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Abstrakt
Název:

Sportovní soutěže vodních záchranářů

Cíl:

Cílem práce je stručně shrnout historický vývoj vodní záchranné
služby, vymezit vznik vodního záchranného sportu a popis
soutěží vodních záchranářů, jak na našem území, tak ve světě.

Metody:

Při tvorbě této práce byla využita analýza dostupných pramenů
a literatury týkající se problematiky daného tématu.

Výsledky:

Přehled historie Vodního záchranného sportu, shrnutí sepsání
existujících soutěží Vodního záchranného sportu v České
republice a ve světě.

Klíčová slova:

soutěž, záchrana, služba, záchranář, historie, IZS
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Abstract
Title:

Water Rescue Sport Competitons

Objectives:

The aim of this thesis is to summarize the development of Water
Rescue from the historical point of view, moreover to define the
origin of Water Rescue sport and describe the competitions of
Water Lifeguards both in the Czech Republic and abroad.

Methods:

The analysis of available resources and literature.

Results:

The historical overview of Water Rescue sport in the Czech
Republic and abroad.

Keywords:

competition, rescue, lifeguard, service, history, IZS

6

Obsah
1

Úvod ................................................................................................................. 11

2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ...................................................................... 12
2.1 Integrovaný záchranný systém ............................................................................ 12
2.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky ....................................................... 15
2.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje ........................ 16
2.1.3 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby ................................................. 18
2.1.4 Policie České republiky .................................................................................... 19
2.1.5 Operační střediska ............................................................................................ 21
2.2 Ostatní složky integrovaného záchranného systému .......................................... 23
2.2.1 Neziskové organizace a sdružení občanů ......................................................... 23
2.2.2 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže ........................................... 25

3

CÍLE, ÚKOLY A METODY TEORETICKÉ PRÁCE .................................... 26
3.1 Cíle ...................................................................................................................... 26
3.2 Úkoly ................................................................................................................... 26
3.3 Metody ................................................................................................................ 26

4

HISTORIE VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ................................................ 27
4.1 Historie do roku 1990 ve světě ........................................................................... 27
4.2 Historie v letech 1968–1990 na našem území .................................................... 29
4.3 Vodní záchranná služba po roce 1990 na našem území...................................... 31
4.4 Obecně současný stav Vodní záchranné služby v České republice .................... 31
4.4.1 Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí .... 33

5

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VODNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ ................................. 33
5.1 Vývoj soutěží vodního záchranného sportu na našem území ............................. 33
5.2 Celostátní národní soutěž družstev od roku 1998 ............................................... 34
5.3 Soutěže mládeže .................................................................................................. 37
5.4 Regionální soutěže Vodního záchranného sportu ............................................... 38
5.4.1 Blanenská 250................................................................................................... 38
5.4.2 Modelový závod ve vodní záchraně „Tvrdošijní“ ............................................ 39
5.5 Sportovní soutěže vodních záchranářů ve světě ................................................. 41
5.5.1 Bazénové disciplíny .......................................................................................... 41
7

5.5.2 Mořské a plážové disciplíny ............................................................................. 44
6

Závěr ................................................................................................................. 47

7

Seznam použité literatury ................................................................................. 48

8

Elektronické zdroje ........................................................................................... 49

9

Seznam obrázků ................................................................................................ 50

8

Seznam použitých zkratek
ABC

Základní potápěčská výstroj

APK

Amatérský plavecký klub

ČČK

Český červený kříž

ČR

Česká republika

ČSČK

Československý červený kříž

ČsAPS

Československý amatérsky plavecký svaz

ČSTV

Československý svaz tělesné výchovy

DLRG

Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft

FIS

Federation Internationale de Sauvetage Aguatique

GŘ

Generální ředitelství

HZS

Hasičský záchranný sbor

ILS

International Life Saving

IZS

Integrovaný záchranný systém

JPO

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
jednotkami požární ochrany

KPR

Kardiopulmonální resuscitace

LZS

Letecká záchranná služba

MČR

Mistrovství České republiky

MV

Ministerstvo vnitra

OPIS

Operační a informační středisko

PČR

Policie České republiky

PKV

příkaz k výjezdu

PZZS

Poskytovatelé zdravotnická záchranná služba

RLP

Rychlá lékařská pomoc

RV

Rendez-Vous

RZP

Rychlá zdravotnická pomoc

RHS

Royal Human Society

RLSS

Royal Life Saving Society

Sb.

Sbírka

SERC

Simulated Emergency Response Competition

VC

výcvikové centrum

VZS

Vodní záchranná služba
9

WLS

World Life Saving

YMCA

Young Man Christianity Asociation

ZZS

Zdravotnická záchranná služba

10

1

Úvod

Tato bakalářská práce je zaměřená na Vodní záchrannou službu a sport vodních
záchranářů. Práce stručně popisuje historii vzniku Vodní záchranné služby jako takové,
a to jak ve světě, tak především na našem území. Zároveň popisuje vznik Vodního
záchranného sportu a podrobně se věnuje jednotlivým soutěžím a disciplínám tohoto
sportu vodních záchranářů, na našem území i ve světě.
První část této práce je zaměřená na teoretická východiska. Jsou zde popsány jednak
všechny základní složky integrovaného záchranného systému, ale také, z hlediska
důležitosti pro tuto práci, neziskové organizace a sdružení občanů, jakožto ostatní
složky integrovaného záchranného systému.
Druhá část práce je zaměřená na hlavní téma této bakalářské práce. Nejprve je zde
stručně popsaná historie vzniku Vodní záchranné služby ve světě a následně i na našem
území. Poté je zde obecně popsán současný stav Vodní záchranné služby v České
republice a na závěr stěžejní část této práce, sportovní soutěže vodních záchranářů.
Popis soutěží vodních záchranářů je rozdělený na soutěže na území České republiky
a na soutěže světové.
Téma této bakalářské práce jsem si nezvolila náhodou. Už od raného dětství jsem si
vodu zamilovala a jakýkoliv pobyt v ní, či pobyt v její blízkosti. Od první třídy základní
školy jsem pravidelně docházela na tréninky do plaveckého klubu, kde jsem později
začala plavat závodně. I přesto, že plavání není rovné vodnímu záchranářství, je jeho
nedílnou součástí a bez umění plavat by se žádný vodní záchranář neobešel. Když jsem
nastoupila na Fakultu tělesné výchovy a sportu a zvolila si obor se zaměřením na
ochranu obyvatelstva, těšila jsem se, co vše mě toto studium naučí a jaké nové činnosti
mi ukáže. Dočkala jsem se předmětu „Záchranářství“ a zde vznikla moje myšlenka o
tématu bakalářské práce. Vodní záchranářství a sport vodních záchranářů je pro mě
velice zajímavé téma a i přesto, že já osobně jsem zatím neměla možnost si tento sport
vyzkoušet, ohromně mě fascinuje. Jelikož jsem ukončením předmětu Záchranářství
získala na fakultě certifikát Plavčíka, přihlásila jsem se alespoň do služby v jednom
z pražských bazénů. V budoucnu bych se vodnímu záchrannému sportu ráda věnovala
nebo přinejmenším si vyzkoušela některou ze soutěží pořádaných v České republice.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1

Integrovaný záchranný systém

Pojem integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je nutno chápat jako koordinovaný
postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací. Tento pojem byl zaveden roku 2001 spolu se vznikem zákona
o integrovaném záchranném systému.
„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).“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014,
s. 11)
Zákon o IZS taktéž vychází z každodenní činnosti záchranářů, a to především při
složitých haváriích, nehodách či živelních pohromách, kdy je potřeba vzájemné
koordinace všech složek IZS s cílem eliminovat negativní dopady těchto událostí s
ohledem na záchranu osob, majetku, zvířat či životního prostředí.
Integrovaný záchranný systém je využíván v přípravě na mimořádné události a při
potřebě současně provádět záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS.
V užším smyslu IZS z hlediska jeho působnosti překrývá celý rozsah ochrany
obyvatelstva, jelikož se podílí na přípravě mimořádné události, záchraně a likvidaci
včetně dalších úkolů ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí a nouzové
přežití).
V souvislosti s IZS se také setkáváme s pojmy jako je např. mimořádná událost, složky
IZS, záchranné práce, likvidační práce. Tyto pojmy jsou v zákonu o IZS definovány
takto:
a) Mimořádná událost jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnostmi
člověka, přírodními vlivy nebo haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek
a životní prostředí, a tudíž vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
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b) Záchranné práce jsou takové činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve
vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí
k přerušení jejich příčin.
c) Likvidační práce jsou práce vedoucí k odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí.
d) Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména potom
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 se potom rozumí 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.
Osobní pomocí je činnost nebo služba poskytnutá 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. (Vilášek,
Fiala, Vondrášek, 2014)
V současné podobě je IZS právně vymezený, otevřený systém koordinace a spolupráce.
Dále jsou v zákonu o IZS stanoveny a popsány základní a ostatní složky IZS, které jsou
předurčeny k záchranným a likvidačním pracím při mimořádné události, přírodních
a antropogenních katastrofách. Integrovaný záchranný systém je součástí systému
vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního práva občanů na
poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu.
Nosnou strukturu IZS tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS
ČR) a tvoří ho především stávající institucionální části jeho základních složek.
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Základními složkami IZS jsou:
1. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR),
2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární
ochrany (JPO),
3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) a
4. Policie České republiky (dále jenom PČR).
Tyto složky jsou schopny a povinny na základě zvláštních předpisů (zákonů) rychle
a nepřetržitě zasahovat na celém území státu.
Ostatními složkami IZS jsou:
1. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
3. ostatní záchranné sbory,
4. orgány ochrany veřejného zdraví,
5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
6. zařízení civilní ochrany,
7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím.
Tyto ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na
vyžádání. Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového
plánu IZS. Složky povinny tuto pomoc poskytovat jsou:
1. ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své
působnosti,
2. právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní
ochrany
3. nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany,
4. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízený urgentní příjem,
5. ostatní složky IZS a
6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.
Podle druhu mimořádné události jsou k záchranným a likvidačním pracím povolávány
ostatní složky IZS, 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
14

kraje na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle
zákona o IZS.
2.1.1

Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) je základní a stěžejní
složkou integrovaného záchranného systému, jejíž základním posláním je chránit životy
a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.
Hasičský záchranný sbor ČR byl zřízen na základě zákonu č. 238/2000 Sb., o
Hasičském záchranném sboru České republiky.

Podle zákonu č. 239/2000 Sb., o

integrovaném záchranném systému, zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonu
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se HZS ČR řídí v oblasti plnění úkolů a za podmínek
stanovených v těchto právních předpisech. Dále je také oprávněn uzavírat jménem
České republiky s určenými subjekty dohody, upravující bližší podmínky a způsob
vzájemné spolupráce. Zároveň se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky
plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního
nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších
úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, především
novelizovaným zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Při plnění svých úkolů HZS ČR spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními
úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami,
neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Po sloučení Hasičského záchranného
sboru ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany má HZS ČR od roku 2001 ve své
působnosti i ochranu obyvatelstva a stěžejní roli hraje také v přípravách státu na
mimořádné události.
Hasičský záchranný sbor České republiky je řízen Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen GŘ HZS ČR), které je organizační
součástí ministerstva vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky řídí vzdělávací, technická a účelová zařízení HZS ČR. Výkonnou složku tvoří
hasičské záchranné sbory krajů, jejichž součástí jsou také územní odbory, které mají ve
své struktuře operační a informační střediska (dále jen OPIS) a územně dislokované
stanice.

Ve

čtyřech

krajích

ČR

(Plzeňském,
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Středočeském,

Jihomoravském

a Moravskoslezském) rozvíjejí svou činnost čtyři specializované chemické laboratoře,
které jsou součástí HZS krajů. Svoji činnost zaměřují na analýzu vysoce nebezpečných
chemických a radioaktivních látek. Chemická laboratoř je rovněž součástí Ministerstva
vnitra GŘ HZS ČR a plní úlohu metodického pracoviště vůči ostatním chemickým
laboratořím v krajích. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)
Obrázek 1 – Organizační struktura HZS ČR

Zdroj: https://www.hzscr.cz/soubor/organizacni-struktura-hzs-cr-k-1-1-2019-pdf.aspx

2.1.2

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje

Systém jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany (dále jen JPO) je vybudován jako represivní i preventivní nástroj proti
požárům, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky požární
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ochrany mají za úkol provést likvidaci požáru, ale nemají za úkol učinit veškerá
opatření vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, ale
pouze opatření nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví,
majetku a životního prostředí.
Základním legislativním dokumentem je pro JPO zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, který definuje druhy JPO, pojednává o vojenské hasičské jednotce, jednotkách
sborů dobrovolných hasičů a stanovuje základní úkoly JPO.
V souladu s přílohou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se JPO z hlediska
plošného pokrytí dělí na 6 kategorií (označovaných římskými číslicemi):
1. s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
a) JPO I – jednotka HZS (profesionálové) s územní působností zpravidla do 20
minut jízdy z místa dislokace,
b) JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají
službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
c) JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají
službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla
do 10 minut z místa dislokace,
2. s místní působností zasahující na území svého zřizovatele
a) JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku,
b) JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají
službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
c) JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.
V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj
územní pohyb. (Fiala, Vilášek, 2010)
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Obrázek 2 – Základní úkoly JPO

Zdroj: Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014

2.1.3

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

Základním úkolem a posláním poskytovatelů zdravotnické záchranné služby České
republiky (déle jen ZZS) je poskytování odborné neodkladné zdravotnické
přednemocniční péče od okamžiku vyrozumění až po předání postiženého do
nemocniční péče a základním principem je provedení maxima možných dostupných
lékařských výkonů na místě a před hospitalizací. Při naplňování svých činností se ZZS
řídí především zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Zdravotnická záchranná služba je tvořena čtrnácti územními středisky ZZS s právní
subjektivitou, pokrývající území všech krajů a hl. m. Prahy. Organizační struktura ZZS
není jednotná, její řízení není centralizované, zřizovateli územních středisek jsou kraje a
hl. m. Praha. Pro účely poskytování odborné a neodkladné přednemocniční péče je
vytvořena síť zařízení a pracovišť ZZS, jejichž výkonnými prvky jsou výjezdové
skupiny dislokované na svých výjezdových stanovištích.
Tyto výjezdové skupiny dělí na následující kategorie:
• rychlá lékařská pomoc (RLP) – zdravotnický tým vedený lékařem,
• rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – neodkladná péče bez přítomnosti lékaře,
• rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV) s nejméně dvoučlennou
posádkou ve složení řidič-záchranář a lékař, která pracuje nejčastěji
v součinnosti s výjezdovými skupinami rychle zdravotnické pomoci ve
víceúrovňovém setkávacím systému,
• letecká záchranná služba (LZS), v níž je zdravotnická část posádky nejméně
dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař,
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• doprava raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče – zdravotnický
tým ovládá zásady tzv. zajištěného transportu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)
Systém ZZS ČR je organizován tak, aby jeho kterýkoliv prvek mohl poskytnout pomoc
přímo na místě do 20 minut od přijetí tísňového volání. Národní tísňové číslo volání 155
je v každém kraji směrováno do příslušného územního střediska, které má úplný přehled
o pohybu všech výjezdových skupin v kraji, a tak může na příslušné místo výjezdu
vyslat nejbližší výjezdovou skupinu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)
Opatření a postupy uplatňované poskytovatelem ZZS při poskytování a zajišťování
přednemocniční

neodkladné

péče

v

případě

hromadných

neštěstí,

stanoví

traumatologický plán poskytovatele ZZS. Součástí traumatologického plánu je přehled
a hodnocení možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. Traumatologický plán
vychází z místních podmínek a možností a ze závěrů projednání návrhu plánu.
Poskytovatel ZZS je povinen zpracovat traumatologický plán, aktualizovat jej nejméně
jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování
nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje ZZS. (Vilášek, Fiala,
Vondrášek 2014)
2.1.4

Policie České republiky

Policie České republiky (dále jen PČR) je další ze základních složek IZS. Je to jednotný
ozbrojený bezpečnostní sbor, který vznikl na základě rozhodnutí České národní rady
roku 1991. Je výkonným orgánem státní moci v oblasti bezpečnosti občanů, ochrany
majetku a veřejného pořádku. Policie ČR je centrálně řízenou organizací v resortu
ministerstva vnitra a jejími rámcově řídícími organizačními strukturami jsou Policejní
prezidium ČR, krajská ředitelství PČR (13 krajů a Praha), a územní odbory (77).
Základním legislativním dokumentem je nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, který nabyl účinnost 1. ledna 2009, završil reformu policie a přinesl některé
zásadní změny v postavení jejích součástí. Krajská ředitelství nahradila správy krajů
a jejich územními obvody byly nově vymezeny obvody jednoho, dvou či tří
samosprávných krajů, při zachování počtu osmi útvarů. Okresní ředitelství byla spolu
s okresy zrušena a začleněna do krajských ředitelství a obvodní a městská ředitelství
zůstala zachována v redukované podobě. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)
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Podle Fialy a Viláška (2010) problematiku IZS mají ve své pracovní náplni pevné
organizační struktury PČR, a sice na centrální úrovni (Policejní prezidium ČR) oddělení
krizového řízení, na krajské úrovni (správa kraje) skupina krizového řízení
a na územních odborech pověřený pracovník.
Podle statistického vyhodnocování společných zásahů jednotlivých složek IZS lze
konstatovat, že hlavní podíl Policie ČR na společných zásazích spočívá v pořádkové
činnosti a v regulaci dopravy.
V rámci činnosti základních složek IZS provádí PČR při mimořádných událostech
především tyto činnosti, jak uvádí Vilášek, Fiala, Vondrášek (2014):
1. uzavírání zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor,
2. regulaci dopravy v prostoru mimořádné události,
3. šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčin jejího vzniku,
4. plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých,
5. řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně
eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace,
6. plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS.
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Obrázek 3 – Organizační schéma Policie ČR

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/policejni-prezidium-ceske-republiky-600334.aspx

2.1.5

Operační střediska

Operační střediska základních složek IZS jsou mimo jiné kontaktními místy pro příjem
žádosti o poskytnutí pomoci v nouzi. Státem zajišťovaná pomoc v nouzi je dosažitelná
na jednotných národních tísňových linkách volání 150 pro Hasičský záchranný sbor ČR,
155 pro Zdravotnickou záchrannou službu, 158 pro Policii ČR a 112 jako mezinárodní
tísňová linka volání.
Legislativním podkladem pro činnost operačních středisek základních složek IZS je
v současné době zákon o Integrovaném záchranném systému, kde je v § č odst. 4 mimo
jiné uvedeno, že základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem
ohlášení vzniku mimořádné události. (Fiala, Vilášek 2010)
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V podmínkách HZS ČR jsou následující operační a informační střediska (dále jen
OPIS):
• OPIS na centrální úrovni MV – GŘ HZS ČR,
• OPIS HZS krajů,
• OPIS územních odborů.
V podmínkách ZZS, je pojem operační středisko této služby vymezen příslušnou
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné službě a toto operační
středisko je chápáno jako organizační součást územních středisek ZZS. Tato operační
střediska nepřetržitě řídí činnost výjezdových skupin ZZS a integrují činnost všech
článků neodkladné přednemocniční péče v určené spádové oblasti.
Postavení operačních středisek PČR je dáno pouze vnitrorezortními předpisy, podle
nichž je operační středisko PČR pracoviště pro organizování, řízení a koordinaci
výkonu služby v daném stupni řízení.
V souladu, s již citovaným zákonem o IZS (§ 5, odst. 1) jsou stálými orgány pro
koordinaci složek IZS operační a informační střediska IZS. Jejich úkoly zabezpečují
operační a informační středisko MV – GŘ HZS ČR a operační a informační střediska
HZS krajů.
Operační střediska jako pracoviště operačního řízení lze členit podle několika kritérií,
z nichž nejdůležitější jsou podle:
• druhu,
• územní působnosti.
Podle druhu operačních středisek lze rozeznávat:
• samostatné, to je takové, které příslušná složka IZS provozuje samostatně ve
vlastním objektu s využitím vlastních sil a zdrojů; tento druh operačních
středisek je v České republice v současné době nejrozšířenější,
• prostorově sdružené je takové, kdy v jednom společném prostoru vyvíjí činnost
dvě nebo více středisek na sobě nezávisle na základně příslušné součinnostní
dohody,
• systémově sdružené je charakterizováno společnými operátory a univerzálními
komunikačními a informačními technologiemi.
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Z hlediska územní působnosti lze členit operační střediska na:
• místní (např. HZS podniku),
• územní (např. územní odbory PČR a HZS ČR),
• krajská (regionální – např. operační a informační střediska HZS kraje, krajského
ředitelství PČR),
• celostátní (např. operační a informační středisko MV – GŘ HZS ČR).
V současné době provozují v České republice základní a ostatní složky IZS více než
260 operačních středisek a jejich provoz zabezpečuje přes 2000 pracovníků.
2.2

Ostatní složky integrovaného záchranného systému

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, jsou ostatními
složkami 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.
Tyto ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na
vyžádání. Poskytování plánované pomoc na vyžádání se zahrnuje do poplachového
plánu integrovaného záchranného systému. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)
Z hlediska důležitosti se tato práce zaobírá pouze posledním bodem v přehledu
ostatních složek, tzn. neziskovými organizacemi a sdruženími občanů, která lze využít
k záchranným a likvidačním pracím.
2.2.1

Neziskové organizace a sdružení občanů

Činnost neziskových organizací a sdružení občanů při mimořádných událostech je
možné rozdělit do dvou oblastí:
1. odborná pomoc,
2. humanitární pomoc.
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V obou případech je třeba znát a zejména respektovat právní postavení uvedených
subjektů, ze kterého vyplývá jejich zaměření a vazby mezi jednotlivými subjekty uvnitř
těchto subjektů. Činnost sdružení občanů upravuje zákon. Základními atributy sdružení
jsou:
1. členství v občanském sdružení je dobrovolné a nesmí být členu na újmu,
2. občanská sdružení nesmí ukládat úkoly orgánům státní správy a samosprávy,
3. sdružení se řídí stanovami schválenými ministerstvem vnitra.
Kromě sdružení občanů mohou působit i právnické osoby, které mají jiný charakter
zřízení i pravidla své vnitřní organizace i hospodaření, např. nadace.
Integrovaný záchranný systém umožňuje v této oblasti využít občanské aktivy
zapojením různých sdružení a neziskových organizací formou různých smluv. Není
podmínkou, že musí jít o smlouvu o plánované pomoci na vyžádání.
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR v současně době aktivně spolupracuje s řadou
občanských sdružení. Jsou to zejména:
1. V oblasti požární ochrany:
a) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS),
b) Česká hasičská jednota (ČHJ),
c) Moravská hasičská jednota (MHJ),
d) Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava (SPBI),
e) Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD).
2. V oblasti zabezpečení integrovaného záchranného systému:
a) Český červený kříž,
b) Vodní záchranná služba Českého červeného kříže,
c) horská služba,
d) Svaz záchranných brigád kynologů ČR,
e) Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti.
Kromě smlouvy v oblasti IZS, vyhlašuje ministerstvo vnitra pro občanská sdružení
každoročně granty, prostřednictvím kterých mohou sdružení získat dotaci ze státního
rozpočtu na různé projekty. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)
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2.2.2

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (dále jen VZS ČČK) patří do skupiny
ostatních složek IZS jako nezisková organizace a sdružení občanů, kterou lze využít
k záchranným a likvidačním pracím.
Ve svém poslání má provádět preventivně záchrannou činnost a poskytovat první
pomoc na vodních lokalitách České republiky (bazény, koupaliště, vodní plochy
a toky). (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014)
Základem činností VZS ČČK je zejména:
• preventivní záchranná služba,
• příprava a výcvik svých členů,
• příprava dětí a mládeže,
• příprava techniky a materiálu.
V rámci IZS na základě smlouvy s MV – GŘ HZS ČR provádí členové VZS ČČK
záchranné a likvidační práce při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech v rámci záchranářské činnosti ve složitých podmínkách na vodní hladině.
(Fiala, Vilášek 2010)
Obrázek 4 – Znak Vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Zdroj: https://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=883098&docname=znakvzs.jpg
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3
3.1

CÍLE, ÚKOLY A METODY TEORETICKÉ PRÁCE
Cíle

Cílem práce je stručně shrnout historický vývoj Vodní záchranné služby na našem
území a ve světě, vymezit vznik vodního záchranného sportu jako takového a popsat
soutěže a disciplíny vodních záchranářů na našem území a ve světě.
3.2

Úkoly

Úkolem bylo nastudování materiálů týkajících se tohoto tématu a teoreticky popsat
jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Dále také stručně shrnout
historii Vodní záchranné služby na našem území a ve světě a popsat disciplíny, které
jsou součástí soutěží vodních záchranářů na našem území i ve světě. Ze zpracovaných
poznatků přiblížit čtenáři obsah soutěží a jejich pravidla.
3.3

Metody

Metody použité k získání potřebných informací o soutěžích vodních záchranářů a jejich
disciplínách byly průzkum literatury, vyhledávání studijních pramenů a jiné rešerše.
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4

HISTORIE VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

4.1

Historie do roku 1990 ve světě

Historie vodního záchranářství ve světě bezprostředně souvisí s historií plavání.
Z dostupných archeologických, písemných i ostatních historických pramenů je patrné,
že názory na jakýkoliv pobyt a pohyb ve vodě (za účelem lovu, válečným, rekreačním a
jiným) se v jednotlivých historických etapách značně lišily. Avšak bezprostřední styk
s vodou byl vždy spojen s rizikem (u)tonutí a tím i nutnost záchrany. Největší rozmach
plavání byl v období otrokářské společnosti. Po dlouhá staletí nebyla záchrana lidského
života činností, na kterou by se lidé záměrně připravovali, školili se a usilovali o její
lepší úroveň. Ke změně v přístupu v této problematice došlo až o mnoho let později.
(Miler, Bělohlávek, 1989)
První spolek záchranářů byl založen v Amsterodamu roku 1767, jmenoval se
„Maatschapy Tot Redding van Drenkelingen zu Amsterodam“. O dva roky později
(1769) byla založena první německá záchranářská společnost „Hamburské záchranné
zařízení“. V dalším období následovaly další spolky a organizace pro záchranu
tonoucích (Lille, Vídeň, Benátky, v roce 1772 v Kodani, 1773 v Paříži, 1774
v Londýně). Tyto spolky se jednostranně zaměřovaly na bezprostřední záchranu
tonoucích, otázka prevence utonutí jim však byla cizí. (Miler, Bělohlávek, 1989, s. 147)
Až velká osobnost německé tělesné výchovy, jako byl Johan Friedrich Guts Muths
vyjádřil skutečnou podstatu zabránění tonutí. Byl prvním, kdo jasně formuloval
myšlenku, že umění plavat znamená zabránit smrti utopením. O záchranném plavání
říká: „Naše mládež má být vedena k pilnému koupání také proto, aby se při tom naučila
plavat. Je to krásná mužná připravenost, podpora lidského přátelství, umět pomoci
tonoucímu. Co platné, když musíme spěchat na břeh pro pomoc, místo abychom
pomohli sami.“ (Gymnastika pro mládež – 1793). Sám například vedl některá praktická
cvičení záchranného plavání, ve svých spisech uvádí návody na plavání v šatech,
potápění, plavání pod vodou i hmaty pro záchranu tonoucích. (Miler, Bělohlávek, 1989,
s. 147)
Společenské mínění však přijímá záchranné plavání až okolo roku 1850, kdy v Anglii
vzniká „Royal Human Society“ (RHS), spolek, který měl v dalších letech významnou
úlohu ve vodním záchranné službě. Stal se vzorem pro ostatní spolky, ve svých řadách
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sdružoval například i přední lékaře (Marshall, Silvestr Howard), kteří položili základy
oživovacím metodám, a dokonce některé techniky umělého dýchání dodnes nesou jejich
jména. Na prvním mezinárodním kongresu pro záchranu životů v Marseille roku 1870
byla francouzská záchranná společnost iniciátorem ustavení mezinárodní organizace pro
záchranu lidského života, která byla později základem pro ustanovení mezinárodní
organizace FIS. (Miler, Bělohlávek, 1989)
Na přelomu století vznikají v jednotlivých zemích záchranné organizace, spolky
a sdružení s cílem systematicky se věnovat výchově svých členů pro záchranářskou
činnost a provádět prevenci tonutí. V roce 1891 vznikla v Anglii Královská společnost
vodní záchrany (Royal Life Saving Society – RLSS). V dalších letech vznikly obdobné
společnosti ve Francii, Švédsku, Itálii, Belgii a Dánsku. V roce 1913 byla založena
Německá společnost pro záchranu života (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft –
DLRG). V roce 1900 francouzský občan pan Raymond Pitet uspořádal u příležitosti
světové výstavy v Paříži

záchranářský kongres

s hlavním

záměrem

vytvořit

mezinárodní záchranářskou federaci, ale bohužel neuspěl. Povedlo se tak až o 10 let
později po velkých záplavách v Paříži, kdy právě záchranáři hráli velice důležitou roli.
Byl svolán nový kongres, kde došlo za účasti některých států Evropy (Belgie, Dánsko,
Francie, Velká Británie, Lucembursko, Švýcarsko) a severní Afriky (Tunis) k založení
„Fédération Internationale de Sauvetage“ (Mezinárodní federace záchranářů – FIS) a to
v roce 1910. Do čela byl zvolen právě Raymond Pitet, který setrval ve funkci až do roku
1951 a jeho známým heslem bylo rčení: „Záchrana života je povinností všech lidí, která
nemá hranic.“ (Miler, Bělohlávek, 1989), (Miler, 2016)
Během první světové války se rozmach FIS zastavil. V období mezi válkami se
pozornost soustřeďovala nejen na vodní záchranu, ale také i na oblast silniční a horské
záchranné služby. Po druhé světové válce se v padesátých letech činnost FIS začala
pomalu obnovovat, vstupovaly do ní nové členské státy. Roku 1952 se konal v Paříži
další mezinárodní kongres a tento rok je považován za znovuzrození FIS.
V následujících letech došlo několikrát ke změně názvu FIS až do roku 1985, kdy byl
název změněn na finální „Fédération Internationale de Sauvetage Aguatigue“
(Mezinárodní federace vodní záchrany). (Miler, 2016)
Další současně pracující celosvětovou organizací, která řídila činnost národních
organizací vodní záchrany, byla Wordl Life Saving (WLS). Byla založena za účelem
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zřízení vzdělávacího programu bezpečnosti na moři a vodních programů založených na
základně lidské pomoci. World Life Saving byla ustavena roku 1971, avšak konečné
schválení její ústavy vešlo v platnost až v roce 1977. Jejími zakládajícími členy byly
Austrálie, Velká Británie, Nový Zéland, Jihoafrická republika a Spojené státy americké.
„FIS a WLS spolu vzájemně spolupracovaly, a to velmi intenzivně. Členství v jedné
z nich nebylo překážkou členství ve druhé. Výměna zkušeností a forem práce byla mezi
těmito organizacemi běžná a byla základem pro jejich dobrý vzájemný vztah. Každá
měla vlastní sféru působnosti, i když hranice těchto sfér nebyla nikdy přesně určena
a dodržována. Některé státy byly členy v obou těch mezinárodních organizacích.“
(Miler, 2016, s. 12)
V belgickém Leuvenu se roku 1993 konalo jednání zástupců FIS a WLS o možném
spojení obou organizací. K vlastnímu sloučení došlo 3. září roku 1994 v Cardiffu
(Wales) a byla ustavena celosvětová záchranářská organizace „International Life Saving
Federation“ se zkratkou ILS. Obě organizace, jak FIS, tak WLS tímto automaticky
zanikly. „International Life Saving Federation je mezinárodní, nepolitická, nezisková,
nediskriminující, humanitární federace, jejímž posláním je zvýšení bezpečnosti
a ochrana lidského zdraví ve vodním prostředí.“ (Miler, 2016, s. 12)
4.2

Historie v letech 1968–1990 na našem území

Činnost vodních záchranářů na našem území má dlouholetou a bohatou tradici. Až do
roku 1857 sahají počátky prvních záchranných spolků, kdy byl založen „Pražský
dobrovolný sbor ochranný“. Ten si vytyčil za cíl především chránit lidský život
a zdraví, jakožto pro člověka nejcennější věc a poskytovat první pomoc při hromadných
neštěstích, a to především při tehdy častých povodních či požárech. Přesto ale první
zmínky o sdruženích či organizacích speciálně se věnujícím výhradně záchraně
tonoucích, jsou známé až z období po první světové válce. Těžištěm jejich činností bylo
především v osvětové práci, tj. vydávání publikací a organizování vodní záchranné
služby v době konání svých letních táborů. (Miler, Bělohlávek, 1989)
Vodní záchranná služba Československého červeného kříže (dále jen VZS ČSČK) jako
taková vznikla v roce 1968, i když formálně by se mohl považovat za založení už rok
1967. Její aktivní práce však začala až o rok později, kdy byl také uspořádán první kurz
pro instruktory v Olomouci a první doškolovací kurz. Za zakladatele VZS ČSČK je
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považován RNDr. Jeroným Řepa, který v témže roce také vydává první metodický
materiál vodní záchranné služby, učebnici „Nenechte je utonout“. Jako každá nově
vzniklá organizace ani VZS ČSČK neměla své začátky jednoduché. Veškerá její činnost
byla postavena na nadšení a dobrovolnosti několika jedinců, kteří pochopili důležitost
této služby pro společnost. Snahu vstoupit do mezinárodní organizace FIS (Fédération
Internationale de Sauvetage v překladu Mezinárodní federace záchranářů) vyvíjela VZS
ČSČK od 80. let 20. století. To se podařilo 9. září 1988, kdy se stala jejím přidruženým
členem a později pak členem plnoprávným 12. srpna 1991. (Miler, 2016)
Důležitou roli v oblasti vodního záchranářství nejen na našem území, ale hlavně za
oceánem hrálo sdružení Young Men’s Christians Association (dále jen YMCA), jehož
prostřednictvím se do Československé republiky dostala záchrana tonoucích. Tato
organizace měla bezesporu později největší vliv na budoucí uspořádání výuky ve VZS
ČSČK.
Dalším důležitým spolkem byl Amatérský plavecký klub (APK), který byl začleněn do
Československého amatérského plaveckého svazu (ČsAPS). Prostřednictvím APK byl
uspořádán ČsAPS první kurz v záchraně tonoucích roku 1924. V roce 1947 potom
vydal „Organizační řád pro záchranu tonoucích“ a metodickou příručku „Záchrana
tonoucích“.
Na počátku 70. let 20. století byl jediným gestorem školení a zkoušek kvalifikací
Plavčík a Mistr plavčí Komise plavčích mistrů při Ministerstvu vnitra ČSR. Zkvalitnění
výuky přineslo vydání „Příručky pro plavčíky a mistry plavčí na lázních a koupalištích“
(Pražské lázně, 1973) a zejména potom vyhlášky Ministerstva vnitra ČSR ze dne
3. 7. 1979 „Organizační řád kursů plavčíků a plavčích mistrů při podniku hl. m. Prahy
Pražské lázně“.
Československý svaz tělesné výchovy (dále jen ČSTV) roku 1984 zavedl do své
kvalifikační struktury kvalifikaci „vodní záchranář“, na základě čehož začal
spolupracovat s VZS ČSČK. Ústřední kurzy vodní záchrany byly v 70. letech
organizovány ve Frýdku Místku, od roku 1982 je VZS ČSČK pořádá v Dobrušce ve
východních Čechách. Od roku 1983 VZS ČSČK zlepšilo rozdělení své organizační
struktury na 9 oblastí. Řídili je ustavení oblastní metodici a náplní jejich práce bylo
mimo jiné např. metodická a koordinační činnost oblasti, a hlavně metodické vedení
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orgánů ČSČK v určené oblasti k zakládání a rozšiřování VZS ČSČK. V druhé polovině
80. let začíná spolupráce mezi Komisí plavčích mistrů a VZS ČSČK a výsledkem této
spolupráce je vzájemné uznávání kvalifikací.
4.3

Vodní záchranná služba po roce 1990 na našem území

V roce 1990 byl vydán vzdělávací program VZS ČSČK „Struktura a osnovy školení
VZS ČSČK“, který již velmi přesně konkretizuje vzdělávací programy jednotlivých
kvalifikací. Objevila se zde již také kvalifikace Instruktor specialista, která byla
stanovena pro špičkové odborníky jednotlivých předmětových skupin. Vodní záchranná
služba ČSČK získala roku 1991 akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy (dále jen
MŠMT) ČR pro kvalifikace Plavčík a Mistr plavčí. V září téhož roku začalo oficiálně
pracovat Výcvikové centrum (dále jen VC) VZS ČSČK, které se později stalo hlavním
gestorem VZS Českého červeného kříže pro vzdělávání Plavčíků a Mistrů plavčích
v České republice. Následně v roce 1993 došlo, se založením samostatného Českého
státu také k přejmenování VZS ČSČK na VZS Českého červeného kříže (dále jen ČČK)
a v souvislosti se vznikem samostatných pracovišť VC VZS (Plzeň, Ostrava, Náchod),
k rozšíření akreditace o kvalifikace: „Záchranář se specializací pro divokou vodu“
a „Záchranář se specializací pro hladinovou službu“. Roku 1993 byly od Vzdělávací
komise ILS přijaty závazné standardy pro vzdělávání, aby mohly být základní
kvalifikace členských zemí ILS navzájem uznávány a bylo umožněno se zapojit do
mezinárodního trhu práce. (Miler, 2016)
Novelizací zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání platnou od 1. března
2000 se odbornost Vodní záchranářská služba stala živností vázanou, tzn. že osoba
podnikající v této oblasti musí mít osvědčení o odborné způsobilosti (osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou
Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1999 byl také dotvořen ucelený
systém vzdělávání „Vzdělávací program VZS ČČK“, který v té době plně odpovídal
současným požadavkům na vzdělávání vodních záchranářů u nás i v zahraničí
a vyhovoval všem platným právním předpisům. (Miler, 2016, s. 17)
4.4

Obecně současný stav Vodní záchranné služby v České republice

Vodní záchranná služba ČČK je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se
vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným
s vodním prostředím. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je
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aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Od roku 1993 je VZS členem
mezinárodní organizace vodní záchrany ILS a zastupuje Českou republiku na
mezinárodní úrovni. Vodní záchranná služba je členem Českého červeného kříže
a dodržuje jeho principy a poslání. (URL1)
Jako jediná celostátní organizace svého druhu VZS ČČK působí, zejména v letních
měsících, na vodních plochách, kde funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní
složka zařazená v IZS zasahuje u primárních zásahů na vodních plochách, nebo jejich
blízkosti na základě příkazu k výjezdu (dále jen PKV) krajskými operačními středisky
HZS ČR, ZZS, PČR nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Úzce
spolupracuje s LZS, Státní plavební správou, Městskými Policiemi, se správci toků
a vodních nádrží. Vodní záchranná služba ČČK má v dnešní době centralizovaný
elektronizovaný systém pro PKV skrze aplikaci GINA, která je napojená na všechny
Krajská operační střediska HZS ČR, kde VZS působí. Novinkou je také napojení VZS
na aplikaci Záchranka, která spojí volajícího s operačním střediskem ZZS a odesílá GPS
souřadnice polohy volajícího. V případě použití této aplikace na vodní ploše, nebo v
okruhu do 300 metrů od vodní plochy, posádka automaticky obdrží avízo o použití
aplikace v zásahovém perimetru dané vodní plochy a vidí polohu volajícího. Jedná-li se
o výjezd, je VZS aktivována operačním střediskem ZZS a posádka se ihned připravuje k
zásahu. (URL2)
Od roku 2016 MV ČR a GŘ HZS ČR poskytuje dotaci na Obnovu a rozvoj materiálnětechnické základny VZS ČČK a její provoz. Díky této dotaci mohou vodní záchranáři
zasahovat s novými záchranářskými plavidly, vybavením a technikou. Utonutí patří v
České republice mezi pět nejčastějších úrazových příčin smrti, u dětí se řadí na druhé
místo po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS ČČK na velkých
vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes
vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.
(URL2)
Vodní záchranná služba ČČK má v současné době čtyři základní pilíře své činnosti:
1. záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na 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, včetně prevence tonutí,
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4. komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické
typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školitele nejen pro složky IZS.
Z hlediska zaměření této práce se podrobněji rozvede pouze třetí z výše zmíněných
pilířů.
4.4.1

Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence
tonutí

Vodní záchranná sužba ČČK podporuje i sport a volnočasové aktivity, a to jak pro
mládež, tak i pro dospělé. Česká republika má ve Vodním záchranném sportu
reprezentační družstvo juniorů i seniorů, do kterého se závodníci nominují dle svých
výsledků skrze systém postupových soutěží. Obě tyto družstva se každoročně účastní
Mistrovství Evropy (ME) a/nebo Mistrovství světa (MS) ve vodním záchranném sportu
(Lifesaving). Jednotlivé pobočné spolky růžných místních skupin připravují sportovce
při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé závody, přičemž vyvrcholením
soutěžní sezóny bývá z pravidla Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS
a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Podle
výsledků v těchto nominačních závodech jsou reprezentanti vybíráni na ME a MS. Dále
VZS pořádá závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská
250 či Tvrdošíjní v Jablonci nad Nisou nebo Mistrovství republiky na volné vodě, kde si
členové VZS mohou prověřit svou zdatnost. (URL1)

5
5.1

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VODNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ
Vývoj soutěží vodního záchranného sportu na našem území

V nejrůznějších praktických ukázkách nejdůležitějších disciplín v záchraně tonoucích se
každým rokem prověřují znalosti a dovednosti vyškolených členů VZS ČČK, a to ve
formě soutěží. Soutěže vodního záchranného sportu z počátku sloužili především jako
společenská událost, na které se sekávali nadšenci z celé republiky, aby měřili své síly
v soutěžích. Postupem času se tyto soutěže více profesionalizovaly, až vznikl vodní
záchranný sport, jak ho známe dnes.
Nejznámější a nejmasovější soutěží Vodní záchranné služby ČSČK, na území bývalé
ČSR, byla každoročně pořádaná národní soutěž družstev s názvem „Dny záchrany na
vodě“, kterou na základě pověření VZS ČÚV ČSČK organizovaly jednotlivé okresy.
Soutěž byla pro tří členná družstva mužů i žen. První ročník soutěže se uskutečnil
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5. června 1971 v Ústí nad Labem a poslední zaznamenaný XV. ročník Dnů záchrany na
vodě organizovala Pražská Vodní záchranná služba v červnu roku 1987 na koupališti
Džbán v Praze. Soutěže v SSR byly organizovány odlišným způsobem, a i proto byla,
v průběhu vývoje této soutěže, snaha o uskutečnění obdobné akce na celostátní úrovni.
V roce 1986 byl vydán nový Soutěžní řád Vodní záchranné služby ČSČK, který
podrobně popisoval nová pravidla pro soutěže Dny záchrany na vodě v celostátní
podobě. Byly v něm podrobně popsány disciplíny, ve kterých se v té době soutěžilo.
Roku 1987 už podle nových pravidel proběhla soutěž celostátní národní soutěže
družstev Dny záchrany na vodě, kde zvítězilo družstvo z Ostravy. Soutěž měla být
vyvrcholením sportovní přípravy členů VZS a měla sloužit k propagaci její činnosti.
Soutěžilo se na otevřených vodních plochách, byla jednotlivá závodiště sestavena z mol,
drah a bójí. (Miler, Bělohlávek, 1989)
Disciplíny celostátní národní soutěže družstev podle pravidel z roku 1986:
• Plavání v šatech,
• tažení břemene,
• resuscitace,
• hod záchranným kruhem,
• záchrana z plavidla,
• plavání se základní potápěčskou výstrojí (dále ABC),
• záchrana pomocí prkna pro windsurfing (Miler, Bělohlávek, 1989).
5.2

Celostátní národní soutěž družstev od roku 1998

Od roku 1998 tato soutěž nese název „Mistrovství České republiky Vodní záchranné
služby Českého červeného kříže na volné vodě“ a organizuje se na základě pověření
Prezidia VZS ČČK každý rok jednotlivými místními skupinami už více než 40 let.
V roce 2002 byl Soutěžní řád a pravidla soutěží VZS ČČK aktualizován, což přineslo i
změnu některých disciplín, které byly upraveny. V dnešní době je tedy podoba disciplín,
v nichž se soutěží, následující:
• záchrana tonoucího pomocí záchranného míče,
• záchrana tonoucího pomocí plavidla,
• záchrana tonoucího pomocí windsurfingového plováku,
• kardiopulmonální resuscitace (oživování),
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• štafeta 3x100 metrů plavání za ztížených podmínek,
• štafeta 3x100 metrů plavání se základní potápěčskou výstrojí (dále jen ABC) za
ztížených podmínek,
• štafeta 3x100 metrů tažení modelu tonoucího.
Záchrana tonoucího pomocí záchranného míče
Družstvo stojí připraveno na startu. První člen je připraven v odhodovém prostoru u
startovní čáry a nedotýká se míče. Na startovní signál uchopí míč a hází směrem k bóji
ukotvené na vodní ploše, dokud se jí nedotkne nebo nevyprší časový limit. Po dotyku
bóje míčem vytáhne závodník míč do odhodového prostoru a předá jej dalšímu
závodníkovi do ruky, který mezitím (po dotyku bóje míčem) vstoupil do odhodového
prostoru. Správnost zásahu bóje signalizuje rozhodčí. Hody se opakují u druhého
a posléze i třetího člena družstva. Třetí člen družstva ukončí disciplínu přitáhnutím
a dotykem míče v ruce na zem do odhodového prostoru. Měří se dosažený čas a počet
zásahů. Míč se smí házet pouze jednou rukou, není dovoleno kopání či jiné pomůcky
(včetně rukavic či náplastí). Soutěžící nesmí opustit odhodový prostor bez dovolení.
Ztráta míče nebo lana znamená ukončení disciplíny pro celé družstvo.
Záchrana tonoucího pomocí plavidla
Družstvo se skládá z tonoucího, veslaře a zachránce. Celé družstvo je připraveno na
startovní čáře, loď je zakotvena před startovní čárou (4 metry) u břehu přídí vpřed,
zdravotnická nosítka (složená) jsou umístěna za čárou vlevo. Na startovní signál tonoucí
startuje a plave 60 metrů k bóji. Po dotyku bóje, rozhodčí povolí zvednutím bílého
praporu nalodění se do lodě zachránce a veslaře, ten uchopí a nasadí vesla a začíná
záchranná akce, zachránce může při cestě k tonoucímu pomáhat. Po příjezdu k bóji
skočí zachránce záchranářským skokem do neznámé vody. Tonoucí se nesmí pustit
bóje, dokud není uchopen zachráncem. Naložení tonoucího provádí zachránce i veslař
na zádi lodi libovolným způsobem, tonoucí nesmí při nakládání a cestě zpět nijak
pomáhat, ani zachránce při cestě zpět veslaři nepomáhá. Protnutím cílové čáry přídí
lodě se změří čas záchrany a začíná se počítat čas pro transport. Po zakotvení si
zachránce a veslař rozloží nosítka, položí na ně tonoucího do stabilizované polohy
a přenesou jej na předem určené místo. Po položení se zastavuje čas pro transport.
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Záchrana tonoucího pomocí windsurfingového plováku
Družstvo se skládá z tonoucího, zachránce a pomocníka. Celé družstvo je připraveno u
startovní čáry, plovák je uložen za startovní čárou na hraně břehu, vlevo za čárou jsou
složená nosítka. Po startovním signálu plave tonoucí k zakotvené bóji 60 metrů
vzdálené od břehu. Po dotyku bóje, povolí rozhodčí zvednutím bílého praporu start
zachránci, který bere plovák a vyráží k záchranné akci. Pomocník mezitím připravuje
nosítka. Zachránce provede libovolným způsobem naložení tonoucího na plovák, během
něhož nesmí ztratit kontakt s tonoucím. Poté může být plovák otočen do zpátečního
směru. Tonoucí nesmí pomáhat při nakládání ani při cestě zpět. Protnutím cílové čáry
plovákem se měří čas záchrany tonoucího a spouští se čas pro transport. Pomocník
může pomoci zachránci při dojezdu ve vodě, poté spolu naloží tonoucího na nosítka do
stabilizované polohy a transportují ho na předem určené místo. Po položení nosítek se
zastavuje čas pro transport a dále pokračují pomocník a tonoucí v disciplíně
kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR) kardiopulmonální resuscitace, která
bezprostředně navazuje.
Kardiopulmonální resuscitace (oživování)
Tato disciplína spočívá v simulaci záchrany postiženého při zástavě dechu a oběhu.
Simulovaná situace je řešena všemi závodníky jednotně ve dvojici na modelu, kdy
„postižený“ je v bezvědomí, nedýchá, nemá srdeční akci, nekrvácí a je bez úrazu.
Dvojice provádí 15 kompletních cyklů KPR s výměnou po 5 cyklech a kontrolou pulsu
po 10 cyklech nebo dokud nejsou vyzváni z ukončení. V této disciplíně se hodnotí
provedení záchrany a přidělují se trestné body při špatných manévrech (max. 12,5
trestných bodů). Trestné body se připisují k celkovému výsledku družstva ve všech
disciplínách.
Štafeta 3x100 metrů plavání za ztížených podmínek
Každý člen štafety plave 100 metrů (50 metrů v oděvu a 50 metrů bez oděvu). Družstvo
je připraveno na startovní čáře v namočených a zapnutých šatech (minimálně na jeden
knoflík nebo zavázanou šňůrkou u kalhot, lícovou stranou ven). Na startovní signál
startuje první člen, plave volným způsobem ve své dráze, podplave překážku (37,5
metru od startu) a pokračuje k obrátkové stěně. Na obrátce si svlékne šaty a uloží je
bezpečně na obrátkové zařízení a vyráží stejnou trasou zpět. Po doteku v cíli skáče do
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vody druhý, resp. třetí člen štafety a absolvuje stejnou trať. Závod končí dotykem cílové
čáry třetím členem družstva, kdy se zastavuje čas.
Štafeta 3x100 metrů plavání s ABC za ztížených podmínek
Každý člen štafety plave 100 metrů (50 metrů s břemenem a 50 metrů bez břemene) za
použití ABC. Družstvo je připraveno na startovní čáře, na startovní signál se první člen
začne strojit do ABC, poté vezme cihlu, ležící na startovní čáře a vyráží na trať. Plave
libovolným způsobem, cihlu musí držet alespoň v jedné ruce a používat ABC. Na trati
podplave překážku (37,5 metru od startu) a plave k obrátkové stěně, kde odloží břemeno
a vrací se zpět stejnou trasou. Pokud závodník břemeno ztratí, vyloví jej a může
pokračovat v závodu. Dotekem startovní čáry, se do ABC strojí druhý, resp. třetí
závodník, oba absolvují trasu stejným způsobem, jako první. Závod končí dotykem
cílové čáry třetího člena, kdy se zastavuje čas. Závodník musí končit závod s minimálně
jednou ploutví, je tedy povoleno si ji při ztrátě nasadit. Při úpravě výstroje (maska,
dýchací trubice) není povolen pohyb vpřed.
Štafeta 3x100 metrů tažení modelu tonoucího
Každý člen družstva táhne 100 metrů model. Družstvo je připraveno na startovní čáře.
Na startovní signál uchopí první člen družstva model a vyráží na trať. S modelem plave
50 metrů, poté udělá obrátku a vrací se zpět. Na obrátce se model nesmí pustit, dotek
obrátkové stěny je proveden jakoukoliv částí těla zachránce nebo modelu, je povoleno
odrazit se od obrátkového zařízení. Model předá druhému, resp. třetímu členu družstva.
Závod končí dotykem cílové čáry třetího závodníka, kdy se zastavuje čas. Soutěžící
musí model táhnout, ne tlačit (hlava modelu nesmí být před hlavou zachránce). Hlava
modelu, resp. tvář musí být držena nad vodou a neměla by se vůbec potopit. Tažení se
provádí v poloze naznak, model musí být držen oběma rukama v podpaží po celou
dobu, nohama se provádí jakýkoli pohyb. Soutěžící nesmí ztratit kontakt s modelem.
(URL3)
5.3

Soutěže mládeže

Vodní záchranná služba ČČK věnuje svou pozornost také sportu a mládeži. Činnost
s mládeží zahrnuje přípravu na záchranný sport i záchranářskou činnosti jako takovou.
V rámci celoročních programů jsou VZS organizovány vzdělávací i pobytové akce, ale
také samostatná soustředění, která se věnují výuce první pomoci, ovládání plavidel,
základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář umět.
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Výcvik bývá z pravidla ukončen složením „balíčků dovedností“ požadované kvalifikace
dle Vzdělávacího programu VZS. Veškerý výcvik, trénink a akce probíhají pod
vedením zkušených instruktorů, záchranářů a vedoucích s patřičnými certifikacemi.
Přirozená soutěživost, fyzické a pohybové schopnosti a morálně volní vlastnosti, to vše
se při výcviku rozvíjí. Vodní záchranná služba učí také odpovědnosti za sebe samé a své
kamarády, předcházet úrazům a rizikům při běžném životě, rekreaci a sportu na vodě či
souši i pomáhat při vzniklých nebezpečných situacích. (URL4)
Soutěž Mistrovství České republiky v záchranném sportu VZS ČČK je také každoročně
pořádáno pro kategorii žactva a dorostu. Námětem soutěže je především srovnání
fyzické výkonnosti a dovedností se zaměřením na zvyšování dovedností v záchranářské
činnosti registrovaného žactva a dorostu z jednotlivých místních skupin VZS ČČK.
Dalším úkolem Mistrovství České republiky je masově náborový charakter
a popularizace této činnosti, mezi dosud neregistrovanými občany, především mládeží.
Soutěže mládeže jsou rozděleny na soutěž družstev a soutěž jednotlivců, disciplíny jsou
obdobné jako při MČR družstev, avšak s obměněnými pravidly. (URL5)
5.4

Regionální soutěže Vodního záchranného sportu

Do této kategorie spadají pouze soutěže, které se organizují na území České republiky
a uskutečňují se každoročně ve stejnou dobu. Soutěží se v bazénech nebo na přírodních
vodních plochách.
5.4.1

Blanenská 250

Jedná se o závod ve sdružené záchranářské disciplíně. Blanenská dvěstěpadesátka je
mezi účastníky pověstným závodem díky své náročnosti, ale také oblíbenosti
a přátelskou atmosférou. Každoročně tento závod pořádá místní skupina VZS ČČK
Blansko na krytém 25 metrů dlouhém bazénu. Disciplína se skládá z nejrůznějších
technik a plaveckých i záchranářských dovedností na celkové délce trati 250 metrů.
Závod je zajímavý také tím, že je otevřen i široké veřejnosti, která si tuto disciplínu
může přijít vyzkoušet. Soutěží se v jednotlivcích a smíšených štafetách (5členné
družstvo) v oddělených věkových kategoriích.
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Popis disciplíny jednotlivců:
• Závodník je připravený na startu oblečený v mokrém „pracovním oděvu“,
zapnutém alespoň na 2 knoflíky, lícem navrch, na startovní povel bere
záchrannou podkovu a třemi hody se snaží trefit bóji vzdálenou 7 metrů (každý
neúspěšný pokus = mínus 1 bod),
• po odházení odkládá podkovu, skáče do vody a plave 50 metrů volným
způsobem,
• po doplavání ve vodě svléká celý oděv, při čemž se nesmí držet okraje bazénu
a vyhodí jej ven z vody, zde už se okraje bazénu držet může,
• po svlečení plave 50 metrů volným způsobem,
• po doplavání vylézá z bazénu, nasadí si ABC, skáče libovolným způsobem zpět
do vody, zanoří se na dno (do hloubky 4 metrů), kde vyloví cihlu a plave s ní 50
metrů volným způsobem,
• po doplavání odkládá cihlu a ABC na okraj bazénu,
• odepíná barel z karabiny a oběma rukama táhne barel 50 metrů, kde se na
obrátkové stěně (25 metrů) musí barelem dotknout, stejně jako v cíli, po
doplavání ho připne zpět na karabinu
• nakonec plave k bóji, kde se zanoří a z koše zavěšeného v hloubce 2 metry
vyloví jeden puk, doplave s ním k obrátkové stěně, kde ho zanechá a plave zpět
volným způsobem
• závod končí dotykem stěny bazénu, tím se zastavuje čas.
Závod smíšených štafet probíhá ve stejném složení záchranářských a plaveckých
dovedností, avšak každý závodník plave úsek dlouhý 50 metrů. Štafeta může být ve
složení 3 muži a 2 ženy nebo naopak 2 muži a 3 ženy. (URL6)
5.4.2

Modelový závod ve vodní záchraně „Tvrdošijní“

Soutěž je každoročně pořádána už od roku 1980, kdy ji poprvé pořádala místní skupina
VZS ČČK z Frýdku-Místku jako závod záchrany tonoucích s názvem „Baška“ a tento
název se později změnil na „Tvrdošijní“. Jedná se o modelový závod jednotlivců
záchrany tonoucích, kde je na okruhu zařazeno více záchranářských disciplín, a to: hod
kruhem, plavání v šatech včetně svlékání a oblékání, plavání s ABC, vylovení a tažení
břemene, vylézání na loď a její ovládání a závěrečný běh do cíle, na který navazuje
KPR. (Miler, Bělohlávek 1989)
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V roce 2019 proběhl zatím poslední 11. ročník této soutěže organizovaný už VZS ČČK
Jablonce nad Nisou s názvem Modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně O pohár
primátora statutárního města Jablonce nad Nisou „Tvrdošijní“ na základně místní
skupiny VZS ČČK na Tajvanu, vodní nádrž Mšeno. (URL7)
Popis disciplíny jednotlivců:
• Závod se skládá z 6 disciplín (částí), které na sebe bezprostředně navazují
a závodník je musí provést všechny po sobě v daném pořadí,
• před startem má závodník přípravný čas 120 vteřin na zkušební hody
záchranným kruhem,
• závodník je připravený na startovní čáře oblečen do mokrého zapnutého
„pracovního oděvu“ zapnutého minimálně na 2 knoflíky a vedle sebe připravený
záchranný kruh s lanem,
• na startovní signál závodník zahajuje první disciplínou hod záchranným kruhem
– hází třemi hody na bóji vzdálenou 10 metrů od břehu, po odházení odkládá
kruh na startovní čáru,
• následuje druhá disciplína plavání – závodník skáče do vody a plave 50 metrů
volným způsobem k molu, kde si svléká celý oděv a vyhodí jej na molo, obléká
si ABC a plave 30 metrů ke kůlu, kde v hloubce 3 metrů umístěna pneumatika
(pro muže) nebo na hladině připevněn záchranný model (pro ženy), který
závodník vyzvedne a dopraví zpět na molo, kde odloží i ABC,
• následuje třetí disciplína surfový plovák – na připraveném plováku závodník
odpluje k 60 metrů vzdálené bóji, kde převrácením plováku simuluje naložení
tonoucího a vrací se zpět k molu a předává plovák pořadateli,
• následuje čtvrtá disciplína kánoe – závodník usedá do připravené kánoe, pádluje
zpět ke břehu, kde na 150 metrů dlouhé trati musí objet bóji kolem dokola
(360°) a po přistání na břeh ukládá pádlo do lodi a zajišťuje ji vytažením na břeh
proti uplavání,
• následuje pátá disciplína běh – závodník musí doběhnou 100 metrů do cíle, kde
se zastavuje čas a navazuje poslední disciplína,
• poslední disciplínou je KPR – do 120 vteřin od doběhu do cíle musí závodník na
modelu zahájit KPR, která je prováděna po dobu 180 vteřin,
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• v průběhu může závodník dostat penalizaci 10 vteřin za různé porušení pravidel,
např. nesprávný hod, nezajištění lodě na břehu nebo špatnou simulaci záchrany
tonoucího. (URL7)
Obrázek 5 – Grafické znázornění závodu

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/1duwInzHKNAYpch_nIdEqeAJjQXhKfDvy/view

5.5

Sportovní soutěže vodních záchranářů ve světě

Sportovní soutěže vodních záchranářů na celosvětové úrovni jsou pořádány podle
mezinárodních pravidel ILS a dělí se na dvě kategorie, bazénové a mořské a plážové.
Bazénové soutěže jsou organizovány na dlouhých 50metrových plaveckých bazénech.
Plážové a mořské soutěže jsou organizovány na volném moři, resp. v pobřežních
vodách a přilehlých plážích. Obě kategorie jsou dále rozděleny na soutěže jednotlivců
a soutěže štafet. (URL8)
Na světové úrovni jsou pořádány soutěže Mistrovství Evropy (dále jen ME) každé dva
roky a Mistrovství světa také každé dva roky, avšak v mezidobí ME. Dále jsou také
pořádány každé čtyři roky Světové hry, vždy ro po Olympijských hrách. První světové
hry se konaly roku 1981 v Santa Clara v USA, zatím poslední v roce 2017 v polské
Varšavě a na rok 2021 jsou Světové hry naplánované v Birminghamu v Alabamě
v USA.
5.5.1

Bazénové disciplíny

Bazénové soutěže se dělí na soutěže jednotlivců a soutěže štafet. V soutěžích
jednotlivců každý závodník soutěží sám za sebe a zároveň se jeho výsledek vždy počítá
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do celkového bodování celého družstva, které se na mezinárodní úrovni skládá z šesti
mužů a šesti žen. (URL9)
Disciplíny soutěží jednotlivců:
• 200 m Obstacle Swim (200 metrů plavání s překážkami)
Plave se 200 metrů volným způsobem, kdy musí závodník překonat 8 překážek
umístěných 12,5 metru od obrátkových stěn a zasahujících 70 centimetrů do
hloubky.
• 100 m Manikin Carry with Fins (100 metrů záchrana modelu s ploutvemi)
Závodník plave 50 metrů volným způsobem s ploutvemi, u obrátkové stěny se
zanoří pro model, vynoří se v 10metrovém pásmu na hladinu a plave s ním zpět
do cíle. Důležité je, aby se nepřelévala voda přes obličejovou část modelu.
• 50 m Manikin Carry (50 metrů záchrana modelu)
Závodník plave 25 metrů volným způsobem, před modelem se zanoří a vynoří se
s ním v 5metrovém pásmu na hladinu a dotáhne ho správným způsobem do cíle.
• 100 m Rescue Medley (100 metrů kombinované záchranářské cviční)
Závodník plave 50 metrů volným způsobem, u obrátkové stěny se zanoří
a vytáhne ze dna model, který je ve vzdálenosti 17,5 metru od stěny, vynoří se
s ním v 5metrovém pásmu na hladinu a dotáhne ho správným způsobem do cíle.
• 100 m Manikin Tow with Fins (100 metrů záchrana modelu se záchranným
pásem a ploutvemi)
Závodník plave 50 metrů volným způsobem s ploutvemi a záchranným pásem,
na obrátkové stěně zapne pás okolo modelu a dotáhne ho zpět do cíle.
• 200 m Super Lifesaver (200 metrů super záchranář)
Závodník plave 75 metrů volným způsobem, zanoří se pro model ležící na dně
a dotáhne ho k obrátkové stěně, zde si navlékne záchranný pás a ploutve, plave
50 metrů volným způsobem, u obrátkové stěny zapne pás okolo dalšího modelu
a dotáhne ho do cíle.
• 100 m Saving a Manikin by Boat (100 metrů záchrana na lodi)
Závodník naskočí do lodě, nasadí vesla a vesluje 50 metrů k modelu, uprostřed
trasy musí objet bóji jednou dokola. K modelu stojícímu na hladině se závodník
musí přiblížit zádí lodi a nesmí se ho dotknout, v bezpečné vzdálenosti ho
vyzvedne z vody, aby byl vidět bílý pruh, vrátí ho zpět a na lodi se vrací zpět do
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cíle, avšak pouze s jedním veslem. Na splnění disciplíny je časový limit, odlišný
pro muže (3 minuty a 30 vteřin) a ženy (3 minuty a 40 vteřin).
V soutěžích štafet se tým skládá ze čtyř závodníků, kdy každý má svůj úsek a nesmí se
stát, aby některý závodník plaval jakýkoliv úsek dvakrát. Samostatnou skupinou štafet
je potom Line Throw a SERC, kdy závodí pouze dva členové týmu, resp. spolupracují
všichni čtyři členové. (URL9)
Obrázek 6 – Super Lifesaver

Zdroj: http://www.lifesaving2018.com/wp-content/uploads/D3S_0370.jpg

Disciplíny soutěží štafet:
• 4x50 m Obstacle Relay (4x50 metrů plavání s překážkami)
Každý člen plave 50 metrů volným způsobem, kdy musí podplavat dvě překážky
ve vzdálenosti 12,5 metru u obou stěn, zasahujících do hloubky 70 centimetrů.
• 4x25 m Manikin Relay (4x25 metrů plavání s modelem)
První závodník plave s modelem do poloviny bazénu, v pásmu mezi 23-27
metrů předá model druhému závodníkovi, ten s ním plave k obrátkové stěně, kde
ho přebírá třetí závodník a plave s ním do poloviny bazénu, v pásmu mezi 73-77
metrů ho předává poslednímu čtvrtému závodníkovi a ten s ním plave do cíle.
• 4x50 m Medley Reay (4x50 metrů se záchranným pásem)
První závodník plave 50 metrů volným způsobem, po doteku obrátkové stěny
skáče do vody druhý závodník a plave 50 metrů volným způsobem s ploutvemi,
opět po doteku obrátkové stěny startuje třetí závodník a plave 50 metrů volným
způsobem se záchranným pásem, na obrátkové stěně předá pás čtvrtému
závodníkovi a ten táhne třetího člena do cíle, který může pomáhat pouze
kraulovým kopem.
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• Line Throw (házení lana)
V této disciplíně spolupracují pouze dva členové družstva (jeden „tonoucí“
a druhý „zachránce“) a používá se lano zvané házečka. Na signál skáče
„tonoucí“ do bazénu a plave do vzdálenosti 12 m od břehu, přičemž natáhne
lano. Na startovní signál „záchranář“ musí co nejrychleji lano smotat, přesným
hodem zachraňuje „tonoucího“ a přitáhne ho k sobě. Pokud se hod nepodaří,
může se opakovat, časový limit je pouze 45 vteřin, po uplynutí je disciplína
ukončena.
• SERC – Simulated Emergency Response Competition
Jedna z nejzajímavějších disciplín ve vodním záchranářském sportu. Jedná se o
simulovanou záchranu, při které spolupracují všichni čtyři členové družstva. Při
této disciplíně je prověřován úsudek, znalosti a schopnosti celého družstva
vypořádat se s určitou situací, na kterou nemají skoro žádný čas se připravit. Pár
minut před startem se dozví základní informace o události, kterou musí vyřešit.
Na vyřešení mají 2-3 minuty a hodnoceny jsou jednotlivé úkony. (URL9)
5.5.2

Mořské a plážové disciplíny

Mořské a plážové disciplíny se taktéž dělí na soutěže jednotlivců a soutěže štafet, kdy se
opět v soutěžích jednotlivců získané výsledky počítají do celkového bodového
hodnocení celého družstva. (URL9)
Disciplíny soutěží jednotlivců:
• Surf Race (plavání v moři)
Závod začíná hromadným startem z pláže, závodníci běží do vody a musí
uplavat určenou trasu vyznačenou bójemi a běží zpět do cíle. Délka tratě je 400
metrů pro muže i ženy.
• Run-Swim-Run (běh – plavání – běh)
Závodníci běží 200 metrů po pláži směrem k vodě, poté plavou 300 metrů
volným způsobem a na závěr opět běží 200 metrů do cíle.
• Board Race (závod na záchranářském prkně)
Závodníci běží z pláže s plovákem v ruce, ve vodě musí na plováku ujet určenou
vzdálenost a poté doběhnou zpět na pláž s plovákem zpět do cíle.
• Surf Ski Race (mořský kajak)
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Tato disciplína je téměř totožná s disciplínou Surf Race a Board Race, je však
nejdelší a start i cíl se nahází ve vodě. Závodníci používají speciální mořské
kajaky.
• Ocenanman/woman
Tato disciplína je jednou z nejnáročnějších, skládá se hned ze čtyř částí, a to
plavání, jízdy na plováku, jízdy na mořském kajaku a běhu, který je zařazen
mezi všemi částmi. Nejtěžší na tomto závodě je především to, že pořadí
jednotlivých částí se závodník dozví až těsně před startem, kdy se toto pořadí
losuje.
• Beach Sprint (plážový sprint)
Závodí se v běhu na 90 metrů, kdy startuje vždy 10 závodníku a poslední je
vyřazen až do té doby, než zůstane určitý počet závodníku pro finále.
• Beach Flags (plážové praporky)
Tento závod je opět vyřazovací. Jde o sprint na 20 metrů, závodníci startují
z lehu na břiše nohama napřed a musí získat kolík umístěný v cíli, kterých je
vždy o jeden méně než závodníku. Vyřazen je ten, kdo kolík nezíská.
• Beach Run (plážový běh)
Závod v běhu na 2000 metrů, kdy každý závodník absolvuje čtyři okruhy o
délce 500 metrů. (URL9)
Obrázek 7 – Start disciplíny Board Race

Zdroj: https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/ab3a80380485b3115c571bf78b274f41?width=1024
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Disciplíny soutěží štafet:
• Beach Relay (běžecká štafeta)
Štafetový závod, kdy každý ze čtyř členů musí uběhnout 90 metrů a předat
štafetový kolík dalšímu členovi. Startuje deset družstev v rozběhu a čtyři
nejrychlejší postupují.
• Rescue Tube Rescue (záchrana s ploutvemi a pásem)
Závodí čtyřčlenné družstvo, kdy jeden simuluje tonoucího a nachází se u bóje,
druhý je „zachránce“ s ploutvemi a záchranářským pásem, třetí a čtvrtý člen
čekají na břehu, aby „tonoucího“ dotáhli k cíli. Na startovní povel plave
„zachránce“ k „tonoucímu“, za bójí mu připne záchranný pás a plave s ním ke
břehu, kde ho předá ostatním dvěma členům, kteří ho dotáhnou až do cíle.
• Board Rescue (záchrana na prkně)
V této disciplíně spolupracují pouze dva členové družstva. Na startovní signál
plave první člen co nejrychleji k bóji, po dotyku dá máváním povel druhému
členovi družstva, který bere surfové prkno a plave s ním k prvnímu členovi,
který vyleze na prkno a společně plavou zpět ke břehu do cíle.
• Oceanman/woman relay
Tento závod je stejný jako u jednotlivců s tím rozdílem, že každý člen absolvuje
pouze jednu část, kdy se pořadí disciplín opět losuje těsně před startem,
s výjimkou běhu, který je finální částí. (URL9)
V mořských a plážových disciplínách byly pořádané závody i v České republice, a to
Mezinárodní mistrovství České republiky. Tato soutěž byla však pořádána pouze
dvakrát, v roce 2011 a 2012 na Lipenské přehradě. Avšak kvůli nedostatku finančních
prostředků se již tuto soutěž nepodařilo uspořádat.
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6

Závěr

Cílem této práce bylo shromáždit informace jednak o Vodní záchranné službě, ale
především o Vodním záchranném sportu a jednotlivých soutěžích v České republice i ve
světě. Na základě shromážděných informací s využitím všech dostupných publikací
a zdrojů následně zpracovat jejich přehled a krátký popis.
Pro popis jednotlivých soutěží a disciplín byly využity převážně materiály mezinárodní
federace ILS, která zaštiťuje mezinárodní soutěže a podle jejichž regulí se soutěže
konají po celém světě, a to i v České republice.
Tato bakalářská práce má převážně popisný charakter s cílem přiblížit široké veřejnosti
nepříliš známý Vodní záchranný sport. Po shromáždění a studiu veškerých dostupných
zdrojů a informací o tomto tématu byl vytvořen stručný popis jednotlivých soutěží
a disciplín v České republice a ve světě, tak aby každý, kdo si tuto práci přečetl měl
alespoň malé povědomí o tomto sportu a došlo tím k jeho propagaci a rozšíření mezi
lidmi.
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