnosti zdarma. 

 (VZS ČČK, 2017) 

 

Dále záchranáři VZS zajišťují bezpečnost na komerčně využívaných koupalištích, na 

náklady provozovatele koupaliště. Právě VZS je jednou z autorizovaných institucí, která 

smí provádět školení a kontrolovat odbornou způsobilost osob dohlížejících na 

bezpečnost v těchto prostorách. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 
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4.3 International Life Saving Federation  

 

Jak už jsem se výše zmínil, VZS je také členem Mezinárodní záchranářské federace 

(ILS). ILS je světovou autoritou pro prevenci tonutí, záchranu života a Vodní záchranné 

sporty. Vede, podporuje a spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi 

zabývajícími se prevencí tonutí, vodní bezpečností, vodní záchranou a záchranou života. 

Přeloženo z: (International Life Saving Federation, 2017). 

 

Na prahu vzniku této organizace bylo v roce 1993 sloučení dvou celosvětových 

organizací World Life Saving (WLS) a Fedération Internationale de Sauvetage (FIS). 

Historii VZS v ČR i vodní záchrany ve světě bych se rád věnoval podrobněji 

v pozdějších kapitolách. (Miler a kol., 2016) 

 

ILS je mezinárodní, nezisková, nepolitická organizace a skládá se z národních 

vodních záchranářských organizací členských států (z anglického Member Federations) 

z celého světa. Prostřednictvím těchto členských států, podporou výcviku, vzdělávání 

a předávání nejnovějších informací a poznatků, vede globální úsilí o co možná nejvyšší 

snížení újmy a úmrtnosti lidí v okolí vodních ploch. Velmi usnadňuje a rozvíjí 

celosvětovou výměnu informací a zkušeností z vodní záchranné činnosti, pomáhá 

vytvářet organizace zabývající se vodní záchranou v zemích, kde je tomu třeba. Má 

čtyři hlavní střediska po celém světě – v Africe, Americe, Asii a Tichomoří a v Evropě 

– ty usnadňují dohled nad aktivitami organizací vodních záchranných služeb ve své 

lokalitě. (Miler a kol., 2016) 

 

ILS zaštiťuje Mistrovství světa ve Vodním záchranném sportu, zajištuje organizaci 

a sponzoring. (Miler a kol., 2016) 

 

Mezi cíle a úkoly této organizace především patří: 

 Nalezení nejlepších metod a prostředků vodní záchrany. 

 Rozvoj vzdělávání vodních záchranářů. 

 Výměna praktických, lékařských a vědeckých poznatků na poli vodní záchrany. 

 Rozšiřování dovedností z vodní záchrany do všech koutů světa, komunikace 

a spolupráce s ostatními mezinárodními humanitárními organizacemi. 
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 Zabraňování znečišťování vod a pláží. 

 Prosazování a organizování sportu a soutěží vodních záchranářů. 

 Prosazování jednotnosti týkající se vybavení, informací, symbolů a barev.  

(Miler a kol., 2016) 

 

Sídlo ILS je v Belgii, ve stejném městě, kde byla organizace v roce 1993 založena, 

ve městě Leuven. Úřední jazyk ILS je angličtina. V ILS pracují komise, které mají na 

starostí vzdělávání, záchranu, sportovní a lékařskou činnost, jsou vždy ustanoveny na 

úrovni jednotlivých regionů. (Miler a kol., 2016) 

 

ILS řídí správní rada, v jejímž čele stojí prezident, generální tajemník a čtyři 

viceprezidenti. Nejvyšším orgánem ILS je Generální shromáždění, kde jsou zastoupeny 

všechny členské státy. Rozhoduje o změnách statutu a legislativy ILS, volí prezidenta 

a jeho zástupce a mimo dalších aktivit formuje nebo rozpouští specializované komise. 

 (Jan Hynek, 2015) 

 

Komise International Life Saving Federation 

1. Sportovní komise podporuje a rozvíjí vodní záchranářské sporty, organizaci 

mezinárodních akcí a závodů a vypracovávání regulí. Komise pravidelně 

spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem (International Olympic 

Committee, IOC), Všeobecnou asociací mezinárodních sportovních federací 

(General Association of International Sports Federations, GAISF) a Mezinárodní 

asociací světových her (International World Games Association, IWGA). 

2. Vzdělávací komise se věnuje profesionálnímu vzdělávání záchranářů 

a záchranářských hlídek. Vypracovává metodické osnovy, organizuje kurzy 

a školení, v nichž lze získat záchranářský diplom se specializací na vody 

s mezinárodní platností. 

3. Záchranářská komise vyvíjí metodické postupy záchrany, posuzuje technické 

inovace a testuje záchranářské pomůcky a prostředky. Jejím cílem 

je standardizace záchranářského vybavení pro všechny regiony. 

4. Lékařská komise se zabývá výzkumem a aplikací nových vědeckých poznatků 

o vlivu vodního prostředí na člověka a vývojem účinnějších život zachraňujících 

postupů. Spolupracuje se světovými výzkumnými pracovišti specializujícími se 
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na tento obor a se Světovou zdravotnickou organizací (World Health 

Organization, WHO). 

5. Rozvojová komise podporuje finančně i jinými prostředky rozvoj již 

existujících a zakládání nových vodních záchranářských organizací zejména v 

těch regionech, kde dochází opakovaně k vysokému ohrožení lidí. (Jan Hynek, 

2015) 

 

Obrázek 2: Znak Mezinárodní záchranářské federace (ILS). 

 

Zdroj: (International Life Saving Federation, 2017) 
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5 HISTORIE VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VE SVĚTĚ 

A V ČR 

 

 

5.1 Historický vývoj vodní záchranné služby ve světě 

 

Již ve Starověkém Řecku se lidé, kteří neuměli plavat, považovali za méněcenné. 

V letech 427 – 347 před n. l. Platón ve svých Zákonech vyjadřuje myšlenku, že člověk, 

který neumí plavat nebo číst může mít těžko schopnosti zastávat nějaký úřad. První 

záchranářský spolek byl založen v Amsterodamu v roce 1767, jmenoval se Maatshapy 

Toit Redding van drenkelingen zu Amsterdam, v roce 1769 vznikl další spolek 

v Hamburku, tzv. Hamburské záchranné sbory. Zhruba do roku 1850 vznikaly v Evropě 

další vodní záchranářské spolky, výhradně zaměřené na samotnou záchranu tonoucích. 

Až kolem roku 1850 se spolky začaly zaměřovat i na další související činnosti a 

prevenci – zejména výuku záchranného plavání. Mezi spolky, které se věnují vodní 

záchraně se šíří povědomí, že je potřeba vybudovat/založit organizaci, která jednotlivé 

spolky vodních záchranářů bude propojovat. Vznikají tak federace záchranářů a 

záchranářských spolků – v roce 1891 v Anglii, v roce 1893 ve Francii, později i v Itálii, 

Dánsku a dalších evropských zemích. V roce 1878 probíhá v Marseille první 

mezinárodní kongres pro záchranu životů. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

První velkou událostí v procesu mezinárodní integrace vodního záchranářství je 

založení mezinárodní federace pro záchranu životů s názvem Federation 

Internationale de Sauvetage (FIS) v roce 1910. Federace je založena Francií, Belgií, 

Dánskem, Velkou Británií, Lucemburskem, Švýcarskem a Tunisem, jejím sídlem se 

stává Paříž. Její činnost se během obou světových válek ubírá směrem vzdálenějším 

vodní záchraně – pomoc raněným, záchrana na silnicích a v horách, nicméně po 

skončení 

2. světové války se kongresem v roce 1952 opět obracejí zejména k vodnímu 

záchranářství. (Krahulec, 2002). 

 

Druhou, další z nejvýznamnějších mezinárodních organizací je World Life 

Saving, (WLS) založená v roce 1971 v australské Cronulle. Jejím účelem je zřízení 
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vzdělávacího programu bezpečnosti na moři a vodních programů založených na základě 

vzájemné lidské pomoci. Jejími ustavujícími členy jsou Austrálie, Velká Británie, Nový 

Zéland, USA a Jihoafrická republika. (Vilášek - Fiala - Vondrášek, 2014) 

 

V roce 1993 začíná v Belgii jedno z nejdůležitějších jednání v historii 

mezinárodního propojení vodních záchranných služeb (a to i za přítomnosti zástupců 

z ČR) – jednání o spojení organizací FIS a WLS. (Miler, 1989) 

 

Jeho výsledkem je vznik celosvětové záchranářské organizace, která nese název 

International Life Saving Federation (ILS). ILS je pak oficiálně sloučena 3, září 1994 

v Cardiffu (Wales). Organizace FIS a WLS tímto oficiálně zanikají. (Miler a kol., 2016) 

 

 

5.2 Počátky vodní záchranné služby v ČR 

 

Jedním z prvních záchranných spolků v české republice byl „Pražský dobrovolný 

sbor ochranný“ založený v Praze v roce 1857. Jeho cílem bylo chránit lidský život a 

zdraví 

a poskytovat první pomoc při hromadných neštěstích, v té době především při 

povodních. 

První spolky zaměřené vyloženě na vodní záchranu se začaly objevovat až po první 

světové válce, kdy vznikaly po vzoru dalších evropských zemí dobrovolné sbory 

zachránců tonoucích. Jedním z prvních bylo u nás Křesťanské sdružení mladých hochů 

(Young Men´s Christian Association, YMCA), dále pak Česká obec sokolská, 

Československý amatérský plavecký svaz, Amatérský plavecký klub, a další. 

 (Miler a kol., 2016) 

 

Stejně jako v dalších evropských zemích, i v ČR přerušila rozvoj spolků vodní 

záchranné služby 2. světová válka. Snahy o obnovení se začaly objevovat až opět v 50. 

letech. O rozvoj vodní záchranné služby v tomto období se zasloužil zejména RNDr. 

Jeroným Řepa. V polovině padesátých let působil jako odborný asistent na katedře 

tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde jako první začal vyučovat 

přímo záchranu tonoucích. Cílem Jeronýma Řepy, bylo začlenit vodní záchrannou 
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službu jako sdružení pod některou občanskou organizaci (např. Červený kříž). 

 (Jan Hynek, 2015) 

V březnu 1966 se III. plenární zasedání Československého červeného kříže (ČSČK) 

rozhodlo prosazovat myšlenku vodní záchranné služby v tehdejší Československé 

socialistické republice. O rok později na základě doporučení UV KSČ byla vypracována 

a schválena koncepce VZS, její akční plán zajištění. Byla ustanovena Ústřední rada 

Vodní záchranné služby Československého červeného kříže (VZS ČSČK). 

K formálnímu založení VZS ČSČK došlo v roce 1967, aktivní činnost VZS zahájila 

v roce 1968 uspořádáním prvního kurzu pro instruktory. Jeroným Řepa je dodnes 

považován za zakladatele VZS ČSČK. (Miler a kol., 2016) 

 

12. srpna 1991 se VZS ČSČK stala plnoprávným členem FIS, v roce 1993 již jako 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) pak jedním ze 

zakládajících členů ILS. (Jan Hynek, 2015) 

 

V roce 2005 se Vodní záchranná služba stala ostatní složkou Integrovaného 

záchranného systému na základě dohody uzavřené s Ministerstvem vnitra 

- generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR. VZS je také zapsána 

v Ústředním poplachovém plánu integrovaného záchranného systému. 

(Český červený kříž, 2017) 

 

 

5.3 Historie vzdělávání vodních záchranářů na území České republiky 

 

Již na počátku 20. vydávaly vznikající organizace zabývající se tělesnou výchovou, 

sportem a prací s mládeží první učebnice plavání. To se považuje za počátky vzdělávání 

vodních záchranářů na našem území. Zaměřovaly se zejména na metodiku plavání, 

záchranu tonoucích a první pomoc. (Miler a kol., 2016) 

 

Do Československé republiky se záchrana tonoucích dostala díky americkým 

sekretářům Křesťanského sdružení mladých hochů (Young Men's Christian Association, 

YMCA), kteří navštívili tábor v Sázavě. Tábor YMCA pořádala pro chlapce pravidelně 

již od roku 1921. Probíhala zde výuka míčových her, atletiky, branných sportů, výuka 
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neplavců, zdokonalování plavců a prevence a zábrana utonutí. YMCA pracovala na 

základě přísných pravidel a zkušebního řádu. YMCA měla největší vliv na budoucí 

uspořádání a systém výuky ve Vodní záchranné službě ČSČK i ČČK. V čele sboru 

zachránců YMCA stál hlavní školitel komodor, dále se sbor zachránců dělil podle 

zkušenosti na následující skupiny:  

1. Žáci (elévové) 

2. Čekatelé (junioři) 

3. Pomahatelé (senioři) 

4. Cvičitelé a instruktoři 

(Miler a kol., 2016) 

 

Dalším významným spolkem byl Amatérský plavecký klub (APK), který byl 

začleněn do Československého amatérského plaveckého svazu (ČsAPS). Byla zde 

zřízena sekce pro záchranu tonoucích. Sekce existovala v Praze, Plzni a Českých 

Budějovicích. ČsAPS pořádal první kurzy v záchranně tonoucích již v roce 1924. 

Účastnili se jich i např. členové Československé obce sokolské, kteří také sami později 

vyučovali záchranu tonoucích. (Miler a kol., 2016) 

 

Sokolové vyučovali záchranu tonoucích jako součást výuky plavání na letních 

táborech. Výuka byla sestavena z následujících částí: plavecká průprava, výcvik 

v dopomoci, výcvik vlastní záchrany, vyprošťování z úchopu tonoucího a první pomoc. 

V období komunismu v Československu byla činnost České obce sokolské velmi 

omezena. (Miler a kol., 2016) 

 

Na počátku 70 let 20. století bylo možné se účastnit školení a zkoušek kvalifikace na 

Plavčíka a Mistra plavčího u Komise plavčích mistrů při Ministerstvu vnitra ČSR. Toto 

osvědčení vydával podnik Pražské lázně, který i pravidelně zasedal a jednal o kvalitě 

výuky. V roce 1973 byla vydána „Příručka pro plavčíky a Mistry plavčí na lázních 

a koupalištích a důležitým dokumentem pro pozdější vývoj byla i vyhláška Ministerstva 

vnitra ČSR vydaná v roce 1979 – „Organizační řád kursů plavčíků a plavčích mistrů při 

podniku Hl. m. Prahy Pražské lázně“ (Miler a kol., 2016) 

 

Jako první do své kvalifikační struktury zavedl kvalifikaci „vodní záchranář“ 

Československý svaz tělesné výchovy (1.1:1984). Jednalo se o tělovýchovného 
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pracovníka s rozšiřující specializací „vodní záchranář.“ Tato specializace byla 

podmíněna kvalifikací tělovýchovného zdravotníka 4. třídy. Vodní záchranář musel 

ovládat kromě zdravotnických znalostí příslušné třídy také záchranu tonoucích osobním 

zásahem 

a pomocí záchranných prostředků. Musel být schopen organizovat záchrannou službu 

při sportovních a turistických akcích na vodě, kterou dosud zajišťovali zachránci 

Československého červeného kříže. Na začátku února roku 1987 byla podepsána 

dohoda mezi Československým svazem tělesné výchovy a Československým červeným 

křížem, která podporovala a vymezovala vzájemnou podporu těchto dvou organizací. 

Platila až do roku 1990. (Miler a kol., 2016) 

 

Ve vývoji vzdělávání Vodní záchranné služby je důležité zmínit i Svaz pro 

spolupráci s armádou (Svazarm). V roce 1975 byl podepsán plán součinnosti mezi 

Československým červeným křížem a Svazarmem. Tento plán stanovoval, že ČSČK 

i Svazarm budou umožňovat účast záchranářů VZS ČSČK a sportovních potápěčů 

Svazarmu na sportovně-branných akcích a soutěžích obou organizací. Obě organizace si 

na tyto akce vzájemně poskytovaly výcvik – bez nutnosti členství v protější organizaci 

a zdarma. Vždy začátkem roku si vyměnily plány činnosti vč. termínových kalendářů 

sportovně-branných výcvikových akcí a soutěží. Stejně tak vzájemná byla i výměna 

odborných materiálů a příruček. (Miler a kol., 2016) 

 

Prvním metodickým materiálem Vodní záchranné služby byla učebnice Jeronýma 

Řepy s názvem „Nenechte je utonout“. První kurz Vodní záchranné služby ČSČK se 

konal v Olomouci v roce 1968. V 70 letech se tyto kurzy konaly ve Frýdku-Místku. 

Jednalo se o 14 denní kurz pro získání kvalifikace Junior. Od roku 1982 už VZS ČČK 

pořádá ve východních Čechách, od roku 1994 nesou tyto kurzy název „Letní škola 

záchrany tonoucích“. Problémem bylo, že v legislativě byla uznávána jen kvalifikace 

Plavčík a Mistr plavčí, kteří byly vyškoleni a přezkoušeni v Pražských lázních. Až 

v roce 1986 začala spolupráce mezi Vodní záchrannou službou ČSČK a komisí plavčích 

mistrů. Došlo k ustavení vzájemně uznávaných kvalifikací, které platilo až do roku 

1999. Jednalo se o:  

 Čekatel 

 Junior = Plavčík (od 18 let) 

 Senior = Mistr plavčí (od 21 let) 
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 Instruktor (za splnění kvalifikačních podmínek od 26 let) 

(Miler a kol., 2016)  
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V 80. letech vychází edice čtyř učebnic „Abeceda záchrany“, které pojednávají 

o záchraně tonoucích, zdravotnické přípravě, potápění se vzduchovým přístrojem 

a o plavání. První publikace, která přesně konkretizuje vzdělávací programy 

jednotlivých kvalifikací, vychází v roce 1990. Nese název „Struktura a osnovy školení 

VZS ČSČK“ (Bělohlávek J. a kol., Federální výbor ČSČK 1990). (Miler a kol., 2016) 

 

V roce 1991 získává Vodní záchranná služba ČSČK akreditaci Ministerstva školství, 

tělovýchovy a mládeže (MŠMT) České republiky pro kvalifikace Plavčík a Mistr 

plavčí, zároveň v témže roce začíná oficiálně pracovat Výcvikové centrum Vodní 

záchranné služby ČSČK, které se tak stává hlavním gestorem Vodní záchranné služby 

Českého červeného kříže pro vzdělávání Plavčíků a Mistrů plavčích v České republice. 

 (Miler a kol., 2016) 

 

Od roku 1993 vznikají detašovaná pracoviště Vodní záchranné služby (např. v Plzni, 

Náchodě, Ostravě) a vznikají také další kvalifikace:  

 Záchranář se specializací pro divokou vodu 

 Záchranář se specializací pro hladinovou službu 

(Miler a kol., 2016) 

 

Je důležité zmínit, že VZS se také musí jako člen International Life Saving Federation 

(ILS) řídit mezinárodními standardy, které jí ILS předkládá. V souvislosti 

s mezinárodními standardy a požadavky ILS, v roce 1996 mění Prezidium Vodní 

záchranné služby Českého červeného kříže názvy základních kvalifikací na: 

 Záchranář III. (dříve Junior) 

 Záchranář II. (dříve Senior)  

 Záchranář I. (dříve Instruktor)  

(Miler a kol., 2016) 

 

V březnu roku 2000 dochází k novelizaci zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském 

podnikáni a odbornost Vodní záchranářská služba se stává živností vázanou. To 

znamená, že je pro její provozování potřeba doložení odborné způsobilosti – osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti, které vydává MŠMT ČR. 

 (Miler a kol., 2016) 
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K dotvoření uceleného systému vzdělávání dochází v roce 1999 vydáním 

„Vzdělávacího programu VZS ČČK“ (Miler, T. a kol., VZS ČČK). Tento program plně 

odpovídá požadavkům na vzdělávání vodních záchranářů u nás a vyhovuje všem 

platným právním předpisům. (Miler a kol., 2016) 

 

 

5.4   Kvalifikace záchranářů Vodní záchranné služby  

Českého červeného kříže 

 

Od roku 1999 až dosud platí následující kvalifikace záchranářů VZS ČČK:  

 

1. Kvalifikace mládeže 

 Mladý záchranář V. VZS ČČK 

 Mladý záchranář IV VZS ČČK 

 

2. Základní kvalifikace s právní odpovědností:  

 Záchranář III. VZS ČČK - Plavčík 

 Záchranář II. VZS ČČK – Mistr plavčí 

 

3. Speciální kvalifikace s právní odpovědností: 

 Záchranář na volné vodě VZS ČČK (k této kvalifikaci došlo v roce 2012 spojením 

kvalifikací Záchranář hladinové služby VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS 

ČČK) 

 

4. Pedagogické kvalifikace 

 Záchranář I VZS ČČK – Instruktor 

 Instruktor specialista VZS ČČK 

 Lektor specialista VZS ČČK 

 

Ostatní osvědčení udělovaná ve VZS ČČK:  

 Rozhodčí VZS ČČK 

 Certifikát „Použití záchranné desky při poranění páteře ve vodě“  
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 Záchranné minimum pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků (platí od roku 

2010) 

(Miler a kol., 2016) 

 

 

5.5   Současný vzdělávací systém Vodní záchranné služby ČČK 

 

V současné době je v e finální schvalovací fázi novelizovaný „Interní vzdělávací 

program Vodní záchranné služby ČČK, z.s.“. Tento vzdělávací systém obsahuje přehled 

kvalifikace Vodní záchranné služby ČČK, z.s., obecnou strukturu přípravy vodního 

záchranáře, způsob hodnocení – zkoušky, vzdělávací programy (pro mládež, pro 

základní kvalifikace a pro pedagogické kvalifikace). Kompletní vzdělávací program 

naleznete v Příloze 1.  
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6 ÚKOLY VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 

 

 

6.1 Stanovy Vodní záchranné služby ČČK 

Stanovy Vodní záchranné služby ČČK, z.s. upravují postavení, poslání a úkoly VZS, 

jejích členů a orgánů, principy organizačního uspořádání VZS a principy jejího 

hospodaření. (Stanovy VZS ČČK, 2015). 

 

 

6.2 Poslání a úkoly VZS 

1. Posláním VZS je organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost 

a poskytovat první pomoc na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích 

(dále jen vodních plochách) a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní 

a rekreační činnosti, v případech živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem 

zabránit vážným úrazům, utonutím, ztrátám na materiálních hodnotách. 

2. Při uskutečňování svého poslání spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 

a samosprávy, se složkami Integrovaného záchranného systému a s dalšími 

zájmovými organizacemi a institucemi, zabývajícími se poskytováním 

zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb. 

3. VZS vychovává své členy k úctě k humánním hodnotám společnosti 

a k uvědomělému plnění povinností při ochraně života a zdraví. 

4. VZS rozvíjí svou činnost mezi mládeží.  

5. VZS rozvíjí a propaguje vodní záchranný sport, což kromě jiného zahrnuje 

sportovní přípravu a účast na národních a mezinárodních soutěžích v tomto 

sportovním odvětví. 

6. VZS v rámci svého poslání plní zejména tyto úkoly: 

a) Aktivně se podílí na vzdělávání obyvatelstva v oblasti první pomoci a vodní 

záchrany; 

b) Organizuje a rozvíjí volnočasové aktivity, zapojuje se do prevence sociálně 

patologických jevů a kriminality; 

c) Podílí se na zdravotnickém zabezpečování sportovních a rekreačních akcí podle 

stanovených podmínek a na základě vzájemné dohody s pořadatelem; 
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d) Podílí se na provozu zařízení první pomoci provozovatelů sportovních 

a rekreačních zařízení v blízkosti vodních ploch. Zajišťuje bezpečnost 

návštěvníků, dozor na vodě a v její bezprostřední blízkosti a plní další úkoly 

stanovené provozními řády příslušných sportovních a rekreačních zařízení 

v rámci své specializace a zdravotní odbornosti. Doporučuje, a pokud tak 

stanoví právní předpis, nařizuje správcům vodních ploch a provozovatelům 

sportovních 

a rekreačních zařízení opatření, zajišťující bezpečnost na koupalištích 

a v prostorách určených k rekreaci u vodních ploch. Upozorňuje na osoby, 

porušující zásady bezpečného pobytu u rekreačních vodních ploch; 

e) Spolupracuje s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách 

a hromadných neštěstích; 

f) Podílí se na ochraně životního prostředí u vodních rekreačních ploch, 

upozorňuje provozovatele na jeho narušitele; 

g) Poskytuje náměty a podklady pro vydávání propagačního a instrukčního 

materiálu zaměřeného na bezpečný pobyt na vodě a kolem vody. Navrhuje 

s provozovatelem rekreačních vodních ploch jeho vhodné rozmístění a údržbu. 

(Stanovy VZS ČČK, 2015) 

 

 

6.3 Organizační struktura Vodní záchranné služby 

 

Základní organizační jednotkou VZS je Místní skupina Vodní záchranné služby (MS 

VZS), s minimálním počtem 10 osob starších 18 let, která je oprávněna, ve smyslu 

Registračního řádu VZS a v souladu s posláním a úkoly VZS, rozvíjet samostatně svou 

činnost a rozhodovat o otázkách svého vnitřního života. Nejvyšším orgánem MS VZS je 

Valná hromada složená ze všech členů MS VZS, kterou svolává představenstvo MS 

VZS nejméně jednou do roka. Činnost MS VZS v období mezi konáním Valných 

hromad řídí představenstvo MS VZS, které se skládá z předsedy, jednatele, pokladníka 

a případně dalších členů MS VZS. Prezidium VZS je řídícím výkonným a koordinačním 

orgánem činnosti VZS s působností v České republice. Prezidium VZS se skládá z 

prezidenta, viceprezidenta a minimálně 5 členů Prezidia VZS, volených Republikovou 

konferencí na dobu 4 let. Revizní komise VZS (RK) je kontrolním orgánem VZS, 
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nezávislém na Prezidiu VZS. RK vykonává kontrolní a revizní činnost ve VZS. 

Kontrola orgány státní správy tím není dotčena. (Stanovy VZS ČČK, 2015)   
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7 PŮSOBNOST VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 

 

V letních měsících VZS zajišťuje vodní plochy po celé České republice. Jedná se 

o: Lipno, Slapy, Hracholusky, Dalešice, Novomlýnské nádrže I. a III., Těrlicko, 

Rozkoš, Nechranice, Seč, Pastviny, Slezská Harta, Jesenice, Hlučín a Mšeno.  

Viz obr. č. 3. (VZS ČČK, 2017) 

 

Obrázek 3: Mapa lokalit s působností VZS ČČK 

 

Legenda:  

- Fungující VZS  - VZS v přípravě   - VZS v jednání 

Zdroj:  (Google Maps 2017) 

 

 

7.1 Hlídané lokality Vodní záchrannou službou ČČK - Vodní plochy 

 

V současné době působí Vodní záchranná služba v následujících lokalitách:  

 Lipno - Dolní Vltavice 

 Lipno - Autokemp Modřín Lipno nad Vltavou 

 Hracholusky - kemp Keramika 

 Nechranice - loděnice YCT 

 Slapy - Stará Živohošť 

 Seč - Autokemp "Pláž" 
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 Pastviny - U Kapličky292, Žamberk 

 Rozkoš - Autocamping Rozkoš 

 Dalešice- Hartvíkovická pláž 

 Nové Mlýny - ATC Merkur Pasohlávky 

 Nové Mlýny - areál přístaviště YC Dyje Pavlov 

 Slezská Harta - Karlovec soutok Moravice a Černého potoka 

 Slezská Harta - Leskovec nad Moravicí 

 Těrlicko - Salvátor 

 Hlučín - SRA 

 Mšeno - poloostrov Tajvan 

 Jesenice - Ronak 

 Vranov 

 Milada 

 Most 

 Orlík 

 Matylda 

 Větřkovice 

 Rozkoš - Jachtklub Česká Skalice 

 Michal 

 Skalka 

 Žermanice 

 Olšovec 

 Brněnská přehrada 

 Máchovo jezero 

 Medard 

 Olešná 

 Polášek - Vrbice 

 Letovice – Křetínka 

(Google Maps 2017) 
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7.2 Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást Integrovaného 

záchranného systému 

 

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 IZS. Záleží vždy na dohodě s lokální základnou IZS, 

jejíž operační středisko pak členy místní VZS vysílá na místo události.  (VZS ČČK, 

2017) 

 

Již od katastrofálních povodní v roce 1997 prokázala VZS svojí akceschopnost 

v nejnáročnějších podmínkách. VZS má specialisty na zásahy na volné a tekoucí vodě, 

kteří jsou nasazováni do náročných podmínek, kde díky svému výcviku a vybavení jsou 

schopni zajistit bezpečnou evakuaci, nebo záchranu lidí a majetku. (VZS ČČK, 2017) 

 

VZS a její záchranné týmy se od roku 1997 účastnily všech povodní, ať už většího či 

lokálního významu. VZS 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. 

(VZS ČČK, 2017) 

 

Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na 

vybraných vodních plochách, kde funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní 

složka zařazená v Integrovaném záchranném systému (IZS) je pak běžně využívána 

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

středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných 

služeb (ZZS), Policie ČR, nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. 

Spolupracuje 

s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou Policií, se správci 

toků a vodních nádrží. (VZS ČČK, 2017) 

 

VZS působí zejména v lokalitách, kde dojezdové časy základních složek IZS jsou 

dlouhé, nebo jsou tyto lokality bez rychlého nasazení motorového plavidla pro pozemní 

složky zcela nedostupné. Zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, 
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všech rekreačních oblastí, ubytovacích zařízení, restaurací a občerstvení, kempů, břehů 

a jejich okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často klíčové. Rychlá 

odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci 

na přežití. VZS poskytuje své čluny posádkám rychlé lékařské pomoci (RLP/RZP) do 

obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k 

sanitnímu vozu ZZS nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS). (VZS ČČK, 2017) 

 

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 dělají dodnes vodní záchranáři 

zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni. (VZS ČČK, 2017) 

 

 

7.2.1 Spolupráce s IZS 

 

VZS služba je dobrovolnická složka, proto vždy záleží na okolnostech a na dohodě 

mezi lokální základnou IZS a Místní stanicí VZS (MS VZS). Je to způsobeno tím, že 

také každá MS VZS je na trochu jiné profesionální úrovni. V některých regionech má 

VZS vysoký kredit, jinde se MS VZS do IZS vůbec nezapojuje. Pokud se ale MS VZS, 

které splňují určité podmínky, řádně domluví a uzavřou dohodu o součinnosti na 

příslušných místech se zástupci IZS, mohou být v dané lokalitě zařazeni do IZS a na 

vyžádání pak pomáhají při některých akcích jako pomocná (ostatní) složka IZS. 

Nejčastěji jsou pak povoláváni na pátrací akce (např. hledání utonulé osoby), dozory na 

vodních plochách, pomoc při povodňových stavech a podobné situace, kde jako hlavní 

faktor působí vodní prostředí. MS VZS nemívají svá operační střediska, podobně jako 

např. hasiči, kde by se držela neustálá pohotovost a odkud by probíhaly zásahy. Existuje 

pouze jedno prezidium společné pro celou VZS, které má spíše řídící a organizační 

funkci, popřípadě lokální základny MS VZS, kde se sdružují jednotliví členové. Pokud 

má však někde nějaká skupina uzavřenu dohodu o součinnosti s IZS a je tedy třeba, aby 

se dala snadno kontaktovat, zřizuje se pro VZS jeden člen buď z operačně záchranné 

sekce IZS v dané lokalitě, nebo přímo člen prezidia, který operační středisko nahradí. 

Členové záchranného týmu VZS jsou pak v případě nutnosti jednotlivě vyrozumění 

telefonicky touto osobu. Pokud je VZS někam vyslána, pracuje obvykle na místě s 

ostatními složkami IZS. Velitelem zásahu je většinou velitel hasičů. (Hrtoň, 2011) 
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Složení záchranného týmu VZS bývá nejčastěji 6 členů, z nichž každý musí mít 

minimálně kvalifikaci Z III, ale většinou jsou v týmu i záchranáři s kvalifikací Z II. Tito 

lidé ale často mají i jiné kvalifikace, například potápěčské, aby byl tým co 

nejprofesionálnější a mohl zasahovat v různých situacích. (Hrtoň, 2011) 
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8 ZÁVĚR 

 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je nezisková humanitární 

organizace, která je nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému. Integrovaný 

záchranný systém je dle zákona koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základními 

složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické 

záchranné služby, Policie České republiky. Ostatní složky Integrovaného záchranného 

systému jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany a neziskové 

organizace. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc 

na vyžádání. 

 

VZ ČČK je spolu s členy vodních záchranářských organizací dalších států součástí 

Mezinárodní záchranářské federace (International Life Saving Federation). Vodní 

záchranná služba ČČK byla oficiálně založena v roce 1968 a je největší a nejstarší 

celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu 

a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím. O rozvoj vodní záchranné služby 

v jejím počátku se zasloužil zejména RNDr. Jeroným Řepa, který v polovině padesátých 

let působil jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy. Založení VZS v Čechách 

předcházela dlouhá historie, nicméně několik organizací, na jejichž odkazu Vodní 

záchranná služba Českého červeného kříže stojí, je nutné závěrem ještě jednou zmínit: 

Pražský dobrovolný sbor ochranný (1857, Praha), Young Men´s Christian Association, 

YMCA (1921, Sázava), Amatérský plavecký klub a Československý amatérský 

plavecký svaz (1924, Praha), VZS ČSČK (1967, ČSSR), Svaz pro spolupráci s armádou 

(1975, ČSSR) a konečně dnes používaný název VZS ČČK (od roku 1993). 

 

Prvním metodickým materiálem Vodní záchranné služby byla učebnice Jeronýma Řepy 

s názvem „Nenechte je utonout“. První kurz Vodní záchranné služby ČSČK se konal 

v Olomouci v roce 1968. V roce 2016 se registrovalo 34 Pobočných spolků VZS s 

počtem 1.449 členů.  
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Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí Vodní záchranná služba Českého 

červeného kříže, zejména v letních měsících, na vybraných vodních plochách, kde 

funguje v režimu 24 hod/nonstop. 

 

Posláním VZS je organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost a poskytovat 

první pomoc na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích a v jejich 

bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech živelných 

katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na 

materiálních hodnotách. 
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Obecná struktura přípravy vodního záchranáře 

Celý vzdělávací program lze rozdělit do dvou kategorií. 

1) Interní kvalifikace VZS ČČK 

2) Kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) 

 
1) Interní kvalifikace v tomto případě představují jakési zjednodušení a ulehčení pro členy 

VZS, resp. pro vykonávání dobrovolnické činnosti výkonu služby na vodních plochách. K 

získání interní kvalifikace je zpravidla zapotřebí absolvovat kurz a zkoušku. Kurz má za 

cíl zájemce ke zkoušce připravit. Zkoušky probíhají na interní úrovni, vystavené 

osvědčení má interní platnost a opravňuje držitele k činnosti v rámci VZS. 

 
2) Na základě vykonání úspěšné zkoušky podle NSK získává uchazeč „Osvědčení o 

získání profesní kvalifikace“, které ho opravňuje vykonávat povolání v dané oblasti. 

Slouží především pro zaměstnavatele, kterému tímto uchazeč prokáže o zaměstnání 

svou odbornou způsobilost. Podmínkou získání profesní kvalifikace je pouze složení 

zkoušek, ke kterým uchazeč přichází sám za sebe a bez nutné předchozí řízené 

přípravy. Na každý vypsaný termín zkoušek NSK má právo se přihlásit jakýkoliv 

zájemce, není tedy možné vypsat termín čistě jen pro VZS a není možné jakkoliv měnit 

cenu zkoušek pro zájemce – členy a zájemce – nečleny. V rámci interního vzdělávacího 

programu jsou uznávány profesní kvalifikace podle NSK jako ekvivalentní k interním 

kvalifikacím VZS. 

 
Interní vzdělávání bychom mohli rozdělit celkem do čtyř kategorií: 

1) Kvalifikace mládeže 

2) Kvalifikační minima 

3) Kvalifikace s právní odpovědností 

4) Pedagogické kvalifikace 

 
1) Kvalifikace mládeže jsou určeny pro zvýšení motivace dětí, které by se jednou měly 

stát vodními záchranáři. 

2) Kvalifikační minima jsou určeny pro všechny členy a chtějí se podílet na výkonu 

služby na vodních plochách. Nemají však, čas, zájem, nebo motivaci, účastnit se 

delších a náročnějších kurzů. 

3) Kvalifikace s právní odpovědností jsou kvalifikace ekvivalentní ke kvalifikacím dle 

soustavy NSK. Zájemci o tyto kvalifikace mají možnost absolvovat kurz a rozhodnout 

se, zda chtějí zkoušky vykonat interně, nebo podle NSK. Kurz je k tomu adekvátně 

připraví. Držitelé těchto kvalifikací jsou oprávněni v rámci VZS vyučovat kvalifikační 

minima a v případě kvalifikace ZVV, zastávat funkci velitele na stanici VZS. 

4) Pedagogické kvalifikace jsou určené pro členy, kteří se chtějí věnovat výuce členské 

základny. 
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Využití kvalifikací vzdělávacího systému: 

 
Základní kvalifikace: 
 

Záchranářské minimum (interní) – Minimální kvalifikace potřebná pro členství ve VZS. 

Neopravňuje držitele ke službě na stanicích VZS. 

 

Záchranářské minimum pro volnou vodu (interní) – Minimální kvalifikace potřebná pro výkon 

služby na stanicích VZS. 

 

Vůdce záchranářského plavidla (interní) – Minimální kvalifikace potřebná pro vedení 

záchranných plavidel VZS, plavba na vodních plochách v rozsahu výjimky - Vyhlášky Min. 

dopravy č. 46/2015, § 5, odst. b) 

 

Záchranář 3 (interní) – Kurz poskytuje kompletní přípravu pro absolvování zkoušek Plavčík 

(NSK). Držitel kvalifikace Z3 je oprávněn školit a uznat kvalifikace Záchranářského minima 

(interní). Získání této kvalifikace je podmínkou k zahájení kurzu Záchranář VZS (interní). 

Samotná kvalifikace Z3 neopravňuje držitele k výkonu služby na stanicích VZS. 

Plavčík (NSK) – Kvalifikace je uznatelná v rámci interního vzdělávacího programu jako 

Záchranář 3, využití této kvalifikace viz Záchranář 3. Zkoušky NSK opravňují držitele k výkonu 

povolání Plavčík. 

 

Záchranář 2 (interní) - Kurz poskytuje přípravu pro absolvování zkoušek Mistr plavčí (NSK). 

Držitel kvalifikace Z2 je oprávněn školit a uznat kvalifikace Záchranářského minima (interní) a 

školit kvalifikace Z3. Kvalifikace Z2 opravňuje držitele k výkonu služby na stanicích VZS.  

Mistr plavčí - Kvalifikace je uznatelná v rámci interního vzdělávacího programu shodně jako 

Záchranář 2, využití této kvalifikace viz Záchranář 2. Zkoušky NSK opravňují držitele k výkonu 

povolání Mistr plavčí. 

 

Záchranář VZS (interní) - Kurz poskytuje přípravu pro absolvování zkoušek ZVV Záchranář na 

volné vodě (NSK). Držitel kvalifikace Z VZS je oprávněn školit a uznat kvalifikace 

Záchranářského minima (interní) a Minima pro volnou vodu (interní). Držitel této kvalifikace je 

oprávněn k vedení člunů VZS, stejně jako Vůdce záchranářského plavidla (interní). 

Kvalifikace Z VZS opravňuje držitele k výkonu služby na stanicích VZS ve funkci velitele. 

 

Záchranář na volné vodě (NSK) - Kvalifikace je uznatelná v rámci interního vzdělávacího 

programu jako Záchranář VZS, využití této kvalifikace viz Záchranář VZS. Zkoušky dle NSK 

opravňují držitele k výkonu povolání Záchranář na volné vodě. 
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Pedagogické kvalifikace 
 

Školitel první pomoci (interní) – je oprávněn vyučovat předmětovou skupinu „První pomoc“ na 

kurzech, k jejichž výuce byl pověřen (s ohledem na vzdělání a zkušenosti). Dále je oprávněn 

uznat zkoušky z této předmětové skupiny. 

 

Školitel pro bazénové kvalifikace (interní) – je oprávněn vést a uznat kvalifikace ZM, Z3 a Z2. 

 

Školitel vůdců záchranářského plavidla (interní) – je oprávněn vést a uznat kvalifikaci VZP. 

 

Instruktor VZS (interní) – je oprávněn vést a uznat kvalifikace ZM, MVV, VZP, Z3, Z2 a je 

oprávněn provádět lektorskou činnost v rámci kurzu ZVV. Může být druhým členem komise 

pro ZVV a je oprávněn hodnotit vstupní požadavky do kurzu ZVV. Podílí se na vzdělávání ve 

VZS (příprava a zajištění kurzů, příprava materiálů, supervize, samostatná organizace cvičení 

a doškolení). 

 

Lektor VZS (interní) – je oprávněn vést a uznat kvalifikace ZM, MVV, VZP, Z3, Z2 a ZVV (je 

oprávněn hodnotit vstupní požadavky do kurzu ZVV). Doporučuje adepty na pedagogické 

kvalifikace. Podílí se na vzdělávání ve VZS (příprava a zajištění kurzů, příprava materiálů, 

supervize, samostatná organizace cvičení a doškolení). 
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Způsob hodnocení - zkouška 
Závěrečné zkoušky probíhají plněním jednotlivých disciplín příslušné předmětové skupiny. Ke 

splnění závěrečných zkoušek je třeba úspěšně absolvovat všechny předmětové skupiny. 

Pokud uchazeč nesplní jednu z disciplín předmětové skupiny, nelze tuto předmětovou skupinu 

uznat za splněnou. 

V případě že uchazeč splní všechny zkouškové disciplíny ve všech předmětových skupinách 

– získává kvalifikaci. 

V případě, že uchazeč nesplní jednu z předmětových skupin – dostává možnost opravy. 

Během 3 měsíců od konání zkoušky má možnost si disciplínu opravit, po domluvě se členy 

zkušební komise. Prodloužení termínu opravy disciplíny (např. ze zdravotních důvodů) může 

udělit Prezidium VZS na základě písemné žádosti, zaslané nejpozději do 3 měsíců od konání 

zkoušky. 

V případě, že uchazeč nesplnil více než jednu předmětovou skupinu – kvalifikaci nezískává. 
 

Způsob hodnocení kvalifikací mládeže 
 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o kvalifikace s právní odpovědností a že jde o kvalifikace 

motivující mládež k další práci ve VZS, je způsob hodnocení modifikován následujícím 

způsobem. 

 
Mladý záchranář plní tzv. balíčky dovedností. Balíčky dovedností plní libovolně v průběhu let 

vymezujících věkovou kategorii. Po splnění všech balíčků získává příslušnou kvalifikaci. 

 
Zkoušející hodnotí uchazeče pro každý balíček zvlášť a výsledek zapisuje do záznamu o 

průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro daný balíček musí znít „splnil“ nebo 

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u 

každého balíčku. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil 

všechny balíčky, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některý balíček nesplnil. 
 

Uznatelnost kvalifikací 

Kvalifikace, která nebyla vydána VZS, může být uznána v rámci interního vzdělávacího 

programu na základě přezkoušení dle závěrečných zkoušek uvedených u jednotlivých 

kvalifikací. 
 

Prodloužení kvalifikací 

Pokud nebude člen ze zdravotních, či jiných, důvodů schopen prodloužení interní kvalifikace, 

může mu být tato prodloužena, a to na základě písemné žádosti podané Prezidiu VZS. 
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Vzdělávací programy kvalifikace 

mládeže 

Mladý záchranář 7 / Z7 
 
Podmínky pro získání kvalifikace: 

- dosažení věku 6 let, 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Organizace přípravy: 

V kompetenci PS VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

Omezena věkem – platná do věku 10 let, včetně. 

 
Závěrečné zkoušky: 

Odpovídají dále uvedeným balíčkům dovedností. Jednotlivé balíčky dovedností, včetně 

potvrzení kvalifikace může zkoušet člen VZS s platnou kvalifikací Z3 nebo vyšší. Další 

podmínky jsou v kompetenci PS VZS. 
 

 

Balíček plavání 

a) Uplavat zvoleným plaveckým způsobem souvisle 200m. 

b) Šlapat vodu po dobu 1 minuty (ruce mohou dopomáhat). 

c) Plavat 100m na boku s přenášením plavecké desky - v polovině úseku lze změnit polohu 

těla na druhý bok). 

d) Uplavat 8m pod vodou tak, že žádná část těla po zanoření (odraz od stěny bazénu) 

neprořízne v průběhu úseku hladinu - před nácvikem nutno zařadit bod 1. z Balíčku 

potápění. 

 
Balíček záchrany tonoucích 

a) Táhnout stejně vážícího „tonoucího“ na vzdálenost 25m způsobem základní znak. 

b) Zvládnout “Americký“ způsob narovnání. 

c) Zvládnout použití základních záchranných pomůcek - míč (házení na cíl), podkova (házení 

na cíl), pás (podání pásu, dopomoc tažením na pásu a jednoduché zapnutí pásu). 

 
Balíček první pomoci 

a) Zvládnout používání šátkových obvazů. 
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b) Zvládnout péči o postiženého v bezvědomí, včetně KPR jedním zachráncem. 

c) Zvládnout ošetření ran. 

 
Balíček potápění 

a) Dozvědět se o nebezpečí při potápění na nádech - hyperventilace, působení tlaku. 

b) Uplavat 50m se základní potápěčskou výstrojí. 

c) Vylovit 2 puky, které jsou umístěny na ploše 3x3m, v hloubce minimálně 1,2m. 

d) Táhnout „tonoucího“ na vzdálenost 50m s použitím ploutví. 

 
Balíček doplňujících znalostí 

a) Získat základní znalosti o poslání Českého červeného kříže a Vodní záchranné služby 

ČČK. 

b) Získat znalosti o pravidlech prevence proti tonutí a o nebezpečích na stojatých a tekoucích 

vodách. 

c) Naučit se používat základní uzly (osmičkové oko, lodní smyčka, ambulanční uzel, dvojitý 

rybářský uzel). 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném splnění 

všech balíčků získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. 



11/39  

Mladý záchranář 6 / Z6 

 
Podmínky pro zahájení přípravy: 

- dosažení věku 10 let, 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Organizace přípravy: 

V kompetenci PS VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

Omezena věkem – platná do věku 14 let, včetně. 

 
Závěrečné zkoušky: 

Odpovídají dále uvedeným balíčkům dovedností. Jednotlivé balíčky dovedností, včetně 

potvrzení kvalifikace může zkoušet člen VZS s platnou kvalifikací Z3 nebo vyšší. Další 

podmínky jsou v kompetenci PS VZS. 
 

 

Balíček plavání 

a) Uplavat zvoleným plaveckým způsobem souvisle 200m v čase 9 minut. 

b) Šlapat vodu po dobu 1 minuty (bez pomoci horních končetin). 

c) Plavat 100m na boku s přenášením plavecké desky (v polovině úseku lze změnit polohu 

těla na druhý bok). 

d) Uplavat 15m pod vodou tak, že žádná část těla po zanoření (odraz od stěny bazénu) 

neprořízne v průběhu úseku hladinu (před nácvikem nutno zařadit bod 1. z Balíčku 

potápění). 

e) Uplavat v šatech vzdálenost minimálně 15m, po uplavání si šaty ve vodě vysvléct. 

f) Udržet se na hladině po dobu 1 minuty pomocí horních končetin 

 
Balíček záchrany tonoucích 

a) Táhnout stejně vážícího „tonoucího“ na vzdálenost 75m způsobem základní znak. 

b) Zvládnout “Americký“ způsob narovnání. 

c) Předvést 2 techniky obrany plavčíka a 2 techniky tažení. 

d) Zvládnout použití základních záchranných pomůcek: míč (házení na cíl), podkova (házení 

na cíl), pás (podání pásu) 

e) Dopomoc tažením na pásu na vzdálenost 50m, jednoduché zapnutí pásu (25m plavání s 

pásem, zapnutí do pásu a 25m tažení s pásem). 

 
Balíček první pomoci 

a) Zvládnout používání šátkových obvazů. 

b) Zvládnout péči o postiženého v bezvědomí, včetně KPR jedním zachráncem. 
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c) Zvládnout ošetření ran. 

 
Balíček potápění 

a) Dozvědět se o nebezpečí při potápění na nádech (hyperventilace, působení tlaku). 

b) Uplavat 50m se základní potápěčskou výstrojí. 

c) Vylovit 2 puky, které jsou umístěny na ploše 3x3m, v hloubce 1,8 až 3m. 

d) Táhnout „tonoucího“ na vzdálenost 50m s použitím ploutví. 

 
Balíček doplňujících znalostí 

a) Získat základní znalosti o poslání Českého červeného kříže, červeného půlměsíce a 

Vodní záchranné služby ČČK. 

b) Získat znalosti o pravidlech prevence proti tonutí a o nebezpečích na stojatých a tekoucích 

vodách. 

c) Naučit se používat základní uzly (osmičkové oko, lodní smyčka, ambulanční uzel, dvojitý 

rybářský uzel dvojitá rybářská spojka, UIAA, poloviční lodní smyčka). 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném splnění 

všech balíčků získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. 
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Mladý záchranář 5 / Z5 

 
Podmínky pro zahájení přípravy: 

- dosažení věku 14 let, 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Organizace přípravy: 

V kompetenci PS VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

Omezena věkem – platná do 18 let věku, včetně. 

 
Závěrečné zkoušky: 

Odpovídají dále uvedeným balíčkům dovedností. Jednotlivé balíčky dovedností, včetně 

potvrzení kvalifikace může zkoušet člen VZS s platnou kvalifikací vyšší než Z3. Další 

podmínky jsou v kompetenci PS VZS. 
 

 
Balíček plavání 

a) Uplavat 100m v čase do 2:00 minut volným způsobem. 

b) Uplavat 300m v čase do 9 minut volným způsobem. 

c) Šlapat vodu po dobu 1 minuty (bez pomoci horních končetin, lokty z vody). 

d) Udržet se na hladině po dobu 1 minuty pomocí horních končetin. 

e) Plavat 100m na boku s přenášením plastové nádoby o objemu 2 litry naplněné vodou (v 

polovině úseku lze změnit polohu těla na druhý bok). 

f) Uplavat 25m pod vodou tak, že žádná část těla po zanoření (odraz od stěny bazénu) 

neprořízne v průběhu úseku hladinu (před nácvikem nutno zařadit bod 1. z Balíčku 

potápění). 

g) Uplavat v šatech vzdálenost minimálně 45m, po uplavání si šaty ve vodě vysvléct. 

 
Balíček záchrany tonoucích 

a) Táhnout „tonoucího“ na vzdálenost 100m způsobem základní znak. 

b) Zvládnout “Americký“ způsob narovnání, včetně vytažení „tonoucího“ z bazénu. 

c) Předvést 2 techniky obrany plavčíka a 2 techniky tažení. 

d) Zvládnout použití základních záchranných pomůcek: míč (házení na cíl), podkova (házení 

na cíl), pás (podání pásu, dopomoc tažením na pásu, stabilizace „tonoucího“ na pásu). 

Úspěšnost házení – 6 zásahů z 10 hodů na vzdálenost 7m. 

g) Zvládnout 50m záchranná akce s figurínou v čase do 2 minut v následujícím pořadí 

(bezpečný vstup do vody – kročný způsob skoku do vody, 25m volným způsobem, zanoření 

pro figurínu - minimální hloubka 1,5m, vynášení a tažení figuríny 25m). 
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Balíček první pomoci 

a) Zvládnout používání šátkových i obinadlových obvazů. 

b) Zvládnout péči o postiženého v bezvědomí, včetně KPR jedním i dvěma zachránci s 

použitím pomůcek. 

c) Zvládnout ošetření ran. 

d) Zvládnout způsoby stabilizace postiženého při podezření na poranění páteře. 

e) Zvládnout první pomoc při poranění hlavy, hrudníku a břicha. 

f) Zvládnout vyprošťování, polohování, transport a třídění raněných. 

 
Balíček potápění 

a) Dozvědět se základní znalosti o nebezpečí při potápění na nádech (hyperventilace, 

působení tlaku) a o kompletní potápěčské výstroji. 

b) Uplavat 300m se základní potápěčskou výstrojí v čase 5 minut. 

c) Vylovit 2 puky, které jsou umístěny na ploše 5x5m, v hloubce 3 až 5m. 

d) Táhnout „tonoucího“ na vzdálenost 50m s použitím ploutví. 

e) Sejmout, nasadit a vylít vodu z masky pod hladinou. 

 
Balíček doplňujících znalostí 

a) Získat základní znalosti o poslání Českého červeného kříže a Vodní záchranné služby 

ČČK. 

b) Získat znalosti o pravidlech prevence s taktiky v záchraně tonoucích a základech 

hydrologie. 

c) Naučit se používat základní uzly (osmičkové oko, lodní smyčka, ambulanční uzel, dvojitý 

rybářský uzel, dvojitá rybářská spojka, UIAA, poloviční lodní smyčka, dvojité osmičkové 

oko) a karabiny. Seznámit se s dalším lezeckým materiálem. 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném splnění 

všech balíčků získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. Držitel této kvalifikace je 

připraven absolvovat zkoušky ZM. 
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Vzdělávací programy základních 

kvalifikací 
Profesní kvalifikace Plavčík (74-008-H), Mistr plavčí (74-007-H) a Záchranář na volné vodě 

(74-009-M), jsou udělovány autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK), 

podle hodnotícího standardu NSK na základě splnění autorizovaných zkoušek. 

 
Profesní kvalifikace Plavčík (74-008-H) získaná / uznaná VZS je v rámci Interního vzdělávacího 

programu VZS považována za kvalifikaci Záchranář 3 (Z 2). 

Profesní kvalifikace Mistr plavčí (74-007-H) získaná / uznaná VZS je v rámci Interního 

vzdělávacího programu VZS považována za kvalifikaci Záchranář 2 (Z 2). 

Profesní kvalifikace Záchranář na volné vodě (74-009-M) získaná / uznaná VZS je v rámci 

Interního vzdělávacího programu VZS považována za kvalifikaci Záchranář VZS (Z VZS). 

 

Záchranářské minimum / ZM 

 
Vstupní požadavky: 

- dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu, 

- ukončená základní školní docházka, 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Předmět činnosti: 

Minimální kvalifikace potřebná pro členství ve VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení 

jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). 

 
Organizace kurzu: 

Bloková nebo průběžná výuka pod vedením pověřeného člena s minimální kvalifikací Z3. 
 

Obsah kurzu: 

Předmětová skupina + téma 

1. Úvod, prevence na bazénech a koupalištích 

-Legislativní opory ke stanovení prevence na bazénech a koupalištích Vědomí 

nebezpečí 
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Zdroje možného nebezpečí Speciální 

zařízení a aktivity 

2. Základní norma zdravotnických znalostí 

- Zabezpečení místa nehody 

- Kontrola životních funkcí 

- Zvládání masivního krvácení 

- Pacient v bezvědomí 

- Zraněný s dýchacími obtížemi 

- Srdeční zástava 

- Postižený se srdečním záchvatem 

- Vážnější spáleniny a krvácející rány 

- Poranění páteře ve vodě 

- Transport zraněného 

- Znalosti o hnutí ČK a ČP (doporučeno řešit samostudiem) 

3. Základní dovednosti a prostředky záchrany v bazénu 

- Transport postiženého (mělká voda, hluboká voda, pevná zem) 

- Vynášení tonoucího (mělká voda, hluboká voda, nízký okraj bazénu, vysoký okraj 

bazénu, jednotlivec, dvojice) 

- Využití pomůcek 
 

 

_ 

Závěrečné zkoušky: 

Termín konání zkoušek musí pověřený člen oznámit písemně Prezidiu nejpozději 1 měsíc před 

jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. Vždy musí být 

přítomen jeden s minimální kvalifikací Záchranář 3 a jeden s minimální kvalifikací Školitel první 

pomoci. Tito jsou pověřeni představenstvem Pobočného spolku, který kurz pořádá, nebo 

Prezidiem. 

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise. 

 
Úvod, prevence na bazénech a koupalištích 

a) Písemný test: 

- uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího, 

- uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích 

a aquaparcích. 

 
Základní norma zdravotnických znalostí 

a) Písemný test + modelová situace: 

- vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, 

dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí, 

- vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička 

přenosná, resuscitační maska, krční límec, dlahy, páteřní deska, nosítka), 
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- předvést použití kardiopulmonální resuscitace i s využitím zkušebního automatizovaného 

externího defibrilátoru. 

 
Základní dovednosti a prostředky záchrany v bazénu 

a) Modelová situace: 

- ovládání vybrané záchranné házecí pomůcky (hod na cíl), 

- ovládání vybrané záchranné pomůcky používané při osobním zásahu. 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném 

absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. 

 
 
 

Záchranářské minimum pro volnou vodu / M VV 

 
Vstupní požadavky: 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- řádný člen VZS, 

- kvalifikace Záchranářské minimum nebo vyšší. 

 
Předmět činnosti: 

Minimální kvalifikace pro výkon služby na Stanicích VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení 

jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). 

 
Organizace kurzu: 

Bloková nebo průběžná výuka pod vedením pověřeného člena s minimální kvalifikací Záchranář 

VZS. 
 

Obsah kurzu: 

Předmětová skupina + téma 

První pomoc 

Všeobecné zásady poskytování první pomoci (PP) 

- rozšířená PP - firstresponder 

- rozdělení - technická a zdravotnická PP 

- spolupráce složek IZS, komunikace s operačním střediskem 

Postup při poskytování první pomoci 

- zajištění bezpečnosti zachránce i poraněného 

- zajištění - označení místa události 
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- vyšetření a záznam informací o pacientovi- hodnoty (5P, T, TK, P, SPO2, glykémie..) 

- polohování a transport 

- vybavení pro poskytování PP v rámci VV 

Bezvědomí 

- příčiny a příznaky, PP 

- mdloba / kolaps 

- tonutí a utonutí 

- mozkolebeční poranění, poruchy 

● úrazy hlavy 

● CMP, epilepsie 

Neodkladná resuscitace 

- zástava srdce a oběhu (příčiny, příznaky) 

- poruchy dýchání (příčiny, příznaky) 

- uvolnění a udržování volných dýchacích cest (manévry) 

- umělé dýchání z plic do plic 

- pomůcky k umělému dýchání (rouška, maska, samorozpínací vak, vzduchovody) 

- nepřímá srdeční masáž 

● AED 

Krvácení 

- příčina a rozdělení, PP 

● cizí tělesa v ráně 

● obvazové techniky, zaškrcovadla 

● šátkové obvazy 

Šokové stavy 

- příčiny a rozdělení, PP 

Tepelná poranění 

- příčiny a rozdělení, PP 

Poranění páteře a míchy 

- příčiny, PP 

Poranění hrudníku a břicha 

- příčiny, rozdělení, PP 

- pneumotorax 

Závažné stavy a poranění 

- diabetes mellitus (Glukometr, hodnoty) 

- cizí tělesa 

- zlomeniny, vykloubení, zhmožděniny 

- rány, ošetření a desifekce 

- kousnutí, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem 

Záchrana tonoucích na volné vodě 

Osobní zásah 

- techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího na pás – zahájení 

umělého dýchání na hladině 

- techniky vynášení tonoucího z vody – nakládání na plavidlo 
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- techniky obrany plavčíka, sebezáchrana 

Záchranné pomůcky + ABC 

- záchranný míč, házecí pytlík 

- potápění se základní potápěčskou výstrojí - VV 

Poranění páteře ve vodě 

- stabilizační techniky na mělké a hluboké vodě 

- pomůcky - páteřní deska, Spencer/Pavouk/Kendrick, scoop rám 

Vybrané záchranné postupy 

- záchrana potápěče 

- kite, WS, dračí lodě apod. 

Doplňující znalosti 

- lanové techniky - zajištění osob v nepřístupném terénu 

- záchrana a vlečení plavidel, předmětů 

- hydrologie a meteorologie 

- topografie 

- radiofonie 

 

 

Závěrečné zkoušky: 

Termín konání zkoušek musí pověřený člen oznámit písemně Prezidiu nejpozději 15 dní před 

jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. Vždy musí být 

přítomen jeden s minimální kvalifikací Záchranář VZS a jeden s minimální kvalifikací Školitel 

první pomoci. Tito jsou pověřeni představenstvem PS VZS, který kurz pořádá, nebo Prezidiem. 

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise. 

 
První pomoc 

a) Prakticky předvést postup poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, 

dušení, oběhová zástava) včetně vyšetření základních fyziologických hodnot a 

kardiopulmonální resuscitaci včetně AED (automatizovaný externí defibrilátor) 

b) Prakticky předvést použití pomůcek pro poskytování první pomoci (lékárnička přenosná, 

resuscitační maska a samorozpínací vak, krční límce, vakuové dlahy, nosítka). 

Např.: imobilizace pomocí krčního límce při poranění krční páteře (šetrná manipulace, výběr 

vhodné velikosti, správná fixace atd.), obvazové techniky při poranění hlavy, šátkový obvaz při 

poranění závěsného aparátu ramene, tlakový obvaz při masivním vnějším krvácení. 

 
Záchrana tonoucích na volné vodě: 

a) Prakticky předvést základní techniky záchrany tonoucího a postupy při poranění páteře s 

pomůckami (narovnání a tažení tonoucího, použití záchranného pásu, stabilizace při 

poranění páteře na mělčině a hluboké vodě - dlaha pažemi, záhlaví brada, páteřní deska). 
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b) Prakticky předvést základní lanové techniky a uzly (vyvázání plavidla, základní kladkostroje, 

zajištění lezce v nepřístupném terénu). 

c) Písemně prokázat znalost První pomoci a postupů pro zdravotnickou a technickou záchranu 

na vodní ploše. 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném 

absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. Tato 

kvalifikace je minimální požadovanou kvalifikací pro výkon služby na stanicích VZS. 
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Vůdce záchranářského plavidla / VZP 

 
Vstupní požadavky: 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- řádný člen VZS, 

- kvalifikace Záchranářské minimum pro volnou vodu nebo vyšší, 

- uchazeč je držitelem platného dokladu Vůdce malého plavidla kategorie M vydaného Státní 

plavební správou. 

 
Předmět činnosti: 

Minimální kvalifikace pro vedení záchranářských plavidel VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení 

jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). 

 
Organizace kurzu: 

Kurz je organizován Pobočným spolkem jako bloková výuka pod vedením pověřeného člena s 

minimální kvalifikací Záchranář VZS. Člen je k vedení kurzu pověřen Prezidiem. 
 

 

Obsah kurzu: 

Předmětová skupina + téma 

Vedení plavidla 

- vedení plavidel s ohledem na povětrnostní podmínky; proudy 

- pravidla plavebního provozu, základní znalosti vedení plachetnic 

- krizové situace - nouzové postupy a záchranné akce 

- nakládání osob a předmětů na plavidlo 

- plavba v proudu - povodňové stavy 

- vyvazování a kotvení plavidel 

- přistávací manévry; povětrnostní vlivy, proudy 

- využívání technik springových lan 

Vybraná problematika vedení záchranářského plavidla 

- mimořádné události 

- požár na plavidle, poškození plavidla 

- zajištění poškozeného, převráceného plavidla/plachetnice/WS 

- vlečení plavidel a předmětů 

- hlášení mimořádných událostí 

Všeobecné znalosti údržby, techniky a vybavení plavidla 

- kontrola řízení a motoru 

- údržba trupu a motoru (pevná i nafukovací plavidla) 
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- provozní náplně a jejich doplňování 

- transport plavidel 

- povinné vybavení plavidel, vybavení plavidel VZS 

● bezpečnostní zásady a postupy; krizové situace 

Doplňující znalosti 

- hydrologie, meteorologie 

- povodňové stavy 

 
 

Závěrečné zkoušky: 

Termín konání zkoušek musí pověřený člen oznámit písemně Prezidiu nejpozději 15 dní před 

jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) pověřených členů s 

minimální kvalifikací Záchranář VZS. Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může 

být druhým členem komise. 

 
Modelová situace 

- vedení plavidla v krizových a záchranných situacích, 

- zajištění poškozeného plavidla/předmětu a jeho vlečení 

- nakládání osob a předmětů 

Prakticky předvést základní lanové techniky - kladkostroje a uzly. 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném 

absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. Tato 

kvalifikace je minimální požadovanou kvalifikací pro vedení člunů VZS. 
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Záchranář 3 / Z3 
 
Vstupní požadavky: 

- dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu, 

- ukončená základní školní docházka, 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Předmět činnosti: 

Záchranář 3 (Z3) na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků 

těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven 

vykonat příslušný záchranný zásah. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky 

přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). 

 
Uznatelnost: 

Interní kvalifikace Záchranář 3 (Z3) bude uznána i členovi, který neprošel kurzem podle 

Interního vzdělávacího programu, pokud tento člen má profesní kvalifikaci Plavčík (74-008-H) 

podle NSK, uznanou / získanou u VZS. Obsah zkoušek pro Interní kvalifikaci Záchranář 3 

(Z3) a profesní kvalifikaci Plavčík (74-008-H) je totožný. 

 
Organizace kurzu: 

Kurz je organizován jako bloková nebo průběžná výuka pod vedením pověřeného člena s 

minimální kvalifikací Záchranář 2 (Z2). Pověřený člen je k vedení kurzu pověřen Prezidiem. 

Výuka první pomoci může být vedena Školitelem první pomoci. Vyučující jsou vybráni 

pověřeným členem. 
 

Obsah kurzu: 

 

Předmětová skupina + téma 

A. Plavání 

Zdokonalování techniky plaveckých způsobů 

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích 

B. Záchrana tonoucích 

Osobní zásah 

- Techniky tažení tonoucího (video) 

- Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího (narovnání zepředu - 

americký způsob, narovnání zepředu pod vodou) 

- Techniky vynášení tonoucího z vody (všechny způsoby vynášení tonoucího z bazénu, 

plážový způsob) 

- Techniky obrany plavčíka (osvobození ze sevření kolem krku zezadu, osvobození ze škrcení 

zepředu) 
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Záchranné pomůcky 

Ovládání plavidel 

- Základy veslování a pádlování, základní informace o dalších plavidlech 

C. První pomoc 

Všeobecné zásady poskytování první pomoci (PP) 

- definice PP 

- rozdělení PP 

- technická PP 

- zdravotnická PP 

Postup při poskytování první pomoci 

- zajištění bezpečnosti zachránce i poraněného 

- zajištění místa nehody 

- přivolání odborné pomoci 

- vyproštění a vyšetření poraněného 

- poskytování PP 

- trvalý dohled 

- záznam informací 

- záznam informací 

- polohování a transport 

- lékárnička PP 

Základní a fyziologické poznámky 

Bezvědomí 

- příčiny a příznaky, PP 

- mdloba, kolaps 

- tonutí a utonutí 

- mozkolebeční poranění 

Neodkladná resuscitace 

- definice (ABCD) 

- smrt (klinická, biologická, mozku) 

- poruchy dýchání (příčiny, příznaky) 

- uvolnění a udržování volných dýchacích cest (manévry) 

- umělé dýchání z plic do plic 

- jednoduché pomůcky k umělému dýchání (rouška, maska) 

- zástava srdce a oběhu (příčiny, příznaky) 

- nepřímá srdeční masáž 

- srdeční infarkt 

Krvácení 

- příčina a rozdělení, PP 

- zaškrcovadla 

Šok 

- příčiny a rozdělení, PP 

Tepelná poranění 

- příčiny a rozdělení, PP 
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Poranění páteře a míchy 

- příčiny, PP 

Poranění hrudníku a břicha 

- příčiny, rozdělení, PP 

- pneumotorax 

Méně závažné stavy a poranění 

- cizí tělesa 

- zlomeniny, vykloubení, zhmožděniny 

- rány 

- kousnutí, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem 

Obvazová technika (šátkové obvazy) 

Červený kříž a půlměsíc 

- historie, současnost, poslání 

- principy 

- ochranný znak 

- Český červený kříž 

D. Potápění 

Potápění se základní potápěčskou výstrojí (záchrana tonoucího potápěče - nepovinné) 

Diagnostika potápěčských nehod a všeobecné zásady první pomoci při nehodách v důsledku 

tlakových změn a dýchání stlačeného vzduchu 

E. Doplňující znalosti 

Interní vzdělávací program VZS 

Historie a současný stav vodního záchranářství 

Základy hydrologie stojatých a tekoucích vod 

Základní znalosti lanové techniky a uzlování 

Speciální téma 
 

Závěrečné zkoušky: 

Termín konání zkoušek musí pověřený člen oznámit písemně Prezidiu nejpozději 15 dní před 

jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. Vždy musí být 

přítomen jeden s minimální kvalifikací Školitel pro bazénové kvalifikace a jeden s minimální 

kvalifikací Školitel první pomoci. Tito jsou pověřeni představenstvem Pobočného spolku, který 

kurz pořádá nebo Prezidiem. 

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise. 

 
Závěrečné zkoušky pro interní kvalifikaci Záchranář 3 jsou totožné se závěrečnými 

zkouškami pro kvalifikaci Plavčík podle NSK. Aktuální znění požadavků pro vykonání 

zkoušky je k nalezení na stránkách www.narodnikvalifikace.cz. 

Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném 

absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace. 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Záchranář 2 / Z2 

 
Vstupní požadavky: 

- dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu, 

- platná kvalifikace Záchranář 3 (Z3), 

- doložená zdravotní způsobilost. 

 
Předmět činnosti: 

Záchranář 2 (Z2) na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje 

bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti 

organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

4 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení 

jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). 

 
Uznatelnost: 

Interní kvalifikace Záchranář 2 (Z2) bude uznána i členovi, který neprošel kurzem podle 

Interního vzdělávacího programu, pokud tento člen má profesní kvalifikaci Mistr plavčí (74-

007-H) podle NSK, uznanou / získanou u VZS. Obsah zkoušek pro Interní kvalifikaci 

Záchranář 2 (Z2) a profesní kvalifikaci Mistr plavčí (74-007-H) je totožný. 

 
Organizace kurzu: 

Kurz je organizován jako bloková nebo průběžná výuka pod vedením pověřeného člena s 

minimální kvalifikací Školitel pro bazénové kvalifikace. Pověřený člen je k vedení kurzu pověřen 

Prezidiem. Výuka první pomoci může být vedena Školitelem první pomoci. Vyučující jsou 

vybráni pověřeným členem. 
 

Obsah kurzu: 

Předmětová skupina + téma 

A. Plavání 

Význam plavecké přípravy pro činnost záchranáře 

Didaktika plaveckých způsobů 

Oprava chyb v plavecké technice, korekční a technická cvičení 

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích 

B. Záchrana tonoucích 

Osobní zásah 

- Techniky tažení tonoucího - ztížené podmínky, delší úseky, metodika výuky 

- Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, metodika výuky 

- Techniky vynášení tonoucího z vody, metodika výuky 

- Techniky obrany plavčíka, metodika výuky 

- Komplexní nácvik osobního zásahu - modelové akce - bazén + volná voda 
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Záchranné pomůcky 

- Využití záchranných pomůcek v různých podmínkách záchrany, metodika výuky 

- Komplexní výuka použití záchranných pomůcek při zásahu - modelové akce - bazén + 

volná voda 

Plavidla 

- Využití základních plavidel v různých podmínkách záchrany / bidlování, pádlování, 

veslování/ - metodika výuky 

- Komplexní výuka použití základních plavidel při zásahu - modelové akce 

C. První pomoc 

Všeobecné zásady poskytování první pomoci 

- právní aspekty 

- psychické aspekty 

- zvláštnosti poskytování PP ve složitých situacích 

Postup při poskytování první pomoci 

- Vyproštění, zvedání, polohování a transport poraněných / včetně použití improvizovaných 

prostředků/ 

- ochrana před nepříznivými vlivy 

- hromadný úraz 

Základní fyziologické poznatky 

Bezvědomí 

- hyperventilace 

Neodkladná resuscitace 

- podpůrné dýchání 

- pomůcky a přístroje pro umělé dýchání 

- pomůcky pro nepřímou srdeční masáž 

- zvláštnosti resuscitace dětí, kojenců a novorozenců 

- umělé dýchání ve vodě 

- další pomůcky 

- alternativní způsoby dýchání 

Krvácení 

Šok 

Tepelná poranění 

Poranění páteře a míchy 

- páteřní deska 

Poranění hrudníku a břicha, méně závažné stavy a poranění 

Obvazová technika 

- obinadlové obvazy 

Otravy 

D. Potápění 

Využití základní potápěčské výstroje v různých podmínkách záchrany – metodika výuky 

Potápění s přístrojem – základní poznatky o vybavení potápěče o fyzikálních a fyziologických 

aspektech potápění, nemoci a úrazy 
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Komplexní výuka použití základní potápěčské výstroje při zásahu – modelová akce – 

záchrana tonoucího potápěče 

E. Doplňující znalosti 

Interní vzdělávací program VZS ČČK 

Historie a současný stav vodního záchranářství 

Psychologie individuální odolnosti 

Legislativa, prevence a taktika, zpracování samostatné práce k závěrečným zkouškám 

Využití horolezecké techniky ve vodní záchraně 

Speciální druhy záchrany – modelové akce 

Spojení pomocí RDST – příprava na radiotelefonní zkoušku 

Speciální témata 

 

Závěrečné zkoušky: 

Termín konání zkoušek musí pověřený člen oznámit písemně Prezidiu nejpozději 15 dní před 

jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. Vždy musí být 

přítomen jeden s minimální kvalifikací Instruktor a jeden s minimální kvalifikací Školitel pro 

bazénové kvalifikace. Tito jsou pověřeni představenstvem Pobočného spolku, který kurz pořádá 

nebo Prezidiem. 

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise. 

 
Závěrečné zkoušky pro interní kvalifikaci Záchranář 2 jsou totožné se závěrečnými zkouškami 

pro kvalifikaci Mistr plavčí podle NSK. Aktuální znění požadavků pro vykonání zkoušky je k 

nalezení na stránkách www.narodnikvalifikace.cz. 

 
Výstup z kurzu: 

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném 

absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o splnění kvalifikace. 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Záchranář VZS / Z VZS 

 
Vstupní požadavky: 

- kvalifikace Záchranář 3 nebo vyšší, 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- uchazeč je držitelem dokladu Vůdce malého plavidla kategorie M vydaného Státní plavební 

správou. 

 
Předmět činnosti: 

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje 

jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah. 

 
Uznatelnost: 

Interní kvalifikace Záchranář VZS (Z VZS) bude uznána i členovi, který neprošel kurzem podle 

Interního vzdělávacího programu, pokud tento člen má profesní kvalifikaci Záchranář na volné 

vodě (74-009-M) podle NSK, uznanou / získanou u VZS. Obsah zkoušek pro Interní kvalifikaci 

Záchranář VZS (Z VZS) a profesní kvalifikaci Záchranář na volné vodě (74-009-M) je totožný. 

 
Organizace kurzu: 

Kurz vyhlašuje Prezidium a je organizován jako bloková výuka pod vedením pověřeného člena 

s kvalifikací Lektor VZS. Pověřený člen je k vedení kurzu pověřen Prezidiem. 
 

Obsah kurzu: 

Předmětová skupina + téma 

 

Plavání 

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích (aplikace pro podmínky tekoucí vody) 

Prvky sebezáchrany / přežití ve vodě 

Plavecká vytrvalost, využití ploutví 

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích (aplikace pro podmínky velkých 

vodních ploch, použití neoprenových obleků) 

Prvky sebezáchrany (přežití) 

Osobní zásah 

Specifické varianty uchopení a tažení 

Techniky oživování ve vodě 

Techniky vynášení 

Teoretické základy pro záchranu tonoucích na tekoucí vodě 

Prevence a příčiny nebezpečí (objektivní a subjektivní) 
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Druhy soutěží na tekoucích vodách 

Hydrologie (stojaté a tekoucí vody) 

Výstroj a výzbroj 

Horolezecká technika (materiál) ve vodní záchraně 

Organizace a příprava ba zajištění turisticko-sportovních akcí 

Organizace a příprava na zajištění závodů 

Spojení a signalizace pro komunikaci 

Psychologie individuální odolnosti 

Ovládání plavidel 

Ovládání kanoe, kajaku a raftu na klidné vodě 

Ovládání kanoe, kajaku a raftu na tekoucí vodě do WW II 

Ovládání kanoe, kajaku a raftu na tekoucí vodě do WW III včetně 

Sebezáchrana na raftu 

Záchranná činnost 

Plavání v tekoucí vodě 

Upoutaný zachránce 

Házecí pomůcky 

Přetažení lana přes vodní tok / překonání vodního toku 

Vypnutí lana přes vodní tok / zajištění upoutaného zachránce, nebo upoutaného plavidla 

Taktika činnosti upoutaného zachránce a práce s upoutaným plavidlem 

Záchrana zaklíněného plavidla pomocí kladkostroje 

Modelové situace 

Lezecká technika 

Uzlování 

Zachycovací postroje 

Slaňovací techniky 

Jištění a sebejištění na stanovišti 

Metody výstupu po laně 

Technické základy pro záchranu na velkých vodních plochách 

Hydrologie 

Meteorologie 

Prevence (právní problematika činnosti, standardní bezpečnostní značky, druhý 

záchranných hlídek a jejich taktika, druhy plánů pro provoz a nebezpečí) 

Psychologie individuální odolnosti 

Řád plavební bezpečnosti 

Druhy spojení a signalizace 

Práce s mapou 

Aktuální volné téma (nezapočítává se do celkového počtu hodin) 

Technika a vybavení 

Druhy plavidel používaných při záchraně (konstrukce, nutná údržba, seřizování, servisní síť, 

vybavení a součinnost s vozidly IZS 

Zdravotnické vybavení a pomůcky 
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Záchranné pomůcky (taktika a možnost využití) 

Používaná spojovací technika 

Základy lezecké techniky (slanění, kladkostroje, zajištění) 

Potápěčská technika a její možnosti 

Modelové situace záchranných akcí a možnost jejich řešení 

Technika a taktika ovládání plavidel v různých podmínkách záchrany (záchrana z plavidla, 

transport, hromadná nehoda, ohrožené plavidlo, transport do vrtulníku, atd.) 

Součinnost více záchranných skupin 

Zajištění plaveckých závodů na volné vodě, specifika při záchraně osob 

Zajištění veslařských (popř. kanoistických) soutěží a jejich specifika při záchraně osob a 

techniky 

Zajištění potápěče / záchranáře (vč. Práce s lanem) 

Záchrana tonoucích s poraněnou páteří 

Nebezpečí v prostředí bazénů a koupališť, prevence 

Druhy a rozdělení záchranných pomůcek při poranění páteře 

Použití záchranných pomůcek 

Transport postiženého 

Potápění se základní výstrojí 

Nebezpečí nádechového potápění a plavání pod vodou Fyziologie 

potápěče a barotraumata 

Základní potápěčská výstroj-ABC 

Druhy základní potápěčské výstroje 

Použití základní potápěčské výstoje 

Využití ABC pro záchranu tonoucích 

Sportovní disciplíny 

 

První pomoc 

Úvod 

Anatomie a fyziologie Vyšetření 

Bezvědomí, postupy, KPR děti, dospělí Poruchy 

vědomí, příčiny 

Poruchy dýchání, příčiny Tonutí 

Poruchy oběhu, příčiny 

Krvácení 

Zlomeniny Falší 

poranění 

Poškození teplem, chladem 

Akutní interní a infekční onemocnění 

Taktika zásahu 

Specifika první pomoci ve vodním prostředí 

Hygiena 
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Právní normy 

Přivolání odborné pomoci 

Systémy záchrany v ČR – IZS Způsob 

komunikace s tísňovou linkou 

Spolupráce se záchrannými složkami 

Základy radiofonie 

Komunikace a psychologie zachránce 

Komunikace s návštěvníky zařízení 

Psychologické aspekty 

Psychologie zachránce 

Právní normy 

Poskytování pomoci - § 207 tr.z. 

Odpovědnost a pracovní povinnosti 
 

Doba platnosti kvalifikace 

4 roky; prodloužení na základě doškolení a přezkoušení v době platnosti kvalifikace. Doškolení 

- novinky z oboru v rozsahu minimálně 8 hodin. 

 
Závěrečné zkoušky: 

Prezidium vyhlásí termín zkoušek nejpozději 3 měsíce před jejich konáním. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze tří (3) členů. Dva členové s 

minimální kvalifikací Lektor VZS a jeden člen s minimální kvalifikací Instruktor VZS. Tito jsou 

pověřeni Prezidiem. 

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise. 

 
Závěrečné zkoušky pro interní kvalifikaci Záchranář VZS jsou totožné se závěrečnými 

zkouškami pro kvalifikaci Záchranář na volné vodě podle NSK. Aktuální znění požadavků pro 

vykonání zkoušky je k nalezení na stránkách www.narodnikvalifikace.cz. 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Vzdělávací programy pedagogických 

kvalifikací 

Školitel první pomoci / SPP 

 
Vstupní požadavky: 

- ukončené SŠ vzdělání, 

- dosažení 21 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu, 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- člen VZS, 

- doporučení představenstva mateřského Pobočného spolku nebo Prezidia, 

- kvalifikace ZM nebo vyšší, 

- doložená pedagogická praxe na kurzech VZS. 

 
Předmět činnosti: 

Držitel kvalifikace je oprávněn vyučovat první pomoc v rámci kurzů: 

- ZM a M VV, je-li pověřen pořádajícím Pobočným spolkem nebo Prezidiem, 

- Z3, Z VZS a SPP, je-li pověřen Prezidiem, 

- komerčních kurzů, školení a seminářů pořádaných VZS a Pobočnými spolky. 

 
Organizace kurzu: 

Kurz vyhlašuje Prezidium a je organizován, jako bloková výuka pod vedením pověřeného 

Školitele první pomoci VZS s ukončeným lékařským vzděláním. Pověřený člen je k vedení 

kurzu pověřen Prezidiem. Vyučující jsou vybráni pověřeným členem. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

4 roky; prodloužení na základě doškolení v době platnosti kvalifikace; při změně guidelines 

nejpozději do 2 let po zasedání ERC. 

 
Závěrečné zkoušky: 

Prezidium vyhlásí termín zkoušek nejpozději 1 měsíc před jejich konáním. Zkouška probíhá 

před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. První člen Školitel první pomoci 

VZS se vzděláním MUDr. a dva členové s minimální kvalifikací Instruktor VZS. Všichni 

členové zkušební komise jsou pověřeni Prezidiem. Pověřený člen, pod jehož vedením výuka 

probíhala, může být třetím členem komise. 
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Školitel pro bazénové kvalifikace / SBK 

 
Podmínky pro získání: 

- dosažení 21 let, ukončené SŠ vzdělání, 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- člen VZS, 

- doporučení představenstva mateřského Pobočného spolku nebo Prezidia, 

- kvalifikace Záchranář 2 (Z2), 

- kvalifikace Školitel první pomoci VZS. 

 
Předmět činnosti: 

Držitel kvalifikace Školitel pro bazénové kvalifikace je kompetentní účastnit se jako člen 

zkouškové komise a provádět lektorskou činnost na kurzech ZM, Z3 na základě pověření 

Pobočným spolkem nebo Prezidiem. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a seminářů a 

tvorbě výukových materiálů podle potřeby Prezidia. 

Doba platnosti kvalifikace: 

4 roky; prodloužení na základě doškolení v době platnosti kvalifikace; povinnost uspořádat / 

zúčastnit se minimálně dvou kurzů / zkoušek / doškolení za dva (2) roky. 

 
Získání kvalifikace: 

Školitel pro bazénové kvalifikace je jmenován Prezidiem na základě písemné žádosti (vlastní, 

nebo pobočného spolku) a po splnění všech podmínek pro získání kvalifikace. 
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Školitel vůdců záchranářského plavidla / SVZP 

 
Vstupní požadavky: 

- dosažení věku 21 let, 

- člen VZS, 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- absolvování kurzu Záchranář VZS, části hladinová služba, 

- platná kvalifikace VMP “M”, 

- doporučení vedením mateřského pobočného spolku nebo Prezidia. 

 
Předmět činnosti: 

Držitel kvalifikace Školitel vůdců záchranářského plavidla je oprávněn účastnit se jako člen 

zkouškové komise a provádět lektorskou činnost na kurzech VZP na základě pověření 

Prezidiem. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a seminářů a tvorbě výukových materiálů. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

4 roky; prodloužení na základě doškolení v době platnosti kvalifikace; povinnost uspořádat / 

zúčastnit se minimálně dvou kurzů / zkoušek / doškolení za dva (2) roky. 

 
Získání kvalifikace: 

Školitel vůdců záchranářského plavidla je jmenován Prezidiem na základě písemné žádosti 

(vlastní, nebo pobočného spolku) a po splnění všech podmínek pro získání kvalifikace. 
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Instruktor VZS 

 
Vstupní požadavky: 

- dosažení 21 let, ukončené SŠ vzdělání, 

- doložená zdravotní způsobilost, 

- člen VZS, 

- doporučení představenstva mateřského Pobočného spolku nebo Prezidia, 

- kvalifikace Záchranář VZS, 

- kvalifikace Mistr plavčí získaná / uznaná VZS, 

- kvalifikace Školitel první pomoci VZS, 

- absolvent kurzu pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (školený pracovník - 

průmyslový lezec / hasič lezec / záchranář lezec / ekvivalentní kurz) nebo držitel minimální 

potápěčské kvalifikace (CMAS P* / PADI OWD nebo ekvivalentní kvalifikace), 

- minimálně 2 roky instruktorské praxe v rámci kurzů VZS. 

 
Předmět činnosti: 

Držitel kvalifikace Instruktor VZS je kompetentní provádět instruktorskou činnost na kurzech 

VZS na základě pověření Pobočným spolkem nebo Prezidiem a je oprávněn účastnit se jako 

člen zkouškové komise kurzů ZM, M VV, Z3 a SPP. Je-li pověřen Prezidiem, je oprávněn vést 

a uznat doškolovací kurzy dle Interního vzdělávacího programu VZS. Instruktor VZS je jako 

odpovědná osoba oprávněn pořádat jménem VZS soustředění, doškolení a jiná specializační 

školení. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a seminářů a tvorbě výukových materiálů 

podle potřeby Prezidia. Je oprávněn kontrolovat průběh kurzů VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

6 let; prodloužení na základě doškolení v době platnosti kvalifikace; povinnost uspořádat / 

zúčastnit se minimálně dvou kurzů / zkoušek / doškolení za dva (2) roky. 

 
Získání kvalifikace: 

Instruktor VZS je jmenován Prezidiem na základě písemné žádosti (vlastní, nebo pobočného 

spolku) a po splnění všech podmínek pro získání kvalifikace. 
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Lektor VZS 

 
Vstupní požadavky: 

- ukončené SŠ vzdělání, 

- minimálně 10 let odborné instruktorské praxe v rámci kurzů VZS, 

- kvalifikace Záchranář VZS, 

- kvalifikace Mistr plavčí získané / uznané VZS, 

- kvalifikace Školitel první pomoci VZS, 

- potápěčské kvalifikace minimálně CMAS P* / PADI OWD nebo ekvivalentní kvalifikace, 

- absolvent kurzu pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (školený pracovník - 

průmyslový lezec / hasič lezec / záchranář lezec nebo ekvivalentní uznatelný kurz). 

 
Předmět činnosti: 

Držitel kvalifikace Lektor VZS je oprávněn provádět lektorskou činnost na kurzech VZS na 

základě pověření Pobočným spolkem, nebo Prezidiem. Je oprávněn účastnit se jako člen 

zkouškové komise všech kurzů podle Interního vzdělávacího programu VZS. Je oprávněn 

vést jako odpovědná osoba kurzy, semináře, soustředění, doškolovací kurzy a jiná 

specializační školení. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a tvorbě výukových materiálů 

podle potřeby Prezidia. Je oprávněn kontrolovat průběh všech kurzů pořádaných VZS. 

 
Doba platnosti kvalifikace: 

6let; prodloužení na základě doškolení v době platnosti kvalifikace; povinnost uspořádat / 

zúčastnit se minimálně dvou kurzů / zkoušek / doškolení za dva (2) roky. 

 
Získání kvalifikace: 

Lektor VZS je jmenován Prezidiem na základě písemné žádosti (vlastní, nebo pobočného 

spolku) a po splnění všech podmínek pro získání kvalifikace. 
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Přechodná ustanovení 
 
Stávající platné kvalifikace vydané VZS 

přecházejí na nové interní dle následujícího klíče: 

Záchranářské minimum pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků - 

Záchranářské minimum 

 
Záchranář III. VZS ČČK / Plavčík - Záchranář 3 

Záchranář II. VZS ČČK / Mistr plavčí - Záchranář 2 

Záchranář I. VZS ČČK / Instruktor - Školitel pro bazénové kvalifikace 

 
Zúčastnil se celého kurzu Záchranář na volné vodě, ale nesplnil závěrečné 

zkoušky - Záchranářské minimum pro volnou vodu 

 
Záchranář na volné vodě - Záchranář VZS 

 
Instruktor/Lektor specialista VZS ČČK pro první pomoc - Školitel první pomoci 

 
Ostatní uznání kvalifikací bude řešeno na základě písemné žádosti podané 

Prezidiu VZS. 
 

 

 

 

 


