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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá historií vodní záchranné služby ve světě a na našem 

území, vývojem vodního záchranného sportu v českých zemích a popisem soutěží a disciplín 

vodního záchranářství jako sportu. 

Práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje vývoji plavání a historií 

Vodní záchranné služby ve světě a na území České republiky. Další část popisuje vývoj 

vodního záchranného sportu u nás do roku 1989. Ve třetí části se práce zabývá obdobím po 

roce 1989 a novými pravidly ILS, podle kterých se pořádají některé závody na území České 

republiky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

- Vodní záchranná služba 

- Vodní záchranný sport 

- Historie a vývoj 

- Soutěže a disciplíny VZS 

  



 

 

Abstract 

 This bacherol thesis deals with the history od water rescue service both in the world 

and in our country. It also describes the development of water rescue as a sport in the Czech 

Republic and it describes its competitions and disciplines as well. 

 The work is divided into several parts the first of which is concerned with the history 

od developement of swimming and water rescue service worldwide and in the Czech 

Republic. The next part describes the developement of water rescue as a sport in our country 

until 1989 and the last one deals with the period after 1989 including the new ILS rules which 

are used in some competitions in our country. 
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1. Úvod 

 Již v raném mládí jsem se naučila plavat a získala tak kladný vztah k vodnímu 

prostředí. Na prvním stupni základní školy jsem se stala členkou plaveckého oddílu 

v Neratovicích, kde jsem začala se závodním plaváním. Postupně jsem získávala 

zkušenosti z mnoha závodů a právě v tomto oddílu jsem se později setkala s vodním 

záchranářstvím jako plaveckou disciplínou a začala jsem se tomuto mladému sportovnímu 

odvětví více věnovat. Několikrát jsem reprezentovala Českou republiku a účastnila se i 

mezinárodních závodů, jak v juniorských, tak v seniorských soutěžích. Zde jsem měla 

možnost porovnávat výkonnost a organizaci tohoto sportu s týmy z jiných zemí, které mají 

širší členskou základnu a tím i vyšší stupeň výkonnosti. 

 Po nástupu na Pedagogickou fakultu v Praze se mi naskytla příležitost učit 

v plavecké škole v Brandýse nad Labem, kterou provozuje naše fakulta a zvýšit si 

kvalifikaci na Cvičitele II. třídy. V té době jsem také absolvovala kurz na Plavčíka, na 

který později navazoval kurz Mistr plavčík. Zde jsem si začala uvědomovat, že plavecká 

průprava dětí, zejména na prvním stupni základní školy je na nedostačující úrovni. Na vině 

je pravděpodobně současný způsob trávení volného času nejmladší generace ve virtuálním 

světě sociálních sítí a počítačových her, bez jakýchkoliv, či s minimem tělesných aktivit, 

plavání nevyjímaje. Na druhé straně dochází k rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti 

rekreačních zařízení, jako jsou aquaparky, bazény a veřejná koupaliště. Tyto protichůdné 

tendence mě nutí k zamyšlení se nad významem vodního záchranářství, jako sportu 

vedoucímu k teoretické přípravě při zachraňování lidských životů, což má v praxi pak 

neocenitelný význam, ať při běžném dozoru na koupalištích, velkých vodních plochách, 

nebo při živelných katastrofách typu povodní, apod.  

 I když naše republika nemá moře a vodní záchranářství nemá takovou tradici jako 

v přímořských zemích, tak přesto by bylo dobře tento sport u nás prosazovat a je třeba jeho 

další propagace, aby zaujal a získával nové příznivce.  

 Vodní záchranný sport jako téma své bakalářské práce jsem si proto vybrala ze 

shora uvedených důvodů. Již tedy téměř 18 let se věnuji závodnímu plavání a posledních 7 

let také právě vodnímu záchranářství. Protože tento druh sportu u nás dosud není veřejnosti 

moc známý, rozhodla jsem se získat o této činnosti co nejvíce informací a pokusit se 

zmapovat historii Vodní záchranné služby ve světě od jeho počátků až do současnosti 

s následným zaměřením se na vývoj vodního záchranného sportu u nás. 
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2. Cíl práce 

 Cílem práce je chronologicky shrnout historický vývoj vodní záchranné služby na 

našem území od jeho počátků do současnosti, vymezit období vzniku vodního záchranného 

sportu a popsání soutěží vodního záchranného sportu na našem území, které je rozděleno 

do několika kritérií.  

2. 1 Úkoly práce 

- shromáždění pramenů, literatury a informací o historii a vývoji Vodní záchranné služby 

a Vodního záchranného sportu 

- rozbor literatury a pramenů 

- prostudování získaných informací a zpracování materiálů ve správném historickém 

členění 

- zpracování přehledu disciplín a soutěží VZS v ČR 

2. 2 Problémové otázky 

1. Co bylo hlavním impulsem ke vzniku záchranářských organizací na území Čech? 

2. Jaký je rozdíl mezi Vodní záchrannou službou a vodním záchranným sportem? 

3. Jaké disciplíny jsou shodné pro všechny vývojové etapy vodního záchranného sportu? 

4. Co mají všechny soutěže vodního záchranného sportu společného? 

5. V čem se liší pravidla soutěží podle ILS od soutěží pořádaných v České republice? 
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3. Prameny a literatura – rozbor 

 Na začátku sběru informací k mé bakalářské práci jsem vůbec netušila, kolik 

písemných pramenů k dané problematice existuje. Po prostudování dostupných materiálů 

jsem zjistila, že literatura, která by se podrobně zabývala vznikem a celou historií vodního 

záchranářství či sportu u nás doposud chybí. Většina publikací týkajících se vodní 

záchranné služby se zaměřují především na prevenci utonutí, a proto se zabývají především 

různými technikami záchrany či první pomocí.  

 Téměř od počátku vývoje vodní záchranné služby vznikaly různé publikace, ve 

kterých je zmiňováno nebezpečí utonutí při koupání a s tím spojenou potřebou záchrany. 

Mezi první publikace patří kniha A. Očenáška a F. Kožíška „Plování“ z roku 1919, kde 

jsou v jedné kapitole zmíněny způsoby dopomoci, tažení tonoucího i základy první pomoci 

(doplněno několika obrázky).  

 První kniha zabývající se podrobně záchranou při tonutí je „Záchrana tonoucích“ 

od V. Očenáška, A. Mecla a J Firsta. Jde o učebnici, která se zabývá výcvikem budoucích 

záchranářů, a která je rozdělena do několika částí (kapitol). Jednotlivé kapitoly se zabývají 

první pomocí, plaveckou průpravou, záchranou, ovládáním záchranného plavidla a 

záchranou tonoucích v zimě. O několik let později vychází nově rozšířená příručka se 

stejným názvem „Záchrana tonoucích“ (autoři V. Očenášek, A. Mecl a L. Štěpána), která 

obsahuje 4 části: plaveckou průpravu, záchranu, první pomoc při tonutí, organizace 

záchrany. Autoři příručky zastávali názor, aby každý plavec byl také dobrým zachráncem.  

 Kniha „Plavání“ (M. Hoch a kol.), která se věnuje především didaktice a teorii 

plavání, obsahuje také kapitolu užité plavání, ve které je zmíněna mimo jiné i záchrana 

tonoucích (tažení tonoucího, využití záchranných pomůcek, vytažení tonoucího na břeh 

apod.). 

 V 80. letech vyšla postupně čtyřdílná učebnice Abeceda záchrany. Jednotlivé 

učebnice jsou označeny prvními písmeny abecedy: 

A. Záchrana tonoucích – J. Řepa 1983 

B. Zdravotnická příprava – R. Jedlička 1985 

C. Teorie a praxe potápění se vzduchovým přístrojem – T. Miler 1987 

D. Plavecká příprava v záchraně tonoucích – J. Bělohlávek, Z. Hofer 1992 
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V průběhu dalších let vzniklo velké množství příruček a knih zabývající se 

záchranou v různých směrech. Postupem času se vytvořila určitá metodika záchrany, která 

se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Největší pokrok v záchranářství prodělala především 

první pomoc, kdy s vývojem lékařství se tato činnost neustále zefektivňuje.  

Mezi nejnovější publikace o vodním záchranářství patří skripta „Záchranář: 

Bezpečnost a záchrana u vody - bazény, koupaliště a aqvaparky“ (T. Miler), „Záchranář: 

První pomoc“ (J. Kaufman) a „Záchranář: Metodické listy“ (J. Kaufman, P. Karger, T. 

Miler), „Záchranář: Záchrana na tekoucích vodách“ (J. Loskot) a „Záchranář: Hladinová 

služba“ (J. Sedláček). Ve skriptech jsou veškeré informace o činnostech, povinnostech a 

materiálním vybavení vodních záchranářů. Jednotlivá skripta byla vytvořena pro budoucí 

záchranáře, kteří se chystají na školení plavčíků či záchranářů na vodních plochách.  

 Mezi velice užitečné publikace věnující se historii vodní záchranné služby a 

vodního záchranného sportu patří také skripta od Tomáše Milera „Branně tělovýchovné 

aktivity“ a „Vodní záchranná činnost“ (T. Miler a J. Bělohlávek), kde je zachycen vývoj 

záchranářství ve světě i na našem území. Skripta se rovněž zabývají počátky záchranného 

sportu a soutěžemi, které se konaly až do roku 1989.  

 Dalším zdrojem informací o jednotlivých soutěžích konajících se na našem území 

jsem získala z propozic závodů, které organizátoři posílají s informacemi do jednotlivých 

místních skupin nebo jsou k dispozici na webových stránkách pořádající danou soutěž.  

Proto se mým doplňkovým zdrojem stal internet, především oficiální stránky Mezinárodní 

záchranářské organizace, dále oficiální stránky Vodní záchranné služby ČČK a odkazy na 

jednotlivé místní skupiny.  

 Důležitým zdrojem informací byly také bakalářské a diplomové práce. Martin 

Krahulec se ve své diplomové práci „Vodní záchranná služba ČČK od počátku do 

současnosti“ zabývá podrobně vznikem a vývojem záchranářství u nás a v jedné kapitole 

zmiňuje také závodní činnost záchranářů. V absolventské práci Pavla Škanty s názvem 

„Vodní záchranná služba – závodní činnost“ se zabývá především reprezentací českých 

závodníků na mezinárodních soutěžích a pravidly těchto závodů, dále tréninkem závodníků 

a financováním.   



11 

 

4. Počátky a vývoj plavání a vodní záchranné služby  

Již od pradávna se člověk v životě dostával do situací, kdy potřeboval cizí pomoc, 

nebo měl příležitost pomoci někomu jinému a to jak na souši, tak i ve vodě. Vodní toky, 

jezera a hlavně moře byly nedílnou součástí jeho života a proto pobýval u vody za účelem 

rybolovu, boje, hygieny či přesunu z místa na místo. Tyto aktivity sebou nesly riziko tonutí 

a s tím spojenou nutnost záchrany. Právě proto historie vodního záchranářství 

bezprostředně souvisí s historií plavání.  

Z prvních zmínek o člověku nejsou známy žádné doklady o vztahu člověka 

k plavání. Pouze ze studia některých kmenů, které žijí dnes na stejné úrovni jako lidé v 

v dávnověku, se předpokládá, že plavání patřilo již tehdy k základním pohybovým 

dovednostem člověka, stejně jako chůze, lezení, házení či běh. Tyto dovednosti byly velice 

důležité v boji s přírodou či nepřítelem. S největší pravděpodobností člověk při plavání 

napodoboval pohyby zvířat, v některých částech Afriky a Jižní Ameriky tak plavou 

domorodci doposud. (Hoch 1983, str. 12) 

Dle Hocha (1983) došlo k největšímu rozmachu plavání v období otrokářské 

společnosti. Důkazy o velké oblibě plavání se dochovaly ze starého Egypta. Jde především 

o různé malby na vázách a sošky, které zobrazují plavajícího člověka. Existují také důkazy 

o tom, že plavání bylo přístupné ženám, na některých papyrusech se objevují zmínky o 

učiteli plavání, který učil děti faraonů.  

Ve starověkém Řecku byly neplavci považování za méně cenné jedince až 

nevzdělance. Plavání bylo považováno za jeden z nejdůležitějších předmětů, který se na 

gymnáziích vyučoval. „Platón (427 – 347 před n. l.) ve svých „Zákonech“ pochybuje o 

schopnostech člověka zastávat nějaký úřad, když neumí číst ani plavat.“ (Miler, 

Bělohlávek 1989, str. 147) Tento názor vyjadřoval postoj celé společnosti k otázce 

dovednosti plavání. Staří Řekové o neplavcích říkali: „Vedle čtení i plavání“, „Zabíjí, kdo 

nezachraňuje“. (Miler, 1984 str. 42) Plavání bylo důležité také v tělesné přípravě řeckého 

vojska, významnou roli zastávali plavci především v námořních bitvách, kdy speciálně 

vycvičení bojovníci připlavali pod vodou k lodi protivníka a způsobili paniku ještě před 

začátkem boje.  

Řecký způsob výchovy vojáka se přenesl také do Starověkého Říma. Vojáci se učili 

plavat v šatech a zbroji. Oblíbené bylo také potápění, používané především k výlovu 

drahocenných věcí z potopených lodí. Po zákazu olympijských her císařem Theodoiusem 
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Velikým se rozšířily gladiátorské hry, zákaz olympijských her měl za následek úpadek 

tělesné výchovy. „Obdobou gladiátorských zápasů ve vodě byly tzv. naumachie, při 

kterých se snažil jeden zápasník utopit druhého.“ (Hoch 1983, str. 13) 

Feudální společnost dovršila úpadek tělesné výchovy. Důvodem byla především 

křesťanská ideologie, která zakazovala jakoukoli péči o tělo, protože lidské tělo se stalo 

nástrojem ďáblovým a podle toho se s ním také zacházelo. Tato část feudalismu byla 

charakterizována nedostatečnou hygienou a z ní pocházejícími morovými epidemiemi. 

Prostí lidé často nedodržovali toto dogma a hledali osvěžení v rybnících a řekách. Výjimku 

tvořilo rytířstvo, protože plavání bylo z branných důvodů zařazeno do sedmi rytířských 

ctností.  

Humanismus přinesl určité uvolnění, začala se studovat antická díla, z nichž se 

poznávala řecká kultura, kde plavání zaujímalo velmi významné místo. Plavání 

propagovali ve svých dílech různé osobnosti jako například lékař Vittorino de Feltre či 

básník Bertholius a zrodila se také první učebnice plavání. Plaváním se zabýval také J. A. 

Komenský, který ve svém spise Orbis pictus zobrazil pod heslem plavání různé způsoby, 

jak překonat vodní tok člověkem. (Hoch 1983) 

Zásadní obrat nastal až s nástupem kapitalismu, kde se zakládaly pedagogické 

ústavy, ve kterých byli mladí studenti vychováváni podle nejnovějších metod. Vyučovalo 

se zde tělesné výchově a mezi nejdůležitější předměty patřilo plavání. 

Počátky sportovního plavání jsou spojeny se jménem anglického básníka lorda G. G. 

Byrona, který v roce 1810 přeplaval Dardanelskou úžinu. Chtěl si ověřit pravdivost řecké 

báje o Leandrovi, který každý večer plaval právě přes již zmíněnou úžinu (asi 1400 m 

dlouhou) za svou milenkou Hérou. Tento čin podpořil vývoj plavání ve světě, o několik 

desítek let později překonal kanál La Manche kapitán M. Webb. Následovali ho další 

plavci, kteří se snažili překonat nebo se alespoň vyrovnat výkonu kapitána M.Webba. Přes 

kanál se vydal v roce 1971 i český plavec František Venclovský, který se stal prvním 

československým přemožitelem kanálu. (Hoch 1983) 

V žádných dochovaných pramenech či literatuře, které máme z té doby k dispozici, 

však není zmínka o tom, že by záchrana lidského života byla činnost, na kterou by se lidé 

záměrně připravovali. 
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Konfucius (522 – 479 před n. l.), který je považován celou čínskou tradicí za 

největšího mudrce všech dob, zastával názor, že „Zachránce jednoho člověka je větší, než 

přemožitel jednoho města“. (Miler, Bělohlávek 1989, str. 147) 

Právě s rozvojem vodních aktivit postupně vyvstala otázka, jak při těchto činnostech 

co nejvíce eliminovat riziko úrazu či utonutí. První spolek záchranářů byl založen 

v Amsterodamu roku 1767 – jmenoval se „Maatschapy Tot Redding van Drenkelingen zu 

Amsterdam – Společnost pro záchranu tonoucích v Amsterodamu“. O dva roky později (v 

roce 1969) byla založena první německá záchranářská společnost „Hamburské záchranné 

zařízení“ (Die hamburgischen Rettungsanstalten). V dalších letech se zakládaly spolky a 

organizace pro záchranu tonoucích např. ve Vídni, Benátkách, Kodani, Paříži, Londýně. 

Jejich úkolem byla záchrana tonoucích, ale prevence zatím nepatřila do jejich náplně práce. 

(Miler, Bělohlávek 1989) 

S myšlenkou, že umění plavání znamená zabránit smrti utonutím, přišel Johann 

Fridrich Guts MUTHS (1759 – 1839), velká postava německé tělesné výchovy. „V jeho 

knize „Gymnastika pro mládež“ (1793) říká o záchranném plavání: „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". (Miler 1984, str. 44) 

Sám dokonce vedl některá praktická cvičení záchranného plavání, ve svých spisech uvádí 

návody na plavání v šatech, potápění, plavání pod vodou i hmaty pro záchranu tonoucích.  

Společnost však přijímá povědomí o záchranném plavání až kolem roku 1850. Velký 

podíl na tom má vznik anglického spolku „Royal Human Society“, který se stal vzorem 

pro ostatní spolky. Tento spolek ve svých řadách sdružoval přední lékaře (Marshall, 

Silvestr, Howard), kteří položili základy oživovacím metodám a předávali své znalosti 

dalším lidem v rámci spolku. V jednotlivých státech začínají vznikat záchranářské 

společnosti, které si zvolí za cíl systematicky se věnovat výchově svých členů pro 

záchranářskou činnost a provádět prevenci tonutí. Vznikají švédská záchranná společnost 

(1898) a Záchranná společnost vodních spolků v Berlíně a okolí.  

Koncem 19. století začaly některé organizace, které se věnovaly vodnímu 

záchranářství spolupracovat s obdobnými spolky v zahraničí. Spolupráce probíhala 

především formou výměny zkušeností při záchraně, či učení se novým technikám. 

Spolupráce ale probíhala neformálně, a proto se začala rodit myšlenka mezinárodní 
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organizace, která by zastřešovala celé vodní záchranářství. Proto francouzské záchranářské 

organizace uspořádaly v Marseille v roce 1878 první mezinárodní kongres pro záchranu 

životů, kde bylo poprvé zveřejněno přání na ustanovení organizace, která by sdružovala 

všechny záchranářské spolky, které se zabývají záchranou lidských životů. Kongres 

zaznamenal veliký úspěch a od té doby se mezi některými státy jejich vzájemné vztahy 

neporušily. V několika následujících letech se konaly další kongresy, ale žádný z nich však 

nevedl ke vzniku celosvětové záchranářské organizace. (http://www.ilsf.org/about/history)
 

 Na konci 19. století a začátkem 20. století začaly v různých evropských státech 

vznikat záchranářské spolky, které se již věnovaly prevenci tonutí a výchově svých členů v 

záchranářství. V Anglii v roce 1891 vzniká v Anglii Královská společnost vodní záchrany 

(Royal Life Saving Society – RLSS), která je považována za mateřskou federaci všech 

federací na světě díky dlouholetému působení v této oblasti. V Německu v roce 1913 

vzniká Německá společnost pro záchranu života (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft – 

DLRG). V ostatních státech Evropy vznikají také záchranářské spolky např. ve Francii 

(1893), v Itálii (1899), v Belgii (1902) či Dánsku (1907). (Krahulec 2002). 

V roce 1900 se pokusil Francouz Raymond Pitet (prezident francouzské 

záchranářské federace) uspořádat u příležitosti světové výstavy v Paříži záchranářský 

kongres se záměrem vytvořit mezinárodní záchranářskou federaci, bohužel se mu to 

nepodařilo. O deset let později trpěla Paříž mnohými povodněmi a záchranáři z celé 

Evropy přišli na pomoc. Toto gesto solidarity mezi lidmi byl jeden z důvodů, který pomohl 

R. Pitetovi v rozhodnutí o svolání nového kongresu. V roce 1910 byl svolán kongres 

v Saint – Quen, malém městečku nedaleko Paříže. Zde došlo k založení mezinárodní 

federace pro záchranu životů s názvem Federation Internationale de Sauvetage 

(Mezinárodní federace záchranářů – FIS) za účasti některých států Evropy (Velké Británie, 

Švýcarska, Belgie, Lucemburska, Francie a Dánska). Španělsko a Itálie nebyly na 

kongresu přítomni, ale podpořily vznik této organizace. Hlavním sídlem se stala Paříž. 

(http://www.ilsf.org/about/history/fis) 

Během první světové války se rozvoj FIS zastavil. V období mezi válkami pak byla 

pozornost věnována nejen vodní záchraně, ale také silniční a horské službě.  

Krátce po druhé světové válce začala opět francouzská federace spojovat ostatní 

záchranářské spolky a zorganizovala kongres ve švýcarském Lausanne, kde byly mimo 

jiné představeny nové resuscitační techniky. Členská základna FIS se pomalu zvětšovala a 
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obnovovala se také její činnost. V roce 1952 se uskutečnil v Paříži velmi důležitý kongres, 

který je považován za znovuzrození FIS. Na tomto kongresu se projednávaly cíle a záměry 

organizace. Na tomto shromáždění získala organizace nový název „Fédération 

Internationale de Sauvetage et de Secourisme et de Sport Utilitaires“ (Mezinárodní 

federace záchrany, pomoci a užitých sportů), název zůstal do roku 1963, kdy byl změněn 

na „Fédération Internationale de Sauvetage et de Sport Utilitaires“. Oficiální zkratka i přes 

různé obměny názvu organizace zůstala po celou dobu její existence písmena FIS. Logem 

se stal záchranný kruh s písmeny FIS na pozadí mapy světa a dvěma překříženými 

vavřínovými snítky v dolní části znaku (viz příloha 1). V roce 1985 opět změnila FIS svůj 

název na „Fédération Internationale de Sauvetage Aguatique“ – Mezinárodní federace 

vodní záchrany. (http://www.ilsf.org/about/history/fis) 

Druhou světovou organizací vodní záchranné služby je WLS – World Life Saving. 

Účelem založení WLS bylo stanovení vzdělávacích programů pro bezpečnost na moři a ve 

vnitrozemských vodách, které fungují na principu vzájemné spolupráce a pomoci. Tato 

organizace vznikla v roce 1971 v australské Cronulle (Nový Jižní Wales) a jejími 

zakládajícími členy byly: Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika a Spojené státy 

americké. Znakem této organizace je silueta záchranáře na pozadí mapy světa (viz příloha 

2). 

FIS a WLS měly mezi sebou velmi dobré vztahy. Členství ve FIS a WLS nebylo 

zakazováno, proto některé státy byly součástí obou organizací. Každá z organizací měla 

své pole působnosti, i když tyto hranice nikdy nebyly přesně vymezeny a dodržovány. 

Na společném shromáždění v belgickém Leuvenu 24. února 1993 se FIS a WLS 

shodly na spojení do jedné organizace, kterou pojmenovaly International Life Saving 

Federation (ILS). Za den vzniku ILS je považováno 3. září 1994, kdy byly v Cardiffu 

(Wales) schváleny a slavnostně podepsány základní dokumenty nové organizace. 

Organizace FIS a WLS tímto automaticky zanikly. Znak International Life Saving 

Federation nese počáteční písmena názvu organizace, které jsou na pozadí mapy světa, a 

z obou stran jsou vavřínové snítky (viz příloha 3). 

ILS je nezisková, apolitická, nenáboženská, celosvětová, humanitární organizace, 

která působí po celém světě. Hlavními úkoly jsou: zvýšení bezpečnosti u vody, ochrana 

lidského života ve vodním prostředí, prevence utonutí, koordinace národních organizací 

vodní záchrany a podpora vodního záchranářského sportu.  

http://www.ilsf.org/about/history/fis
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 Nejvyšším orgánem ILS je General Assembly (tzv. valná hromada nebo generální 

shromáždění), ve kterém jsou zastoupeny členské organizace jednotlivých států. Správní 

rada je volena na 4 roky a řídí činnost ILS, v jejím čele stojí prezident. Ústředí ILS sídlí 

v belgickém Leuvenu, odkud pověřený generální sekretář řídí běžnou agendu. ILS zřídila 

čtyři pobočky pro různé regiony: africkou, evropskou, americkou a asijsko – pacifickou. 

Ty jsou odpovědné za dohled a koordinaci regionálních aktivit. ILS dlouhodobě 

spolupracuje s partnerskými organizacemi, vládami, nevládními organizacemi a sponzory 

na podporu záchranářství po celém světě. 

 Pobočka pro evropský kontinent nese název International Life Saving Federation of 

Europe (ILSE). Organizace byla založena, aby zastřešila organizace, které působí v oblasti 

vodní záchrany v Evropě. Úkoly této organizace je stát v čele celosvětové snahy o snížení 

zranění a úmrtí u vody a ve vodním prostředí, propagace záchranářských postupů, výměna 

zkušeností a informací a také pořádání a zaštiťování různých sportovních akcí. ILSE 

organizuje Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu a Mistrovství ve vodním 

záchranném sportu pro juniory. Další mezinárodní soutěže jsou organizovány ve 

spolupráci se členskými federacemi. ILSE se také věnuje zakládání nových vodních 

záchranných služeb v Evropě a spolupráce s jinými subjekty (např. Evropskou unií, 

Evropskou radou pro resuscitaci, Světovou zdravotnickou organizací či Mezinárodním 

olympijským výborem).  

 Legislativa ILSE je shodná se stanovami a vnitřními předpisy ILS. Nejvyšším 

orgánem je generální shromáždění, které je složeno ze zástupců jednotlivých členských 

organizací. 

(http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16)  

  

http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16
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5. Vývoj vodní záchranné služby na našem úzémí 

Porovnáme-li na našem území vztah občanů k plavání a různým vodním sportům 

zjistíme jisté rozpory. Na jedné straně, byť v podmínkách vnitrozemského státu, má 

dlouholetou tradici např. vodní turistika. Lidé jsou schopni velmi pohotově a ve velké míře 

přijímat novinky ve vodních sportech, jako tomu bylo na počátku šedesátých let nebo 

v sedmdesátých letech například ve windsurfingu. Na druhé straně je velice zarážející, jak 

zaostala úroveň plavání ve vztahu k plaveckým dovednostem nutným k záchraně 

tonoucích. Příčina může být v nedostatečné propagaci, či nezájmu lidí o tuto problematiku.  

 Plavecká výuka se stále zaměřuje na sportovní výkon či tělovýchovné cíle, 

v některých případech je směřována ke zlepšování zdraví, tj. kondiční a rehabilitační 

plavání. Tento trend plavecké výchovy je svým způsobem logický a ve velké míře správný. 

Do výuky by se ale měl zapojit i tzv. etický resp. humanistický záměr, aby každý plavec 

byl schopen v případě potřeby poskytnout pomoc při tonutí a poskytnout odbornou 

resuscitací postiženému.
 

Vodní záchranářství má na našem území bohatou a dlouholetou tradici. První 

zmínky o organizovaném záchranářství na území Čech jsou z období mezi první a druhou 

světovou válkou. Ale počátky prvních záchranných sdružení sahají do druhé poloviny 19. 

století, kdy v roce 1857 byl založen „Pražský dobrovolný sbor ochranný“. Cílem tohoto 

sboru bylo chránit lidský život a zdraví (považujíc člověka za nejcennější statek) a 

poskytovat první pomoc při hromadných neštěstích, především při tehdejších povodních či 

požárech, apod.  

 První zmínky o sdruženích, která by se specializovaně věnovala pouze záchraně 

tonoucích, jsou až z období po první světové válce. Po vzoru některých evropských států, 

jejichž dobrovolné vodní záchranné spolky měly už více jak stoletou tradici (Anglie, 

Francie, Holandsko, Německo), se na našem území začínají formovat dobrovolné sbory 

zachránců tonoucích v rámci různých organizací. Činnost těchto spolků byla především 

v osvětové práci záchrany tonoucího, vydávání různých publikací, školení nových 

zachránců tonoucích a organizování vodní záchranné služby v době konání letních táborů. 

Konkrétně šlo o spolky Křesťanské sdružení mladých mužů (YMCA – Young Men’s 

Christians Association) či Českou obec sokolskou. Zejména YMCA se věnuje správnému a 

kvalitnímu školení svých členů. V rámci školení zachránců byla vypracována jednotná 

metodická pravidla výuky a zkušební plán. Po úspěšném složení velmi náročných zkoušek 
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a určité praxi bylo možné získat různé hodnosti zachránce – junior, zachránce – senior a 

zachránce instruktor vymezující přesné povinnosti. (Miler, Bělohlávek 1989) 

 Nadějný rozvoj vodní záchranné činnosti přerušila druhá světová válka. 

V poválečném období obnovy hospodářství není vhodný čas na znovuvybudování vodní 

záchranné služby. Až po více než deseti letech se znovu začínají prosazovat myšlenky na 

obnovu organizace vodní záchranné služby. Hlavním propagátorem této myšlenky byl 

RNDr. Jeroným Řepa, který působil jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde začal vyučovat záchranu tonoucích. Důvodem 

jeho snahy o prosazení vodního záchranářství byl stále stoupající počet utonulých. Jeho 

snaha organizovat vodní záchrannou službu jako součást Červeného kříže jako je tomu i 

v jiných zemích se podařila uskutečnit až v druhé polovině šedesátých let.  

 Řepova dlouholetá snaha našla uplatnění v březnu 1966, kdy plenární zasedání 

Československého červeného kříže (ČSČK) přijímá rozhodnutí prosazovat myšlenku 

zavedení Vodní záchranné služby ČSČK v Československé socialistické republice. O rok 

později doporučuje sekretariát Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

(ÚV KSČ) zpracovat koncepci Vodní záchranné služby (VZS) a schvaluje Zásady VZS a 

akční plán jejich zajištění. Týž rok jsou tyto Zásady i akční plán schváleny předsednictvem 

Ústředního výboru Československého Červeného kříže (ÚV ČSČK) a ustavuje Ústřední 

radu VZS ČSČK. Za založení Vodní záchranné služby Československého Červeného kříže 

lze tedy považovat rok 1967, ale její aktivní činnost nastala až v roce 1968, kdy je 

organizováno první školení pro instruktory. (Miler, Bělohlávek 1989) Ve velké části všech 

okresů na našem území byly založeny organizace VZS, které svou činností přispívají ke 

snížení počtu utonulých osob na vodních plochách a tím plní základní stanovené cíle VZS. 

Počátky VZS nebyly vůbec jednoduché, vznik a postupný vývoj závisel na několika 

jedincích, kteří si uvědomovali důležitost této organizace a svým nadšením pro věc a pílí 

pomáhali v záchraně života a prosazovali myšlenku vzniku této organizace. Dodnes většina 

lidí netuší, jak jsou záchranáři na vodní ploše důležití, dokud se někdo z jejich okolí 

nedostane do nesnází a je nutný zásah. 

VZS ČSČK se v 80. letech pokoušela o vstup do mezinárodní organizace FIS. 

V roce 1988 se stává přidruženým členem a od 12. srpna 1991 je VZS ČSČK plnoprávným 

členem FIS. Po rozdělení Československa se Vodní záchranná služba Českého červeného 

kříže stává plnoprávným členem FIS. Jednání, na kterých se jednalo o sloučení dvou 



19 

 

největších mezinárodních organizací FIS a WLS se účastnili i čeští zástupci. Po kongresu 

v Cardifu (Wales) se dne 3. září 1994 stává VZS ČČK plnoprávným členem nové světové 

organizace vodní záchrany International Life Saving Federation – ILS.  

Vodní záchranná služba ČČK (znak viz příloha 4) je největší a nejstarší dobrovolné 

nezávislé celostátní občanské sdružení, které se věnuje vodní záchraně, vzdělávání a 

záchranářskému sportu. VZS ČČK je v podstatě výběrovou organizací, která sdružuje 

převážně bývalé plavce, potápěče, vodáky či různé nadšence do vodních sportů, kteří se 

rozhodli pomáhat druhým lidem. (Batěk 1998) VZS ČČK se zabývá preventivně 

záchranářskou činností na vodních plochách po celé ČR. Další zaměření záchranářů VZS 

je poskytování kvalifikované předlékařské první pomoci na ošetřovnách a ve stanicích 

VZS ČČK. Služby, které VZS poskytuje, jsou zdarma. Členové Vodní záchranné služby 

jsou odborně vyškoleni v oblasti poskytnutí první pomoci a v technice záchrany života 

v okolí vodního prostředí. Záchranáři ovládají záchranářskou techniku v různých situacích 

na vodních plochách. 

V současné době má Vodní záchranná služba v České republice cca 1450 členů ve 

39 skupinách. Řídícím orgánem VZS ČČK je Prezidium, které má 7 členů. Prezidium se ve 

svém rozhodování opírá o tři sekce: operačně záchrannou, vzdělávací a sportovní. 

V současnosti má VZS ČČK čtyři hlavní pilíře své činnosti. 

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

plochách a v jejich blízkosti. 

2. Zajišťování bezpečnosti v aqvaparcích, bazénech a koupalištích. 

3. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na určité typy 

vodního prostředí a složky IZS (Integrovaný záchranářský systém). 

4. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS. 

(http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8) 

http://www.vzs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8
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6. Vývoj soutěží vodního záchranného sportu v období 1968 – 

1989 v Československu 

 Dovednosti a znalosti vyškolených členů VZS ČČK se každoročně prověřují při 

praktických ukázkách nejdůležitějších disciplín v záchraně tonoucích formou soutěží. 

V počátcích sloužily tyto soutěže jako společenská událost, kde se setkávali nadšenci z celé 

republiky a měřili své síly v soutěžích. Soutěže byly také důležitým prostředkem 

propagace. Postupně se tato činnost stále více „profesionalizovala“ a vyústila ve vodní 

záchranný sport, tak jak ho vnímáme dnes.  

 Vývoj soutěží VZS ČČK byl v ČSR a SSR odlišný. Nejznámější a nejmasovější 

soutěží Vodní záchranné služby ČSČK byla národní soutěž 3 členných družstev „Dny 

záchrany na vodě“, které byly pořádány každoročně v různých okresech. První ročník se 

uskutečnil v červnu 1971 v Ústí nad Labem, poslední XV. ročník organizovala Pražská 

Vodní záchranná služba v červnu 1987 na koupališti Džbán v Praze. Během vývoje této 

soutěže se projevovala snaha o vzniku podobné soutěže na celostátní závody. V SSR byla 

organizována pouze tzv. prověrková soutěž jednotlivců, která se konala vždy na závěr 

internátního školení plavců – záchranářů. Rozdílné byly také pravidla a některé disciplíny, 

ve kterých se soutěžilo. (Miler, Bělohlávek 1989) 

 V roce 1984 bylo na IX. sjezdu ČSČK vznesen požadavek na celostátní sjednocení 

soutěží VZS ČSČK, ještě tentýž rok byla vytvořena pracovní skupina, která měla za úkol 

zpracovat návrh, jak tyto soutěže sjednotit. Na základě návrhu této skupiny byl v roce 1986 

vydán Soutěžní řád VZS ČSČK, který podrobně upřesňoval pravidla národní soutěže Dny 

záchrany na vodě pro celostátní potřeby. Poprvé se podle těchto pravidel soutěžilo v roce 

1987 na Slovensku nedaleko Bratislavy. (Miler, Bělohlávek 1989) 

6. 1 Disciplíny celostátní – národní soutěže družstev  

Tato soutěž měla být jakýmsi vrcholem sportovní přípravy členů VZS, důležitou 

roli sehrála i v rámci propagace záchranářské činnosti. Soutěžilo se na otevřených vodních 

plochách, kde byly sestaveny jednotlivé dráhy z bójí, drah a mol (popřípadě lodí). 

Soutěžila tříčlenná družstva mužů a žen v několika disciplínách.  

„První ročník proběhl již v roce 1971 pod názvem „1. přebor členů Vodní 

záchranné služby ČSČK“ z podnětu a iniciativy profesora Zdeňka Havla, absolventa 1. 

kurzu pro členy VZS ČSČK (1968 Olomouc), člena VZS ČSČK Ústí nad Labem. O rok 



21 

 

později se mění název na „Pohár ČÚV ČSČK“. V roce 1976 se soutěž začala nazývat „Dny 

záchrany na vodě“ a záštitu převzal předseda ČÚV ČSČK, který daroval putovní pohár pro 

muže a předseda Vládní komise pro snižování mimopracovní úrazovosti ČSR, který 

daroval pohár pro ženy. K další změně názvu došlo v roce 1985, kdy se po schválení FV 

ČSČK začala nazývat „ Národní soutěž družstev mužů a žen v záchranářské činnosti na 

vodě o putovní poháry předsedy ČÚV ČSČK a předsedy Vládní komise pro snižování 

mimopracovní úrazovosti v ČSR“ (zkráceně Národní soutěž VZS ČSČK)“ (Krahulec, 

2002, str. 61 - 62)  

Od roku 1998 nese tato soutěž název „MČR družstev VZS ČČK na volné vodě“ a 

tento název je platný dodnes. Tato soutěž je organizována každoročně více než 40 let 

jednotlivými místními skupinami VZS na základě pověření Prezidia VZS ČČK. Disciplíny 

a jejich podoba se v průběhu let několikrát měnila. Tyto disciplíny v různých podobách 

napodobovaly činnost záchranářů při záchraně tonoucích na volné vodě. Tento typ soutěží 

je typický pro Českou republiku.  

V roce 1986 byl vydán Soutěžní řád Vodní záchranné služby ČSČK, kde byly 

popsány disciplíny, ve kterých se soutěžilo. Jednalo se o: plavání v šatech, tažení břemene, 

resuscitace, hod záchranným kruhem, záchrana z plavidla, plavání se základní potápěčskou 

výstrojí (ABC), záchrana pomocí prkna pro windsurfing. 

V roce 2002 byl Soutěžní řád a pravidla soutěží Vodní záchranné služby ČČK 

aktualizovány a některé disciplíny upraveny. V dnešní době se soutěží v těchto 

disciplínách: záchrana tonoucího pomocí záchranného míče, záchrana tonoucího pomocí 

plavidla, záchrana tonoucího pomocí windsurfingového prkna, kardiopulmonální 

resuscitace. Dále se soutěží se v několika štafetách: štafeta 3 x 100 metrů plavání za 

ztížených podmínek, štafeta 3 x 100 metrů plavání se základní potápěčskou výstrojí za 

ztížených podmínek, štafeta 3 x 100 metrů tažení modelu tonoucího. 

1. 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 výstřel uchopí míč a hází směrem 

k ukotvené boji, 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. Druhý závodník vstupuje do odhodového prostoru po dotyku 

bóje. Správnost zásahu bóje signalizuje rozhodčí. Hody se opakují u druhého a 
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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. 

2. 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 jsou umístěna za čarou vlevo (nosítka jsou složena). Na 

startovní povel startuje a plave tonoucí 60 metrů k bóji. Po dotyku bóje, povolí 

rozhodčí pozvednutím bílého praporu nalodění se do lodě. Veslař uchopí a nasadí 

vesla, 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 ostatní členové 

družstva na zádi lodi libovolným způsobem. Tonoucí nesmí při nakládání a cestě 

zpět nijak pomáhat. Zachránce již také nemůže veslaři pomáhat. Protnutím cílové 

čáry přídí lodě se změří čas a začíná běžet čas pro transport. Po zakotvení si 

zachránce a veslař rozloží nosítka a položí tonoucího do stabilizované polohy a 

přenesou jej na předem určené místo. Po položení se zastavuje čas pro transport.  

3. Záchrana tonoucího pomocí windsurfového plováku 

Družstvo se skládá z tonoucího, zachránce a pomocníka. Družstvo je připraveno u 

startovní čáry, plovák je uložen za startovní čárou na hraně břehu, vlevo jsou 

složena nosítka. Po startovním výstřelu plave tonoucí k zakotvené bóji 60 metrů 

vzdálené od břehu. Po dotyku tonoucího bójky, povolí rozhodčí start druhému a 

třetímu členu družstva, kteří vezmou prkno a nosítka. Pomocník si připraví nosítka 

v době, kdy zachránce provádí záchrannou akci. Zachránce provede libovolným 

způsobem naložení tonoucího na plovák. Při nakládání nesmí zachránce ztratit 

kontakt s tonoucím. Tonoucí nesmí pomáhat při nakládání ani při cestě zpět. Plovák 

smí být otočen do zpátečního směru až po naložení tonoucího. Projetím cílové čáry 

se měří čas záchrany tonoucího a spouští se čas pro transport tonoucího. Pomocník 

může pomoci zachránci při dojezdu ve vodě, poté spolu naloží tonoucího na nosítka 
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a stabilizují ho v zotavovací poloze, poté ho transportují na předem určené místo. 

Po položení nosítek se zastavuje čas pro transport a dále pokračují pomocník a 

tonoucí v disciplíně KPR (kardiopulmonální resuscitace). 

4. Kardiopulmonální resuscitace (oživování) 

Tato disciplína spočívá v simulaci záchrany postiženého při zástavě dechu a oběhu. 

Simulace je prováděna ve dvojici na modelu, kdy „postižený“ je v bezvědomí, 

nedýchá, nemá srdeční akci, nekrvácí a je bez úrazu. Dvojice prování KPR 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. 

5. Štafeta 3 x 100 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 (zapnut 

minimálně na jeden knoflík, zavázanou šňůrkou u kalhot, lícovou stranou ven). Na 

startovní signál startuje první člen a plave volným způsobem ve své dráze, 

podplave překážku (37,5 metrů od startu) a pokračuje k obrátkové stěně. Na obrátce 

si svlékne šaty a uloží je bezpečně na obrátkové zařízení, poté opět podplave 

překážku, a co nejrychleji doplave k cíli. Po doteku v cíli skáče druhý člen štafety a 

plave obdobným způsobem jako první člen. Třetí člen absolvuje trať po doteku 

druhého člena v cíli. Závod končí dotykem cílové čáry třetím členem družstva, kdy 

se zastavuje čas.  

6. Štafeta 3 x 100 m plavání se základní potápěčskou výstrojí za ztížených 

podmínek 

Každý člen štafety plave 100 metrů (50 metrů s břemenem a 50 metrů bez břemene 

za použití základní potápěčské výstroje ABC – potápěčská maska, dýchací trubice a 

ploutve). Družstvo je připraveno na startovní čáře, na startovní signál se první člen 

začne strojit do ABC, po ustrojení vezme cihlu, která leží na startovní čáře a vyráží 

na trať. Plave libovolným způsobem, cihlu musí držet alespoň v jedné ruce a 

používat ABC. Na trati podplave překážku a plave k obrátkové stěně, kde odloží 

břemeno a vrátí se zpět. Při zpáteční cestě opět podplave překážku. Závodník nesmí 

břemeno ztratit, pokud jej vyloví, může pokračovat v závodě. Po předání štafety, se 

do ABC oblékne druhý a poté třetí závodník, oba absolvují trasu stejným způsobem 
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jako první. Závod končí doplaváním třetího člena, dohmatem na cílovou čáru se 

zastavuje čas. Závodník musí končit závod s minimálně jednou ploutví (je tedy 

povoleno při ztrátě nasadit si ji). Při úpravě výstroje (maska, dýchací trubice) není 

povolen pohyb vpřed. 

7. Štafeta 3 x 100 metrů tažení modelu tonoucího 

Každý člen družstva táhne 100 metrů model. Na startovní povel 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 a posléze třetímu členu družstva. Závod končí po 

doplavání všech tří členů družstva a dotykem na cílovou čáru. Po dotyku se 

zastavuje čas. Soutěžící musí model táhnout, ne tlačit (hlava modelu nesmí být před 

hlavou zachránce). Hlava modelu, respektive 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. Je povoleno s modelem běžet, pokud to 

hloubka vody dovolí. 

(Skořepa 2002) 

6. 2 Další soutěže Vodní záchranné služby ČSČK 

Další soutěže Vodní záchranné služby ČSČK na území ČSR jsou organizovány 

v rámci jednotlivých Základních organizací VZS ČSČK (ZO VZS ČSČK). Konají se 

většinou každý rok v určitém období. 

6. 2. 1 Modelový závod zachránců tonoucích Baška – „Tvrdošijní“ 

 Od roku 1980 organizovala Vodní záchranná služba Frýdek – Místek na vodní 

nádrži Baška modelový závod záchrany tonoucích s názvem „Baška“, později se název 

změnil na „Tvrdošijní“. Šlo o modelový závod pro jednotlivce, který se skládal z těchto 

záchranářských disciplín: hod kruhem, plavání v oděvu včetně svlékání a oblékání, plavání 

se základní potápěčskou výstrojí, vylovení a tažení břemene, vylézání na loď a její 

ovládání a závěrečný běh do cíle, na který navazovala kardiopulmonální resuscitace. 

(Miler, Bělohlávek 1989) 

 Jedním z účastníků modelového záchranářského závodu byl Jiří Pechout z místní 

skupiny Jablonec nad Nisou, který se o několik let později rozhodl se svolením autora 
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nápadu Jindřicha Měrky obnovit tradici této soutěže, a tak se od roku 2009 soutěží na 

přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou. (http://www.vzs-jablonec.cz/tvrdosijni/)  

Název závodu: Modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně o pohár primátora 

statutárního města Jablonec nad Nisou. Tvrdošijní. 

 Závod se skládá z 5 částí, které je nutno absolvovat jednu po druhé ve správném 

pořadí, výsledné pořadí závodníků určí dosažený čas po absolvování všech disciplín a 

přičtení případných penalizací. Před startem má každý závodník 120 vteřin na přípravu 

záchranného kruhu a případné zkušební hody. Před startovním pokynem stojí závodník 

před startovní čarou oblečen do mokrého zapnutého pracovního oblečení (montérky, 

kalhoty + blůza, která musí být zapnutá alespoň na 2 knoflíky) a v ruce drží záchranný 

kruh s plovoucím lanem o délce 15 metrů. Na pokyn startéra, kdy se spouští měření času, 

zahajuje závodník svou první disciplínu – hod záchranným kruhem. Závodník má tři hody 

na cíl, který je vzdálený 10 metrů od břehu. Cíl nesmí být zasažen přímo ze vzduchu, ale 

kruh musí k cíli doplout nebo být stažen lanem. Za platný pokus se považuje kontakt lana 

s cílem. Při přešlapu startovní čáry se hod hodnotí jako neplatný. Po třetím hodu musí 

závodník stáhnout lano se záchranným kruhem ke startovní čáře. Za každý neuznaný bod, 

či nestažení záchranného kruhu po posledním hodu se přičítá penalizace 10 sekund 

k celkovému času.  

 Po absolvování hodů následuje druhá disciplína – plavání, kdy musí závodník 

v oděvu přeplavat k plastovému molu (3 x 5 metrů velkému), které je umístěno 50 metrů 

od startu. U mola v pěti metrovém pásmu se musí závodník svléct z oděvu a umístit jej na 

molu, tak aby žádná část oděvu nebyla v kontaktu s vodou. Na molu má závodník 

připravené své ABC (ploutve, potápěčskou masku a dýchací trubici), které si oblékne a 

plave 30 metrů ke kůlu, po celou cestu musí mít závodník nasazenou masku a dýchat přes 

šnorchl. U kůlu je ve třech metrech umístěna pro muže pneumatika a pro ženy naplněný 

model, který musí vylovit a libovolně dotáhnout zpět k molu. Při tažení nemusí závodník 

šnorchl používat. Závodník musí k molu připlavat s minimálně jednou ploutví. Penalizace 

10 vteřin k celkovému času se uděluje v případě, že se závodník svlékne před pěti 

metrovou hranicí, nesprávně umístí oděv na molo, nepoužije šnorchl či masku při plavání 

ke kůlu.  

 Po odložení ABC je vedle mola připravena třetí disciplína – surfový plovák, na 

kterém závodník odpluje k 70 metrů vzdálené bóji. Za bójí simuluje převrácením plováku 

http://www.vzs-jablonec.cz/tvrdosijni/
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podél své osy naložení tonoucího a poté se vrací zpět k molu, kde předá plovák pořadateli 

a pokračuje ve čtvrté disciplíně – veslice a běh. Za neprovedení simulace naložení se 

připisuje penalizace 10 vteřin k celkovému času.  

 Po předání plováku nasedá závodník do připravené veslice, která je u mola a 

vesluje zpět ke břehu po vyznačené trati bójemi dlouhé 150 metrů. Na trati je vyznačena 

bóje, kterou musí závodník objet dokola (360°) a poté pokračovat ke břehu. Na břehu dá 

závodník vesla do lodi a povytáhne veslici na břeh, aby ji zajistil před uplaváním, a běží 

posledních 100 metrů do cíle, kde se mi při proběhnutí cílové čáry stopuje čas. Neobjetí 

bóje znamená 10 vteřin penalizaci, stejně tak nezajištění lodi a neuložení vesel do lodi. Po 

doběhnutí následuje poslední část závodu – KPR – kardiopulmonální resuscitace. 

 15 metrů za cílem je umístěn resuscitační manekýn, na kterém musí závodník do 60 

sekund od proběhnutí cíle zahájit KPR. Resuscitaci provádí po dobu 180 sekund. Hodnotí 

se účinnost vdechů, stlačování hrudníku a vzájemná souhra těchto činností. Za každou část 

při nesprávném provedení může závodník dostat penalizaci 10 sekund.  

 

Obrázek 1 – Grafifké znázornění celého závodu Tvrdošijní 

Zdroj: propozice k závodu Tvrdošijní 
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6. 2. 2 Soutěž družstev v záchranářské činnosti na vodě pořádaný na 
počest Měsíce Československo – sovětského přátelsví a výročí VŘSR 

 Soutěž je pořádána každoročně v měsíci listopadu v plaveckém bazénu v Sokolově 

pod záštitou VZS ČSČK Sokolov a Obecního výboru ČSČK Sokolov. Soutěží 3členná 

družstva můžu a žen v těchto disciplínách: 

1. 3 x (50 + 50) m plavání v šatech 

2. 3 x 100 m plavání s břemenem 

3. 100 m dopomoc plavci (most) 

4. 3 x (50 + 50) m s ABC a břemenem 

5. 2 minuty kardiopulmonální resuscitace  

(Miler, Bělohlávek 1989) 

V současnosti je tato soutěž pořádána pod názvem „O pohár města Sokolova“ 

místní skupinou VZS ČČK Sokolov a v letošním roce by se měl uskutečnit 24. ročník. 

Disciplíny, termín závodů i místo konání se od počátků nezměnilo.  

1. 3 x (50 + 50) metrů plavání v šatech 

 První závodník startuje z bloku oblečený v oděvu (zajistí pořadatel) a plave 50 

metrů volným způsobem. Po doplavání musí co nejrychleji svléci šaty, aniž by se držel 

okraje či vyznačené dráhy a vyhodit je přes okraj bazénu, tak aby nespadly zpět do vody 

(při vyhazování je možné přidržet se okraje). Poté plave dalších 50 metrů volným 

způsobem. Po dotyku o cílovou stěnu startuje v oblečení další člen družstva a plave 

obdobným způsobem. Celkový čas družstva se měří po doteku posledního člena družstva.  

2. 3 x 100 metrů plavání s břemenem 

Závodník skáče ze startovního bloku s břemenem a táhne břemeno znakem sounož 

100 metrů. Obrátka musí být provedena břemenem o stěnu a po celou dobu musí závodník 

držet břemeno oběma rukama. Po doplavání vytáhne břemeno z vody a postaví jej na 

startovní blok, kde ho předá dalšímu závodníkovi, který okamžitě startuje a plave stejným 

způsobem jako první závodník. Nakonec plave třetí závodník. Celkový čas družstva se 

měří až po postavení břemene na startovní blok posledním členem družstva. 

3. 100 metrů dopomoc plavci (most) 

 Startuje se z vody, kdy se závodníci drží rukou okraje bazénu. Po startu musí 

družstvo utvořit tzv. most (dva závodníci plavou za sebou prsa, třetí leží mezi nimi a o 
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prvního se drží rukama za ramena, a na druhém závodníkovi má položené nohy na 

ramenou), poté plavou 100 metrů, aniž by se tvar rozpadl. Při obrátce stačí dotek prvního 

závodníka, stejně tak dotek cílové stěny prvního závodníka stopuje měřený čas.  

4. 3 x (50 + 50) metrů ABC s břemenem 

 První závodník startuje ze startovního bloku, na startovní povel obléká ABC a po 

úplném oblečení skáče do vody. Po skoku se potopí do hloubky 3 metry, kde 

z vymezeného prostoru vyloví břemeno a plave s ním 50 metrů libovolným způsobem. 

Před doplaváním 50 ti metrů se zanoří a vrátí břemeno na vyznačeného prostoru. Po 

uložení břemene se vynoří, dotkne se stěny a plave dalších 50 metrů. Po doplavání obléká 

ABC a skáče do vody druhý a poté třetí závodník, kteří plavou obdobným způsobem jako 

první závodník. Čas se měří po doteku posledního závodníka. 

5. Kardiopulmonální resuscitace 

 V určeném prostoru provádí družstvo resuscitaci. Každý z družstva si vylosuje, 

jaký úkon bude provádět: nepřímá srdeční masáž, umělé dýchání z plic do plic, celková 

kontrola postiženého. Podle vylosovaného úkonu provádějí závodníci úkol po dobu dvou 

minut a rozhodčí je bodují podle úspěšnosti (úspěšná 0 bodů, neúspěšná 1 trestný bod). 

(Propozice 22. ročníku soutěže družstev záchrany na vodě „O pohár města Sokolova“)  
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7. Soutěže vodního záchranného sportu od roku 1989 do 

současnosti v českých zemích 

Vodní záchranný sport je velice náročný sport, který se skládá z mnoha disciplín. 

Důvodem, proč tento sport vznikal, byla snaha najít způsob, kterým by se dala testovat 

fyzická a psychická odolnost záchranáře. Disciplíny jsou sestaveny tak, aby prověřili 

závodníka, jak po stránce plavecké, tak jeho schopnost řešit určité situace. Proto pro rozvoj 

vodního záchranného sportu je velice důležité získávání nových mladých členů. Díky 

systému soutěží a vzdělávání mladých členů je možné vytrénovat nové závodníky. 

V dospělosti pak mohou navázat na mistrovské soutěže jednotlivců či družstev nebo se 

účastnit mezinárodních organizací pořádaných ILS. (Batěk 1998) 

Soutěže vodního záchranného sportu lze na území České republiky rozdělit do dvou 

kategorií. První kategorií jsou soutěže, které se konají na regionální úrovni, druhou 

kategorií jsou soutěže konající se podle mezinárodních pravidel ILS a lze je rozdělit na 

bazénové a mořské a plážové disciplíny. Soutěže jsou také rozděleny do věkových 

kategorií.   

7. 1 Regionální soutěže 

 Do kategorie regionálních soutěží jsou zařazeny takové soutěže, které jsou 

pořádány pouze na území České republiky a uskutečňují si každoročně vždy ve stejnou 

dobu. Soutěží se v bazénech nebo na přírodních vodních plochách.  

7. 1. 1 Blanenská 250 

Blanenská dvěstěpadesátka je závod ve sdružené záchranářské disciplíně. Je to 

velice oblíbený závod, který má tento rok za sebou 18. ročník. Pořádá jej MS VZS ČČK 

Blansko v městském plaveckém bazéně v Blansku. 

Věkové kategorie: Chlapci/dívky – věk 15 – 17 let 

Muži/ženy – věk 18 – 40 let 

Muži/ženy – věk nad 40 let 

Popis disciplíny: Závod spočívá v uplavání 250 ti metrů určeným způsobem bez 

porušení pravidel. Závodník stojí oblečený do pracovního oděvu a stojí na okraji bazénu. 

Oděv musí být zapnut alespoň na 2 knoflíky a nesmí být oblečený naruby. Na startovní 

povel závodník vezme záchranářskou podkovu a hází tři hody na cíl (bójka, která je 
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umístěna na vodní hladině ve vzdálenosti cca 7 metrů od okraje). Za každý zásah mimo 

bójku získává závodník jeden trestný bod. Poté, co závodník odhází své pokusy, odloží 

podkovu, skočí do vody a plave v oděvu 50 metrů volným způsobem. Po doplavání 50 ti 

metrů, svlékne oděv a vyhodí jej ven z vody přes okraj bazénu. Při svlékání není povoleno 

přidržovat se okraje bazénu, při vyhazování již ano. Žádná část oděvu nesmí přesahovat 

přes hranu bazénu. Poté plave závodník 50 metrů volným způsobem. Po doplavání vyleze 

závodník z vody (z prostoru své startovní dráhy), nasadí si ABC (potápěčskou masku, 

šnorchl a ploutve), poté skáče libovolným způsobem do vody, ponoří se na dno bazénu 

(čtyřmetrová hloubka), kde vyloví cihlu, se kterou plave 50 metrů volným způsobem. Po 

doplavání položí cihlu i ABC na okraj bazénu, odepne barel, který je upevněný karabinou 

ke dráze vymezující dráhu. Uchopí barel oběma rukama a táhne jej oběma rukama celých 

50 metrů. Obrátka musí být provedena dotekem barelu o obrátkovou stěnu. Po doplavání 

50 ti metrů se musí barel opět dotknout stěny a až potom ho závodník opět připevní 

karabinou. V posledním úseku musí závodník doplavat k bóji, kde se zanoří ke dnu (asi 2 

metry), vyloví ze zavěšeného koše puk, se kterým doplave na konec bazénu (25 metrů), 

tam ho položí a plave posledních 25 metrů volným způsobem do cíle. Čas je zastaven 

dohmatem v cíli.  

7. 1. 2 Jarní  a podzimní cena Neratovic 

 Místní skupina Neratovice pořádá každoročně Jarní a podzimní cenu Neratovic 

v záchranářských disciplínách. Závody obsahují 4 individuální disciplíny („záchranářský 

čtyřboj“) a 2 štafety. Do soutěže jsou zařazeny 3 vložené závody pro děti 10 let a mladší. 

Jednotlivé individuální disciplíny jsou bodovány a zvítězí ten, kdo získá nejvíce bodů. Za 

porušení pravidel se připočítává 5 sekund penalizace. 

Věkové kategorie: dělené na muže a ženy 2002 a mladší 

2001 - 2000 

1999 -1998 

1997- 1994 

1993 a starší 

 100 metrů tažené modelu s pásem a ploutvemi 

 Startuje se z bloku s ploutvemi a pásem, plave se 50 metrů volným způsobem 

s ploutvemi a pásem. Po dotyku stěny rukou zapne model do záchranářského pásu v 5 ti 
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metrovém pásmu a poté táhne model dalších 50 metrů. Přes hlavu modelu se nesmí 

přelévat voda. 

 50 metrů záchrana modelu 

 Po startu z bloku plave závodník 25 metrů volným způsobem, před obrátkou se 

zanoří pro ponořený model, který leží naplněný vodou na dně a jeho nohy se dotýkají 

obrátkové stěny. Po vynoření táhne závodník model 20 metrů do cíle, tak aby obličej 

modelu nebyl pomořený pod vodou. 

 100 metrů záchranný polohový závod 

  Po startu plave závodník 50 metrů volným způsobem, po obrátce se potopí a plave 

15 metrů pod vodou k ponořenému modelu, který uchopí a voloví. Poté plave závodník 35 

metrů s modelem (obrátku provádí dotknutím o stěnu, není povoleno ztratit kontakt 

s modelem).  

 50 metrů s nasazením ploutví a záchranného pásu 

 Startuje se z bloku, na startovní povel závodník plave 25 metrů volným způsobem 

k obrátkové stěně. Po doteku na obrátkové stěně si závodník nasadí ve vyznačeném úseku 

ploutve a záchranářský pás a plave k cíly 25 metrů. 

 25 metrů tažení prázdného modelu (vložený závody pro 10 let a mladší) 

 Startuje se z protější strany bazénu z vody s prázdným modelem. Závodník musí 

doplavat správným způsobem k cílové stěně bazénu.  

 50 metrů kombinovaně 25 metrů kraul celý + 25 metrů znak nohy (vložený 

závod pro 10 let a mladší) 

 Startuje se z bloku, na startovní povel skáče závodník do vody a plave 25 metrů 

volným způsobem. Po doteku na obrátkové stěně vezme destičku a plave do cíle znakové 

nohy s destičkou položenou na břiše (drží jí oběma rukama). Destičku lze 1 rukou pustit 5 

metrů před cílem a použít ji k dohmatu.  

 10 metrů pod vodou vylovit kroužek a doplavat do 25 metrů (vložený závod pro 

10 let a mladší) 

 Startuje se z protější strany bazénu, po skoku plave závodník 10 metrů pod vodou, 

kde vyloví barevný kroužek ze dna bazénu a s ním doplave k cílové stěně bazénu.  
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7. 1. 3 O pohár starosty Prahy 15 

 Vodní záchranná služba ČČK Místní skupina Praha 15 pořádá každoročně již 11 let 

závody jednotlivců a dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže. 

 Soutěž jednotlivců probíhá podle pravidel ILS, která jsou pouze přizpůsobena na 

krátký bazén (25 metrů). Soutěží se v těchto disciplínách: 50 metrů záchrana modelu, 100 

metrů záchranný polohový závod, 100 metrů tažení modelu s pásem a ploutvemi. Mezi 

disciplíny dvojic patři: záchrana s pásem a ploutvemi (50 metrů + 50 metrů), tažení 

tonoucího (50 metrů + 50 metrů), záchrana v oděvu (75 metrů + 50 metrů), záchrana 

pomocí lana, kardiopulmonální resuscitace, uzlování a test z první pomoci.  

Věkové kategorie: Kategorie A 2004-2001 

Kategorie B 2000-1999 

Kategorie C 1998-1997 

Kategorie D 1996- 1993 

Kategorie E 1992 a staršíě 

1. Záchrana s pásem a ploutvemi (50 m + 50 m) 

První závodník startuje z bloku pádem na zad s ABC (s odskokem nebo bez odskoku – 

hluboký předklon, drží masku jednou rukou držení kotníku druhou, hladinu protnou 

nejdříve hýždě po nich zbytek těla – „potápěčský skok“). Po skoku se nevynoří a plave 25 

metrů pod vodou (vzdálenost plavání pod vodou je upravena podle kategorií). Po obrátce 

pokračuje závodník 25 metrů volným způsobem. Po 50 ti metrech je připraven druhý 

závodník, který se jednou rukou drží okraje bazénu. Druhý závodním má na sobě ploutve a 

záchranářský pás. Po dotyku obrátkové stěny prvního závodníka, druhý vyráží s pásem a 

ploutvemi a plave 50 metrů. První závodník se musí chytit pásu a kopáním pomáhá 

druhému závodníkovi. Dotykem druhého závodníka v cíli se zastavuje čas měření.  

2. Tažení tonoucího (50 m + 50 m) 

První z dvojice startuje z bloku „skokem do neznámé vody“ a plave záchranářským 

kraulem do poloviny bazénu, kde se zanoří pro puk v hloubce cca 1,6 metru, vyzvedne jej 

a doplave pod vodou k obrátkové stěně. Vyndá puk z vody a plave zpět 25 metrů volným 

způsobem. Druhý závodník je připraven u obrátkové stěny s nasazenými ploutvemi. Po 

dotyku prvního závodníka ho uchopí oběma rukama v podpaží a tažením na zádech ho 
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táhne 50 metrů. Obrátka je provedena jakoukoli částí těla o stěnu bazénu, táhnoucí ale 

nesmí ztratit kontakt s taženým. Tažený závodník nepomáhá.  

3. Záchrana v oděvu (75 m + 50 m) 

První z dvojice (bez oděvu) startuje z bloku startovním skokem a plave postupně 75 

metrů (25 metrů prsa, 25 metrů znak a 25 metrů volný způsob). Po uplavání dané 

vzdálenosti a dotyku o obrátkovou stěnu dá zvednutím ruky znamení druhému 

závodníkovi. Na znamení skáče druhý závodník skokem do neznámé vody oblečený 

v košili a kalhotách a plave záchranářským kraulem pro prvního závodníka. Po dotyku 

obrátkové stěny uchopí prvního závodníka oběma rukama v podpaží a táhne ho k cíli. 

Tažený závodník nepomáhá.  

4. Dopomoc unavenému plavci 

Tato disciplína je hodnocena podle kategorií, ročníky 2001 a mladší plavou po startu 

pouze jeden úsek pod vodou (12,5 metru) poté se vynoří a zbylý úsek (do 50 ti metrů) 

plavou volným způsobem. Druhý závodník je připraven ve vodě a po dotyku prvního 

závodníka obrátkové stěny se první závodník chytí druhého závodníka za ramena a plavou 

50 metrů dopomoc unavenému plavci (druhý závodník plave prsa, unavený plavec pouze 

prsové nohy). Závodníci nesmí mezi sebou ztratit kontakt. Kategorie 2000 a starší má 

první úsek náročnější v tom, že první závodník plave dva úseky pod vodou (po startu 12,5 

metrů a poté volným způsobem do konce, po obrátce 12,5 metrů pod vodou a poté volným 

způsobem k cíli). Po dotyku obrátkové stěny platí stejná pravidla jako kategorie 2001 a 

mladší.  

5. Záchrana pomocí lana 

Dvojice se rozdělí na záchranáře a tonoucího. Tonoucí „čeká“ ve vodě ve vzdálenosti 

12 metrů od startu. Drží se lana, které je v té vzdálenosti umístěno. Záchranářské lano je 

narovnáno mezi tonoucím a zachráncem. Na startovní povel musí zachránce co nejrychleji 

smotat lano a hodit jej tonoucímu, ten ho musí chytit (tonoucí lano chytá pouze do 

vzdálenosti, na kterou dosáhne, aniž by přitom pustil napnuté lano) a poté ho zachránce co 

nejrychleji dotáhnout k cíli (tonoucí smí pomáhat kraulovým kopáním).  

6. Kardiopulmonální resuscitace 

Resuscitace je prováděna na modelu a provádí ji oba závodníci společně. Řeší 

jednotnou situaci: postižený je v bezvědomí, nedýchá, nemá srdeční činnost a je bez úrazu 

a nekrvácí. 
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7. Uzlování 

Každý závodník si vylosuje dva typy uzlů a ty také předvede. Vybírá se z následujících 

uzlů: Ambulantní uzel, Lodní smyčka (na strom), Dračí smyčka (kolem těla), jednoduchá 

Rybářská spojka, Zkracovačka, Osmičkový uzel (jednoduché navázání na laně), Škotový 

uzel (spojení šátku a uzlovačky) a Prusíkův uzel (pomocí uzlovačky a horolezeckého lana). 

Časový limit na uvázání uzlů je 2 minuty. Počítají se pouze upravené a dotažené uzly. 

8. Test z první pomoci 

V uzavřené místnosti dostanou závodníci test svých znalostí z první pomoci. Jedná se o 

test s odpověďmi a, b, c, d, kdy závodník zaškrtne správnou odpověď (pouze jedna je 

správná). Test píše každý sám za sebe, výsledky dvojice se potom sčítají.  

7. 2 Mezinárodní pravidla ILS 

 Soutěže podle těchto pravidel se dělí na bazénové disciplíny, které jsou 

organizovány na dlouhých plaveckých bazénech (50 metrů) a na mořské a plážové 

disciplíny prováděné na volném moři, resp. v pobřežních vodách a přilehlých plážích.  

7. 2. 1 Bazénové disciplíny 

Soutěže jednotlivců 

V této části závodů, soutěží každý závodník sám za sebe. Získané body se počítají 

do celkového umístění družstva. Na mezinárodních soutěžích je družstvo složeno z 6 ti žen 

a 6 ti mužů. Při popisování pravidel jsem vycházela z mezinárodních pravidel pro soutěže 

vodní záchranné služby ILS z roku 2012.  

(http://europe.ilsf.org/about/commissions/sport/competitions) 

1) 200 m Obstacle Swim – 200 metrů plavání s překážkami 

 Závodník plave 200 metrů volným způsobem, v průběhu trati musí závodník 8krát 

překonat podplaváním překážku. Překážky jsou umístěny napříč bazénem 12,5 metrů od 

stěn bazénu a zasahují do hloubky 70 cm. (viz obrázek 8 – 4 x 50 metrů štafeta plavání 

s překážkami) 

  

http://europe.ilsf.org/about/commissions/sport/competitions
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2) 100 m Manikin Carry with Fins – 100 metrů záchrana modelu s ploutvemi 

 Závodník plave 50 metrů s ploutvemi volným způsobem, před obrátkovou stěnou se 

zanoří pro ponořený model, se kterým se musí v 10 ti metrovém pásmu od stěny bazénu 

vynořit. Poté musí co nejrychleji doplavat k cílové stěně bazénu a dotknout se. Při tažení 

modelu se nesmí voda opakovaně přelévat přes obličej tzv. topení. 

 
Obrázek 2 – 100 m záchrana modelu s ploutvemi 

 

3) 50 m Manikin Carry – 50 metrů záchrana modelu 

Závodník plave 25 metrů volným způsobem, před manekýnem se zanoří a vytáhne 

model v 5 ti metrovém pásmu na hladinu a dotáhne ho v co nejrychlejším čase správným 

způsobem do cíle.  

Obrázek 3 – 50 m záchrana modelu 

 

4) 100 m Rescue Medley – 100 metrů kombinované záchranářské cvičení 

Závodník plave 50 metrů volným způsobem, před obrátkovou stěnou provede 

nádech a po zanoření plave pod vodou k manekýnovi. Manekýn je potopený 17,5 metrů od 

obrátkové stěny (pro muže a ženy je vzdálenost stejná, dříve byla vzdálenost pro muže 20 

metrů a ženy 15 metrů). Manekýn leží na dně, natočený hlavou směrem k cíli. Soutěžící 

podplave daný úsek pod vodou a vytáhne figurínu v 5ti metrovém pásmu a poté doplave 

s manekýnem k cílové stěně. Soutěžící se smí rozdýchávat směrem k obrátkové stěně, po 

otočení musí podplavat úsek pod vodou, při sebrání manekýna je povoleno odrazit se ode 

dna.  
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Obrázek 4 – 100 m kombinované záchranářské cvičení 

 

5) 100 m Manikin Tow with Fins – 100 metrů záchrana modelu se 

záchranářským pásem a ploutvemi 

 Závodník startuje na akustický signál s ploutvemi a se záchranným pásem. 

Závodník plave 50 metrů volným způsobem, po dohmatu na obrátce musí závodník 

zapnout pás okolo do poloviny naplněného modelu ve vyznačeném pásmu a dotáhnout 

model zpět do cíle. 

 
Obrázek 5 – 100 m záchrana modelu se záchranářským pásem a ploutvemi 

 

6) 200 m Super Lifesaver – 200 metrů super záchranář 

 Závodník plave 75 metrů volným způsobem, poté se zanoří pro model a dotáhne jej 

25 metrů k obrátkové stěně. Po doteku obrátkové stěny pustí model, navlékne si pás a 

obuje ploutve, poté plave 50 metrů volným způsobem s ploutvemi a pásem. Po doteku na 

obrátce zapne napůl plný model do pásu a plave s ním co nejrychleji do cíle.  

 Obrázek 6 – 200 m super záchranář 

 

7) 100 m Saving a Manikin by Boat – 100 metrů záchrana na lodi 

 Na startovní povel skočí závodník do lodě a nasadí vesla. Vesluje k modelu, který 

je ve vzdálenosti 50 metrů od startu. Uprostřed trasy je bóje, kterou musí závodník během 

jízdy objet jedenkrát do kola (360°).  Model stojí na hladině ve svislé poloze (hlavou nad 

vodou), závodník musí k modelu přiblížit zádí a nesmí se dotknout modelu lodí. Uchopí 
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model a vyzvedne jej z vody tak, aby byl vidět bílý pruh na modelu. Poté vrátí model zpět 

do vody, uklidí jedno veslo do lodi a s druhým veslem „pádluje“ přímo do cíle. Na splnění 

úkolu je časový limit pro muže 3 minuty 30 sekund a pro ženy 3 minuty 45 sekund. 

 Obrázek 7 – 100 m záchrana na lodi 

 

 

Soutěž štafet 

 V každé štafetě jsou 4 závodníci, kdy každý má svůj úsek (žádný ze závodníků 

nesmí plavat jakýkoli úsek dvakrát). 

 Samostatnou skupinou „štafet“ jsou Line Throw a SERC. Line Throw závodí pouze 

dva členové a v SERCu spolupracují 4 členové. 

8) 4 x 50 m Obstacle Relay – 4 x 50 metrů plavání s překážkami 

 Každý plave úsek dlouhý 50 metrů, kde jsou umístěny dvě překážky, které musí 

podplavat (vzdálenost překážky od startu je 12,5 metrů a 37,5 metrů).  

 
Obrázek 8 – 200 m plavání s překážkami a 4 x 50 m překážková štafeta 

 

9) 4 x 25 m Manikin Relay – štafeta 4 x 25 metrů s modelem 

 V této štafetě plave každý člen štafety 25 metrů s manekýnem, kterého si mezi 

sebou předávají. První závodník začíná na startovní povel z vody (jednou rukou se drží 

stěny, ve druhé ruce drží model) a plave 25 metrů k druhému závodníkovi, kde předá 
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model. Druhý závodník předá model třetímu, poté třetí čtvrtému závodníkovi. Předávka 

mezi prvním a druhým závodníkem a třetím a čtvrtým závodníkem probíhá uprostřed 

bazénu a musí být provedena v 5 ti metrovém pásmu. Předávka mezi druhým a třetím 

závodníkem probíhá na obrátkové stěně. Druhý závodník předá manekýna po dotyku 

stěny, třetí závodník se drží jednou rukou kraje, dokud se druhý závodník nedotkne stěny.  

 Obrázek 9 – 4 x 25 m tažení modelu 

 

10) 4 x 50 Medley Relay – štafeta 4 x 50 metrů se záchranářským pásem 

 První člen plave 50 metrů volným způsobem. Po doteku obrátkové stěny skáče do 

vody druhý v pořadí a plave 50 metrů volným způsobem s ploutvemi (je možné plavat 

motýlkové vlnění pod vodou). Po dotyku stěny skáče třetí člen štafety a plave 50 metrů 

volným způsobem se záchranářským pásem. Po dotyku obrátkové stěny předává 

záchranářský pás čtvrtému členovi, který je připraven ve vodě obut do ploutví. Čtvrtý člen 

po převzetí pásu plave posledních 50 metrů a táhne třetího člena, který může pomáhat 

kraulovým kopáním do cíle.  

11) Line Throw – házení lana 

 Házení lana je velice oblíbená disciplína, která je ve své podobě velice podobná 

reálným zásahům záchranářům. Této disciplíny se účastní dva členové „tonoucí“ a 

„zachránce“. Na signál skáče první z družstva s lanem do bazénu a doplave do vzdálenosti 

12 metrů od břehu, přitom natáhne lano. Napříč bazénem je natažené lano, kterého se 

„tonoucí“ drží blíže k cíli. Na startovní povel musí druhý závodník co nejrychleji smotat 

lano, které je natažené v dráze a hodit ho prvnímu závodníkovi a co nejrychleji ho 

přitáhnout k sobě. Pokus se hod nepodaří, může celý pokus znovu opakovat, časový limit 

je ovšem 45 vteřin, po uplynutí limitu zazní akustický signál a disciplína je ukončena. 

Soutěží se v bazénu v jednotlivých rozplavbách. 
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Obrázek 10 – Line Throw (házení lana) 

 

12) SERC 

 SERC (Simulated Emergency Response Competition) je jednou z nejzajímavějších 

disciplín vodního záchranného sportu. Jedná se o simulovanou záchranu pro čtyřčlenné 

družstvo. Tato disciplína prověřuje úsudek, znalosti, a schopnosti celého družstva 

vypořádat se s určitou situací, na kterou nemají téměř žádný čas se připravit. Několik 

minut před startem se dozvědí základní informace (především, jaká krizová situace nastala 

– únik nebezpečné látky do bazénu, propadnutí střechy v plném provozu bazénu, potopení 

lodi, propadnutí ledu na rybníku a záchrana hokejistů, pád letadla do řeky, apod) a mají 

krátký čas na domluvu. Na akustický signál vchází do bazénu a mají 2 – 3 minuty na 

vyřešení dané situace. Rozhodčí bodově hodnotí jednotlivé úkony např. kolik osob bylo 

zachráněno, jaké použili pomůcky apod. 

7. 2. 2 Mořské a plážové disciplíny 

 Mořské disciplíny jsou podobně jako bazénových disciplíny. Hodnotí se jednotlivci 

i družstva dle dosažených časů a získaných bodů. Body získané v soutěži jednotlivců i 

štafet se započítávají do celkového hodnocení družstva. Také mořské a plážové disciplíny 

mají svá pravidla, která je potřeba dodržovat (pravidla podle ILS). 

Soutěže jednotlivců 

 V soutěži jednotlivců závodí každý soutěžící sám za sebe, ale získané body se 

započítávají do soutěže družstev.  

1. Surf Race – Plavání v moři 

 Závod začíná hromadným startem z pláže, po vběhnutí do vody plave závodník 

stanovenou trasu (vyznačeno určenými bójemi) a doběhne po pláži do cíle. Délka závodu 

je 400 metrů pro muže i ženy.  
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 Obrázek 11 – Surf race 

 

2. Run – Swim – Run 

 Soutěžící začínají od startovní čáry, na startovní povel běží 200 metrů po pláži 

směrem k moři, poté plavou vyznačený úsek (300 metrů) a nakonec běží 200 metrů do cíle. 

Obrázek 12 – Run – swim – run 
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3. Board Race – Závod na záchranářském prkně 

 Závod na surfových prknech po vyznačené trase. Závod začíná hromadným startem 

z pláže s prknem v ruce. Na startovní povel vběhnou závodníci s plovákem do vody, 

naskočí na něj a ujede stanovenou trasu. Na konci trati vyběhne z vody (plovák nechává ve 

vodě) a proběhne cílovou čarou na pláži.  

 Obrázek 13 – Board Race 

 

4. Surf Ski Race – Mořský kajak 

 Závod na speciálních mořských kajacích. Stejně jako disciplíny Surf Race a Board 

Race je i u tohoto závodu trasa vyznačena bójemi a je ze všech 3 disciplín nejdelší. Start a 

cíl je na rozdíl od Surf Race a Board Race ve vodě. Závod začíná hromadným startem, 

když po startovním povelu nasednou závodníci do kajaků a obeplujou vyznačenou strasu. 
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Obrázek 14 – Surf Ski Race (mořský kajak) 

 

5. Oceanman/Oceanwoman 

 Jeden z nejnáročnějších závodů z celé škály disciplín vodního záchranného sportu. 

V této disciplíně závodník absolvuje plavání, jízdu na plováku a mořském kajaku a běh. 

(běh je řazen pouze mezi disciplínami a během do cíle). Pořadí disciplín se vždy před 

začátkem losuje, proto je pořadí v každém závodě jiné.  

Obrázek 15 – Oceanman/Oceanwoman 
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6. Beach Sprint – Plážový sprint 

 Běh na 90 metrů na pláži v písku. Závod probíhá v jednotlivých rozbězích (10 

soutěžících) a postupně jsou vyřazováni nejpomalejší běžci, dokud nezůstane určitý počet 

na finále.  

 
Obrázek 16 – Beach sprint 

 

7. Beach Flags 

 Vyřazovací závod, kdy na startovní čáře je o jednoho více závodníků než je kolíků 

umístěných na cílové čáře. Jde tedy o krátky sprint na 20 metrů v písku. Závodníci startují 

vleže na břiše s hlavou v opačném směru běhu. Závodník, který nedokáže uchopit kolík, je  

ze závodu vyřazen. 
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Obrázek 17 – Beach Flags  

 

8. Beach Run – Plážový běh 

Plážový běh na 2000 metrů na pláži. Závodníci běžá čtyři 500 metrů dlouhých kol. 

 

Obrázek 18 – Beach Run 
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Soutěž družstev 

9. Beach Relay – Běžecká štafeta 

 Závodu se účastní čtyřčlenné družstvo, kdy každý z družstva běží 90 metrů na pláži 

po písku. Členové štafety běhají tam a zpět (každý svůj 90 metrů dlouhý úsek) a předávají 

si štafetový kolík. Startuje se v několika rozbězích, kde startuje vždy 10 štafet a 4 nejlepší 

postupují do dalšího rozběhu.  

Obrázek 19 – Beach Relay 

 

10. Rescue Tube Rescue – Záchrana s ploutvemi a pásem 

 Závodí čtyřčlenné družstvo, kdy jeden simuluje tonoucího u bóje, druhý 

zasahujícího zachránce s ploutvemi a záchranářským pásem a třetí a čtvrtý člen čekají u 

břehu, aby tonoucího dotáhli na břehu k cíli. Na startovní povel plave první člen (tonoucí) 

ke své bóji, kde po dotyku bóje zvedne ruku a zamává, tím dá signál zachránci, který vbíhá 

do vody s oblečeným pásem a ploutvemi v ruce, ve vodě je obuje a plave také k bóji. 
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Zachránce za bóji zapne tonoucího do záchranného pásu a táhne ho k cíli (tonoucí může 

kopat znakové nohy). Ve vodě čekají dva pomocníci a čekají než zachránce přitáhne 

tonoucího, kterého uchopí a táhnout co nejrychleji do cíle.  

  
Obrázek 20 – Rescue Tube Rescue  

 

11. Board Rescue – Záchrana na prkně 

 Disciplína pro dvoučlenné družstvo – záchrana pomocí surfu. Na startovní povel 

první člen družstva běží do vody a plave k předem určené bóji (přibližně 120 metrů). 

Jakmile se dotkne své bóje, zvedne ruku a zamává, tím dá povel druhému členu družstva, 

který vezme surfové prkno a vběhne do vody, a co nejrychleji pluje k prvnímu členovi. Za 

bójí první člen vleze na plovák k druhému členovi a co nejrychleji plavou zpět ke břehu. 

Cílovou čáru musí protnoutoba společně.  
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Obrázek 21 – Board Rescue 

 

12. Oceanman/Oceanwoman Relay 

 Ve čtyřčlenném družstvu absolvuje každý jeden úsek (kajak, plovák, plavání a běh). 

Pořadí disciplín se losuje stejně jako v Oceanman/Oceanwoman jednotlivců. Pouze běh je 

finální částí. (viz obrázek Oceanman/Oceanwoman) 

 

7. 2. 3 Pomůcky používané při závodech 

Při zásahu vodními záchranáři se používají různé záchranné pomůcky, které 

usnadňují a pomáhají záchranářům při záchraně života (např. loďka, záchranářský pás, 

lano, plovák, apod.). Na soutěžích ve vodním záchranném sportu se používají také 

záchranářské pomůcky, které jsou více či méně upraveny pro závody. Tyto pomůcky mají 

určité rozměry, které musí schválit ILS nebo ILSE. Mezi závodní pomůcky patří: 
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Záchranný pás – je vyroben z plovoucí pružné hmoty a je okolo 95 cm dlouhý 

(max. 100 cm), 13 cm široký a 6 cm vysoký. Pás je na jednom konci opatřen karabinou, na 

druhém konci je navázáno lano (nejlépe plovoucí), dlouhé asi 160 cm. Na této straně je 

také kovový kroužek, do kterého se zapíná karabina (může být několik kroužků pro různé 

velikosti obvodů). Konec lana je zakončen smyčkou z popruhu. (viz příloha 4) 

Model (figurína, manekýn) – musí být vyroben z plastu s otvory, kterými je možné 

naplnit ho vodou a uzavřít. Váha naplněného modelu je 70 kg. Zadní část hlavy musí být 

zvýrazněna jinou barvou než zbytek figuríny, stejně tak příčný pruh uprostřed těla 

(obvykle je barva modelu oranžová a zvýrazněné části bílé). (viz příloha 5) 

Ploutve – se mohou používat klasické plastové či potápěčské, které jsou běžně 

dostupné v obchodech. Jediné omezení je ve velikosti ploutve, kdy délka ploutve od paty 

k začátku ploutve nesmí překročit 65 cm a šířka 35 cm. Při závodech se nejčastěji 

používají speciální laminátové nebo karbonové ploutve. (viz příloha 6) 

Lano – vyrobeno z plovoucího materiálu o průměru 8 mm (+- 1 mm) a délce 16,5 – 

17,5 metrů. (viz příloha 7) 

Překážky – používané v bazénových disciplínách s podplaváváním překážek. 

Překážky zasahují do hloubky 70 cm a jsou široké 240 cm. Vnitřek překážky je vyplněn 

síťovinou, tak aby ji nemohl závodník proplavat. Horní část musí být viditelně označena.  

Loďka – závodí se na klasické pramičce šípovitého tvaru se dvěma vesly. 

Pramičky musí být při závodech shodné, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny 

závodníky.  

Záchranný surfový plovák – jde o surfový plovák, který je upravený k záchraně 

tonoucího. Maximální délka plováku může být 3,2 metru a hmotnost minimálně 7,6 kg. 

Plovák se používá na volné vodě, jak v soutěžích jednotlivců, tak soutěži družstev. (viz 

příloha 8) 

Mořský kajak – používá se pouze na otevřené vodě. Délka kajaku okolo 5,8 metrů 

a hmotnost minimálně 18 kg.  Závodník má k dispozici klasické dvojpádlo. (viz příloha 9) 

Kolík – jde o pomůcku, která se používá při Beach Flags. Kolík by měl být 

vyroben z pružného materiálu (např. hadice) o délce 28 – 30 cm a vnějším průměru 25 

mm. Kolíky by měly být dobře viditelné v písku.   
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7. 3 Soutěže podle mezinárodních pravidel ILS 

Soutěže podle pravidel ILS jsou v dnešní době organizovány pouze v Brně – Grand 

prix Moravie. Mistrovství České republiky VZS ČČK se konalo v Ostravě, kde v roce 

2007 proběhl poslední 13. ročník. (http://www.vzsostrava.cz/zavody.html) Za posledních 7 

let bylo uspořádáno pouze jedno Mistrovství ČR v záchranném sportu v Hradci Králové, 

organizace se ujal pan Pavel Plavina z MS Brno – město. Bohužel z finančních důvodů se 

nedaří organizovat tuto soutěž pravidelně. V letošním roce pořádá MČR ve vodním 

záchranném sportu Místní skupina Brno – střed.  

 V roce 2011 a 2012 MS Český Krumlov uspořádala Mezinárodní mistrovství České 

republiky v plážových a mořských disciplínách na Lipenské přehradě. Bohužel 

z nedostatku financí se další ročník zatím neuskutečnil.  

7. 3. 1 Grand prix Moravie (GPM) 

 Grand prix Moravie patří mezi nejprestižnější závod ve vodním záchranném sportu 

v České republice. Pořadatelem je Místní skupina VZS ČČK Brno – město a letos proběhl 

jeho osmý ročník. První ročníky této soutěže byly organizovány na krátkém bazénu TJ 

Tesla Brno – Lesná, který nakonec nevyhovoval, a tak poslední tři ročníky byly pořádány 

v plaveckém bazéně Za Lužánkami. Soutěž se vyvíjela ve všech směrech. První ročníky 

byly organizovány pouze pro kategorii juniorů (15 – 18 let), později organizátoři rozšířili i 

o kategorii seniorů. Tento závod se také po několik let počítal mezi nominační závody pro 

juniorskou a později i seniorskou reprezentaci na mistrovstvích světa a Evropy. 

 Soutěž probíhá ve třech dnech. Vždy v pátek je příjezd závodníků a kolem 17 hod. 

jsou závodníci přichystáni k první disciplíně – SERC. Závodníci jsou uzamčeni v šatnách, 

aniž by věděli co se na bazéně děje. Postupně je organizátoři pouštějí do přípravné 

místnosti a následně do bazénu (pořadí soutěžících ani co se děje na bazéně závodníci 

netuší).  

 V sobotu se soutěží v klasických disciplínách – 200 m super záchranář, 100 m 

záchrana modelu s ploutvemi, 100 m záchrana s ploutvemi a pásem, 100 m záchranářský 

polohový závod a 50 m tažení modelu. 

 V neděli jsou na programu: 100 m záchrana z lodi a štafety 4 x 25 m tažení modelu, 

4 x 50 m záchranářská štafeta. Na závěr je Hod lanem.  

(http://www.gpmoravie.cz/index.php/about-gpm.html) 

http://www.vzsostrava.cz/zavody.html
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7. 3. 2 Mezinárdní mistrovství České republiky v plážových a 
mořských disciplínách 

 Soutěž v plážových a mořských disciplínách je unikátní závod v České republice. 

Soutěží se v několika mořských a plážových disciplínách podle pravidel ILS: 

1. běh – plavání – běh (run – sim – run) 

2. plážové praporky (Beach flags) 

3. plovák (Surf race) 

4. plážový běh (Beach run) 

5. záchranářská štafeta (Rescue tube resuce) 

6. záchrana s plovákem (Board rescue) 

 Tato soutěž byla pořádána pouze dvakrát začátkem června (2011 a 2012). Bohužel 

kvůli nedostatku finančních prostředků se v loňském roce nepodařilo tuto soutěž 

uskutečnit.  

  



51 

 

8. Diskuze  

 V této části se věnuji rozboru problémových otázek stanovených na počátku. Tyto 

otázky charakterizují problematiku tématu a jejich zodpověděním jsem se snažila 

vystihnout podstatu této práce. 

1. První problémová otázka se zabývá impulsem vzniku záchranářských organizací u 

nás. První zmínky o vodním záchranářství na území Čech sahají do poloviny 19. 

století, kdy byly v Praze rozsáhlé povodně a byla zde potřeba pomoc dobrovolníků. 

Po vzoru organizací vznikajících v Evropě se i u nás postupně začali sdružovat 

dobrovolníci pod různými organizacemi. Snaha RNDr. Jeronýma Řepy vedla 

k prosazení myšlenky založit organizaci Vodní záchranné služby pod záštitou 

Československého červeného kříže. 

2. Tato otázka vysvětluje rozdíl mezi VZS ČČK a záchranným sportem. Vodní 

záchranná služba Českého červeného kříže je organizací, která se zabývá 

souhrnným systémem záchrany na vodních plochách, na rozdíl od vodního 

záchranného sportu jako její odnože zaměřené především na sportovní výkony a 

soutěžení. 

3. V průběhu let se disciplíny vodního záchranného sportu vyvíjely a měnily, ale 

přesto mají některé znaky společné. Disciplína, která by se objevovala ve všech 

vývojových etapách vodního záchranného sportu, je tažení modelu. V počátcích 

závodění se místo modelu používal např. barel, ale význam této disciplíny byl a 

zůstává stále stejný. Simulace tažení tonoucího či utonulého ke břehu za účelem 

záchrany. Další disciplínou je hod záchranářským lanem případně záchranářským 

kruhem na cíl (bójku, případně „tonoucího“ který se lana chytá). V záchranářských 

soutěžích se často objevuje také plavání v ploutvích, případně v potápěčské masce, 

šnorchlu a ploutvích (tzv. ABC). Všechny tyto disciplíny se objevují, jak 

v soutěžích na volné vodě, tak v disciplínách v bazéně. Disciplíny podle pravidel 

ILS tyto disciplíny obsahují také.  

4. Společné znaky soutěží vodního záchranného sportu jsou především v tom, že 

všechny soutěže jsou organizovány za účelem porovnání sil a schopností mezi 

závodníky a také jako určitá propagace této aktivity. Díky tomu jednotlivé místní 

skupiny rozšiřují svoji členskou základnu o různé věkové kategorie. Členové 

místních skupin se zde naučí plavat či základy první pomoci a účastní se 
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záchranářských soutěží. Místní skupiny si tímto způsobem „vychovávají“ budoucí 

záchranáře či plavčíky, kteří pomáhají na různých vodních plochách.  

5. Tato otázka vysvětluje rozdíly v pravidlech jednotlivých soutěží. Soutěže, 

organizované na našem území jsou poměrně různorodé. Závody pořádané v ČR se 

v mnoha ohledech liší od soutěží ILS. Hlavním rozdílem je fakt, že v České 

republice není mnoho závodníků, kteří by se věnovali pouze záchrannému sportu. 

Proto většina závodů pořádaných v České republice je organizována nejen pro 

závodníky ale i pro aktivní záchranáře, kteří si chtějí porovnat mezi sebou své síly a 

vyzkoušet si své schopnosti. Soutěží se v disciplínách, které se více či méně snaží 

přiblížit reálným situacím, do kterých se záchranáři při záchraně života mohou 

dostat a mají v České republice dlouholetou tradici (např. Mistrovství republiky 

VZS ČČK volná voda, Blanenská 250ka, apod.). Cílem soutěží pořádaných podle 

pravidel ILS je především porovnání výkonů jednotlivců či skupin při dodržení 

striktně daných podmínek vytvořených ILS. 
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9. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo shromáždit dostupné informace o Vodním 

záchranném sportu a soutěžích v ČR a zpracovat jejich přehled. Pro zpracování vývoje 

Vodní záchranné služby a vodního záchranného sportu se mi podařilo shromáždit dostatek 

publikací a zdrojů, díky kterým se mi i přes občasné neúplné informace podařilo vývoj a 

historii detailně zdokumentovat.  

 Při popisu soutěží a jejich pravidel jsem použila především materiály ILS 

(Mezinárodní záchranářská organizace) a propozice organizátorů jednotlivých závodů. 

Důležitým zdrojem byly také rozhovory s bývalými závodníky, trenéry či organizátory 

soutěží, kteří mi poskytli mnoho užitečných informací. Významnou pomocí mi byly také 

mé vlastní zkušenosti se záchranným sportem a soutěžemi, kterých jsem se osobně 

zúčastňovala nejen jako závodník, ale i jako pořadatel. 

 Bakalářská práce jako celek, má popisný charakter s cílem přiblížit tento sport širší 

veřejnosti, protože se jedná o aktivitu, která není v České republice příliš rozšířená. 

Metodicky jsem postupovala nejprve studiem všech dostupných zdrojů a následně 

vytvořila ucelený přehled nejdůležitějších soutěží, které jsou u nás pořádány včetně 

metodiky a jejich pravidel. V práci jsem shrnula všechny podstatné informace o 

záchranném sportu a pravidlech současných soutěží pořádaných na území České republiky. 

 Tuto práci bych doporučila k přečtení každému, kdo se zajímá o vodní 

záchranářství a má ambice se věnovat záchrannému sportu v jeho soutěžní podobě. Práce 

může být také přínosem pro studenty, kteří budou v průběhu svého studia zpracovávat 

obdobnou tématiku. 
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12. Použité zkratky 

ABC  Základní potápěčská výstroj (maska, dýchací trubice, ploutve) 

ČČK  Český červený kříž 

ČSČK  Československý červený kříž 

ČÚV ČSČK Český ústřední výbor Československého červeného kříže 

DLRG  Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft 

FIS Federation Internationale de Sauvetage Aguatique  

GPM  Grand prix Moravie 

ILS International Life Saving Federation 

ILSE International Life Saving Federation of Europe 

IZS  Integrovaný záchranný systém  

KPR Kardiopulmonální resuscitace 

MČR Mistrovství České republiky 

MS VZS ČČK Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže 

OV ČSČK  Okresní/obvodní výbor Československého červeného kříže 

RLSS   Royal Life Saving Society 

SERC Simulated Emergency Response Competition 

ÚV KSČ   Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VZS ČSČK/ČČK   Vodní záchranná služba ČSČK/ČČK 

WLS   World Fife Saving 

YMCA  Young Men’s Christians Association 

ZO VZS ČSČK  Základní organizace VZS ČSČK 
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