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ABSTRAKT 

 

Název:  Sportovní soutěže Vodní záchranné služby 

 

Cíle: Cílem práce je stručně shrnout historický vývoj vodní záchranné služby, 

vymezit vznik vodního záchranného sportu a popis soutěží  vodních záchranářů, na 

našem území a ve světě. 

 

Metody: Při tvorbě této práce je využita analýza dostupných pramenů a literatury 

týkající se problematiky daného tématu. 

 

Výsledky práce: Přehled historie Vodního záchranného sportu, shrnutí a sepsání 

existujících soutěží a vodního sportu v České republice a ve světě. 

 

Klíčová slova: vodní záchranná služba, vodní záchranný sport, historie, soutěže, 

záchranář 

  



	  

ABSTRACT 

 

Titles: Sport competitions of Water rescue service 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize and describe the 

historical process of Water rescue service and the formation of Water rescue sport. 

Furthermore, the thesis introduces the rules of this sport and it's disciplines 

competitions all over the world. 

 

Methods: The analyse of available sources was used for this work. 

 

Results: The Overview of Water rescue service history and it's competitions in Czech 

republic and the rest of the world. 

 

Keywords: Water Rescue Service, Water Rescue Sport, history, competitions, 

lifeguard 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
	  
ABC   Základní potápěčská výstroj 

č.    číslo 

ČČK   Český červený kříž 

ČR    Česká republika 

ČSČK   Československý červený kříž 

ČSR    Československá republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

ČÚV ČSČK  Český ústřední výbor Československého červeného kříže 

FIS    Federation Internationale de Sauvetage Aguatique 

GPM   Grand prix Moravie 

HZS    Hasičský záchranný sbor 

ILSE      International Life Saving Federation of Europe 

ILS   International Life Saving Federation 

IX.    devátý 

IZS    Záchranný systém 

JM     Junior man 

JPO    Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami  

   požární ochrany 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JW    Junior woman 

KPR   Kardiopulmonální resuscitace 

LZS    Letecká záchranná služba 

m    Metrů 

MČR   Mistrovství České republiky 

MM    Master man 

MS VZS ČČK Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže 

MU    Mimořádná událost 

MW    Master woman 

NSK    Národní soustava kvalifikací 

NSP    Národní soustava povolání 

PČR    Policie České republiky 

PO    Požární ochrana 
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PZZS   Poskytovatelé zdravotní záchranné služby 

RLP    Rychlá lékařská pomoc 

Sb.    Sbírka 

SERC   Simulated Emergency Response Competition 

SM    Senior man 

SSR    Slovenská socialistická republika 

SW    Senior woman 

ÚV ČSČK  Ústřední výbor Československého červeného kříže 

ÚV KSČ   Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VZ    Volný způsob 

VZS    Vodní záchranná služba 

WLS   World Fife Saving 

XV.    patnáctý 

YMCA   Young Men’s Christians Association 

ZLP    Záchranné a likvidační práce 

ZZS    Zdravotnická záchranná služba  
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1. ÚVOD 
	  

Tato bakalářská práce se zabývá vodním záchranným sportem nejen pro svojí 

nápaditost a zajímavost, ale i s cílem tento pro mnoho lidí dosud neznámý sport 

představit. Málokdo by dnes na otázku „Znáš Vodní záchranný sport? odpověděl „ano, 

znám“. 

 

Jde o velice lákavý sport mezi vodními záchranáři, neboť se jej kromě nich zúčastňují i 

lidé mimo obory, nadšenci, které tento sport zaujal a někteří se mu nadšeně věnují už 

od raného mládí. 

 

Velkým pozitivem tohoto sportu je to, že rozvíjí vědomosti o vodním záchranářství, 

nacvičují se různé situace, které by v reálném životě mohly nastat, a soutěže a 

disciplíny jsou tomu rovněž přizpůsobeny. 

 

V České republice je k vidění široká škála rozmanitých soutěží ve vodním 

záchranářství, přestože je svou vnitrozemskou polohou ochuzena o příhodné podmínky 

přímořských zemí. I tak je propagace a popularizace toho sportu dobrá a užitečná věc, 

která může jen pomoci k lepšímu povědomí o problematice vodního záchranářství a k 

větší bezpečnosti 
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2. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
 

Integrovaným záchranným systémem (dále jen IZS) se dle zákona 239/2000 Sb., o IZS a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se rozumí: koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Základním smyslem IZS je integrovat možnost každého, kdo by při provádění záchranných 

a likvidačních prací měl být zapojen s ohledem na kompetence, kterými může přispět 

k řešení nastalé MU. IZS se použije při přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě 

provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného 

záchranného systému, podílí se na přípravě na mimořádné události, záchraně a likvidaci 

včetně dalších úkolů ochrany obyvatelstva a tím z hlediska jeho působnosti překrývá celý 

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

2.1 Základní pojmy spojené s IZS 

2.1.1 Mimořádná událost 

 

Mimořádná událost je působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.1.2 Záchranné práce 

 

Záchranné práce jsou činnosti, které vedou k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí vedoucí k přerušení příčin vyvolávajících tuto 

mimořádnou událost. (Vilášek, Fiala, Vondrášek,2014) 

 

2.1.3 Likvidační práce 

 

Likvidační práce jsou činnosti, které vedou k odstranění následků způsobených vznikem 

mimořádné události, v praxi jde především o odstraňování poškozených budov hrozících 
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zřícením, terénní úpravy, čištění řečišť, dekontaminaci zamořených osob, zvířat, pozemků 

nebo materiálu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek,2014) 

2.1.4 Ochrana obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva je souhrn úkolů civilní ochrany, jedná se o včasné varování, 

evakuaci, ukrytí a nouzové přežití při vzniku mimořádné události a další opatření 

k zabezpečení ochrany jejich života, zdraví a majetku v postiženém místě. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek,2014) 

2.1.5 Krizová situace 

 

„Krizovou situací je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)“ (zákon č. 

240/2000 Sb.) 

 

2.2 Historická legislativa 
 

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod jsou základními legislativními dokumenty 

pro výstavbu IZS, stejně jako pro vznik jiných zákonů.  

 

Dalším dokumentem, který vedl k vytvoření IZS bylo Usnesení vlády č. 187/1992 z roku 

1992, který obsahoval návrh na vytvoření havarijních komisí územních orgánů k plánování 

a řízení opatření při vzniku nežádoucích událostí. (Martínek, Tvrdek, 2010) 

 

Usnesení vlády č. 22/1993 z roku 1993 k návrhu koncepce ministerstva vnitra v oblasti 

vnitřního pořádku a bezpečnosti. (Martínek, Tvrdek, 2010) 

 

Důležitým a posledním dokumentem bylo Usnesení vlády č. 246/1993 ze dne 19.5. 1993 

k návrhu zásad integrovaného záchranného systému. (Martínek, Tvrdek, 2010)  
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2.3 Současná legislativa IZS 
 

Právní úprava oblasti IZS vychází přímo z některých ustanovení Ústavy ČR a Listiny Práv 

a Svobod. Působnost v oblasti IZS je zákonem ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (kompetenční zákon) 

svěřena Ministerstvu vnitra, které je tak gestorem právní úpravy IZS. Celá oblast IZS je 

zastřešena zákonem o IZS a jeho dvěma prováděcími vyhláškami a prováděcím nařízením 

vlády. Právní úprava oblasti IZS nastala účinností zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákona č. 241/2000 Sb., o 

hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Všechny tři uvedené zákony mají mnoho 

společného a jsou propojeny množstvím odkazů a souvislostí.  

 

Základním právním předpisem pro IZS je však zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zákon o IZS řeší různé povinnosti, působnosti a oprávnění všech subjektů, které nějakým 

způsobem přicházejí do styku s přípravou na řešení mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva. Pravidla stanovená zákonem 

o IZS jsou platná i v případě, kdy je vyhlášen některý z krizových stavů na území 

postiženém mimořádnou událostí nebo na celou ČR a platí i za válečného stavu. Naopak se 

tento zákon nevztahuje na předcházení mimořádných událostí, tzn. prevenci vzniku 

takových událostí, nebo na činnosti spojené s obnovou území postiženého mimořádnou 

událostí. Zákon o IZS je využíván v těch případech, kdy je k provádění záchranných a 

likvidačních prací nutná současná spolupráce více subjektů - složek IZS. (Zákon č. 

239/2000 Sb.) 

2.4 Složky IZS 
 

Jedná se zejména o složky, které jsou známé veřejnosti a které se podílí na provádění 

záchranných a likvidačních prací. Tyto složky mají dostatečné vybavení a kompetence pro 

zvládnutí celé řady úkolů při řešení krizových situací, potřebnou mobilitu a jsou 

rovnoměrně rozmístěny po celém území ČR. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 4, se složky IZS dělí 

na základní složky a na ostatní složky. (Zákon č. 239/2000 Sb.) 
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obr. 1 - složky Integrovaného záchranného systému  

zdroj: autor	  

2.4.1 Základní složky IZS 

 

Mezi základní složky řadíme Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky plošné 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.  

 

Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny 

Ministerstva vnitra. Za stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného systému na 

území příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního 

právního předpisu.  

Hasičský	  záchranný	  sbor	  České	  republiky	  

Jednotky	  požární	  ochrany	  zařazené	  do	  
plošného	  pokrytí	  kraje	  jednotkami	  požární	  
ochrany	  
Poskytovatelé	  záchranné	  zdravotnické	  
služby	  

Policie	  České	  republiky	  

Vyčleněné	  síly	  a	  prostředky	  ozbrojených	  sil	  

Ostatní	  ozbrojené	  bezpečnostní	  sbory	  

Ostatní	  záchranné	  sbory	  

Orgány	  ochrany	  veřejného	  zdraví	  

Havarijní,	  pohotovostní,	  odborné	  a	  jiné	  
služby	  

Zařízení	  civilní	  ochrany	  a	  neziskové	  
organizace	  

Sdružení	  občanů,	  která	  lze	  využít	  k	  LZP	  
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2.4.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

V roce 2001 nabyl účinnosti zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky. Tento zákon byl zrušen nabytím účinnosti nového zákona č. 320/2015 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o 

hasičském záchranném sboru).  

Počátky HZS v České republice se datují v roce 1853, kdy byl založen první placený 

hasičský sbor na území Prahy. První jednotky dobrovolných hasičů vznikly na našem 

území v roce 1864 ve Velvarech. Veškerá zodpovědnost za hašení požárů ležela tedy na 

dobrovolných hasičských sborech měst a obcí až do II. světové války. (Smetana, 

Kratochvílová, 2007) 

 

„Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech.“ (Zechel, 2013)  

 

HZS ČR plní následující úkoly - na úseku požární ochrany, státního požárního dozoru, 

integrovaného záchranného systému, prevence závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými látkami, krizového plánování a příprav, civilního nouzového plánování a 

ochrany obyvatelstva. (URL1) 

 

„Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného 

záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na 

místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost 

složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je 

jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a 

prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak 

integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.“ 

(URL2) 

 

HZS ČR používá pro tísňová volání linku 150.  
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obr. 2 - znak Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/hasicska-prazdninova-fotosoutez.aspx 

2.4.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

 

„Základním legislativním dokumentem pro jednotky PO je zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně ze dne 17. prosince 1985.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany 

(dále JPO) jsou rozmístěny po celém území kraje. Hasičský záchranný sbor kraje po 

dohodě se zřizovateli jednotek požární ochrany určí, které z nich budou plošné pokrytí 

zabezpečovat, stanoví jejich kategorii, předurčenost k záchranným pracím a určí jednotky 

pro ZLP prováděné v rámci IZS. (URL3) 

 

JPO dělíme na jednotky HZS krajů, JSDH obcí s místní a územní působností a jednotky 

HZS podniků. 

 

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním 

řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti 

sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tím se rozumí činnost 

související s udržováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů, údržbou požární techniky 

a dalších prostředků požární ochrany. (URL3) 
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obr. 3 – znak JPO 

 
zdroj: http://www.castrov.cz/cs/12/kalendar_prehled-2013/prehled-akci-rok-2013.html 

2.4.1.3 Poskytovatelé záchranné zdravotnické služby 

 

Zdravotnická záchranná služba byla do nabytí účinnosti zákona v roce 2011 řízena 

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o Zdravotnické záchranné 

službě. Zásadním přelomem v organizaci a řízení zdravotnické záchranné služby bylo 

přijetí zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon říká, že ZZS poskytuje zejména přednemocniční neodkladnou péči 

osobám se závažným postižením zdraví nebo osobám v přímém ohrožení života.  

 

Poskytovatelé záchranné zdravotnické služby (dále PZZS) jsou tedy povinni poskytnout 

přednemocniční péči, čímž se rozumí péče o postižené na místě vzniklých úrazů nebo 

náhlého onemocnění, během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich 

předávání do zdravotnických zařízení. (URL4) 

 

PZZS zabezpečují neustálou pohotovost pro příjem tzv. tísňového volání, jeho 

vyhodnocení a neodkladný zásah v místě události. Síly a prostředky jsou rozmístěny po 

České republice tak, aby pomoc dorazila na místo do 15 minut od přijetí tísňového volání. 

(URL4) 

 

Tísňové volání je zřizováno na lince 155. 
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obr. 4 - znak Zdravotnické záchranné služby 

 
zdroj: http://izs-slovakia.slovakforum.net/t6-topic 

2.4.1.4 Policie České republiky 

 

Dne 21. června 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České republiky. 

V letech 2007 a 2008 byly provedeny některé změny v územní působnosti správ krajů, 

které připravovaly policii na změnu její územní organizace, tím byly vytvořeny 

předpoklady, aby Policie České republiky mohla fungovat podle nového zákona č. 

273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, který jí definuje jako 

jednotný ozbrojený sbor sloužící veřejnosti a je podřízena Ministerstvu vnitra.  

 

Policie ČR je tedy podřízena Ministerstvu vnitra ČR, které vytváří podmínky pro činnost 

Policie. Nejvyšší řídící orgán PČR je policejní prezídium v čele s policejním ředitelem. 

Policejní prezident je odpovědný za činnost PČR a je podřízen ministru vnitra. Policejnímu 

prezídiu jsou podřízena krajská ředitelství a celostátní útvary. (Vokuš, 2010) 

 

V Policii ČR působí Letecká služba, Ochranná služba, Ředitelství služby cizinecké policie, 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky, Pyrotechnická služba, Útvar policejního 

vzdělávání a služební přípravy, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, 

Útvar speciálních činností SKPV, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
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SKPV, Útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála SKPV, Útvar zvláštních 

činnosti SKPV, Kriminalistický útvar Praha, 14 krajských ředitelství a 205 územních 

odborů. (URL26) 

 

Úkolem PČR je dle zákona č. 278/2008 Sb., o Policii České republiky ochrana bezpečnosti 

osob, majetku a veřejného pořádku. Činností PČR je rovněž předcházení trestné činnosti, 

plnění úkolů dle trestního řádu a úkolů vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony 

přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu ČR.  

 

Tísňová linka je zřizována na čísle 158. 

obr. 5 - znak Policie ČR 

 
zdroj: http://www.kcarcha.cz/126-pozvanka-na-den-policie-cr-na-slezskoostravskem-hrade-dne-17-6 

2.4.2 Ostatní složky IZS 

 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému, jsou složky, které poskytují při 

záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání, to znamená na 

předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci.  

 

Mezi ostatní složky IZS podle zákona řadíme vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

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

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

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

(URL5)  
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3. VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

3.1 Historie vodní záchranné služby u nás 
 

„V roce 1857, tj. šest let před založením Mezinárodního Červeného kříže byl založen 

Pražský dobrovolný sbor ochranný, který si vytknul za cíl chránit lidský život a zdraví 

„považujíc člověka za nejcennější statek“, a poskytoval první pomoc při hromadných 

neštěstích, především při tehdejších častých povodních a požárech. Avšak první zmínka o 

sdružení, která by se specializovaně věnovala pouze záchraně tonoucích, je až z období po 

první světové válce. Podle vzoru některých evropských států, jejichž dobrovolné vodní 

záchranné spolky měly už více jak stoletou tradici (Holandsko, Německo, Anglie, Francie) 

organizují dobrovolné sbory zachránců tonoucích YMCA (Young Men´s Christians 

Association). Těžiště jejich činnosti je především v osvětové práci (vydávání publikací) a 

organizování vodní záchranné služby v době konání svých letních táborů. Zejména YMCA 

věnuje velkou pozornost perfektnímu vyškolení svých záchranářů, jsou vypracována 

jednotná metodická pravidla výuky a přísný zkušební řád. Na základě let praxe a úspěšně 

vykonaných zkoušek bylo možno získat hodnost zachránce - junior, zachránce - senior a 

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

 

„Slibný rozvoj vodní záchranářské činnosti přerušuje druhá světová válka. V poválečné 

obnově státu není čas na znovuvybudování vodní záchranné služby. Více než deset let trvá, 

než se prosazuje myšlenka J. Řepy znovu organizovat vodní záchrannou službu u nás. Jeho 

úsilí je především vedeno stále narůstajícími každoročními počty utonulých, které jsou ve 

srovnání s ostatními evropskými a dokonce i přímořskými státy alarmující. Řepova 

dlouholetá snaha organizovat vodní záchrannou službu pod patronací Červeného kříže jako 

je tomu i v jiných zemích došla uplatnění teprve v druhé polovině šedesátých let. V roce 

1966 přijímá plenární zasedání ČSČK rozhodnutí prosazovat myšlenku zavedení Vodní 

záchranné služby ČSČK v ČSSR. O rok později doporučuje sekretariát ÚV KSČ zpracovat 

koncepci VZS a schvaluje Zásady VZS a akční plán jejich zajištění. Týž rok schvaluje tyto 

zásady a akční plán i předsednictvo ÚV ČSČK a ustavuje Ústřední radu VZS ČSČK. 

Formálně lze považovat rok 1967 za založení VZS ČSČK, ale její aktivní práce nastala až 

v roce 1968, kdy ÚR VZS organizuje první kurs pro instruktory v Olomouci a dokonce i 

první doškolovací kurs. Je zajímavé, že VZS ČSČK byla založena přesně za dvě stě let, 

které uplynuly od založení prvního spolku zachránců tonoucích na světě, Maatshapy Tot 
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Redding van Drenkelingen zu Amsterdam v r. 1767. VZS ČSČK vychovala dodnes desítky 

specializovaných záchranářů. Ve velké většině okresů byly založeny organizace VZS, 

jejichž činnost přispívá stále více k uskutečnění základního cíle VZS snížit počet zbytečně 

utonulých osob.“ (Miler, Bělohlávek, 1989) 

3.2 Současnost Vodní záchranné služby ČČK, z. s.  
 

V současné době je Vodní záchranná služba Českého červeného kříže členem mezinárodní 

organizace ILS - International Life Saving Federation a proto zastupuje Českou republiku 

na mezinárodní úrovni. (URL6) 

 

„Utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou náhlé smrti po dopravních 

nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela 

nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma 

ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.“ (URL6) 

obr. 6 - znak Vodní záchranné služby ČČK 

 
zdroj: https://givt.cz/vodni-zachranna-sluzba-cck-z-s  
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3.3 Hlavní pilíře Vodní záchranné služby ČČK 
 

3.3.1 Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených 

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

 

„Vodní záchranná služba ČČK (VZS) je lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí. 

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

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

ostatní složka Integrovaného záchranného systému (IZS) je pak běžně využívána k 

primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními 

středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Poskytovatelé zdravotnických 

záchranných služeb (PZZS), Policie ČR nebo Státní plavební správy.“ (URL7) 

 

„VZS působí zejména v lokalitách, které jsou bez rychlého nasazení motorového plavidla 

obtížně dostupné. Zcela zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, 

břehů a okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často naprosto klíčové. 

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

šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní prostředek posádkám Rychlé 

lékařské pomoci (RLP) do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport 

pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).“ 

(URL7) 

 

3.3.2 Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS 

 

„VZS je ostatní složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ 

uzavřené s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána v 

Ústředním poplachovém plánu IZS.“ (URL7) 

 

„Již od katastrofálních povodní v roce 1997 prokázala VZS svojí akceschopnost v 

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

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

zajistit bezpečnou evakuaci, nebo záchranu lidí a majetku. 

VZS a její záchranné týmy se od roku 1997 účastnily všech povodní, ať už většího či 
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lokálního významu. VZS je nasazována nejen při povodních či záplavách, ale i v případě 

pátracích akcí na vodě, nebo v blízkosti vodních ploch a toků, i při vyhledávání utonulých. 

VZS je rovněž nasazována při likvidačních pracích a záchraně majetku.“ (URL7) 

 

3.3.3 Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé 

 

„Každoročně se juniorská i seniorská reprezentace VZS účastní Mistrovství Evropy nebo 

Mistrovství světa ve Vodním záchranném sportu (Lifesaving). VZS má systém 

postupových soutěží, kde se všichni závodníci nominují do reprezentace dle svých 

výsledků.“ (URL7) 

 

„Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé 

závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a 

mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle 

pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti 

na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.“ (URL7) 

 

„Pobočné spolky pořádají závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou 

Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci na Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při 

Mistrovství republiky na volné vodě.“ (URL7) 

3.3.4 Komplexní vzdělávací řád záchranářů - od juniorů po specialisty na specifické 

typy vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS 

 

„Ve své práci může VZS, jako jediná v ČR, těžit z členství v ILS, což je největší 

celosvětová asociace vodní záchrany. VZS má vlastní vzdělávací program, který 

připravuje členy již od 6 let věku na jejich práci ve VZS.“ (URL7) 

 

„VZS spolupracuje při výcviku příslušníků a zaměstnanců hlavních i ostatních složek IZS, 

kde provádí výcviky v oblasti ovládání motorových plavidel, hladinové služby, divoké 

vody a zásahu v povodních a specializované záchrany na ledě.“ (URL7) 

 

„VZS je pro oblast preventivní a záchranné činnosti autorizovanou osobou a zároveň má 

akreditované kurzy Plavčík, Mistr Plavčík a Záchranář na volné vodě. Tyto kvalifikace 
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byly transformovány do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) formou 

autorizovaných zkoušek v souladu s Národní soustavou povolání (NSP). Doplňujeme i 

certifikované kurzy v dalších systémech či v kooperaci, jako například Záchranářské 

minimum, Záchrana na zamrzlé vodní hladině, apod. „(URL7) 

 

„Frekventanti kurzů VZS jsou současně připravováni na činnosti v rámci IZS při řešení 

mimořádných událostí. Úzká spolupráce se složkami IZS v oblasti vzdělávání a výcviku je 

jednou z priorit, na které VZS klade velký důraz.“ (URL7) 

 

„VZS je také Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého 

plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa.“ (URL7)  
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4. CÍLE PRÁCE 
 
Cílem práce je stručně shrnout historický vývoj Vodní záchranné služby, vymezit 

vznik vodního záchranného sportu a popis soutěží vodních záchranářů, na našem 

území a ve světě. 

 

4.1 Úkoly práce 

 
· zpracování přehledu o Integrovaném záchranném systému 

· shrnutí informací o historii a vývoji vodní záchranné služby 

· shromáždění informací o historii a vývoji vodního záchranného sportu u nás i ve 

světě 

· zpracování přehledu disciplín a soutěží Vodní záchranné služby v ČR a ve světě 

 

4.2 Metody práce 
 

Při tvorbě této práce jsou využity analýzy dostupných pramenů a literatura týkající se 

problematiky mého tématu. 

 

4.3 Výsledky práce 
 

Přehled historie vodního záchranného sportu, soutěží a disciplín po současnost.  
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5. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VODNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ 
 

5.1 Vývoj soutěží vodního záchranného sportu 
 

Každoročně se prověřují dovednosti a znalosti vyškolených členů VZS ČČK v praktických 

ukázkách nejdůležitějších disciplín v záchraně tonoucích formou soutěží. Dříve však tyto 

vodní záchranné soutěže sloužily jako společenská událost, kde se mohli setkat nadšenci 

z celé republiky a mohli si tak změřit své síly. Tyto soutěže nesloužily jen jako událost 

k soutěžení, ale také jako propagace tohoto sportu a samotné vodní záchranné služby. 

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

systém, tak jak ho vnímáme a známe dnes.  

 

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

soutěží Vodní záchranné služby ČSČK byla národní soutěž 3 členných družstev, která se 

nazývala „Dny záchrany na vodě“ a která byla pořádána každoročně v různých okresech. 

(Miler, Bělohlávek, 1989)  

 

První ročník soutěže „Dny záchrany na vodě“ se uskutečnil v červnu 1971 v Ústí nad 

Labem. Poslední XV. ročník, který organizovala Pražská Vodní záchranná služba a konal 

se na koupališti Džbán v Praze, zaznamenáváme v červnu 1987. Během vývoje této 

soutěže se projevovala snaha o to, aby vznikaly podobné soutěže na celostátní úrovni. 

(Miler, Bělohlávek, 1989)  

 

V SSR byla organizovaná pouze tzv. prověrková soutěž jednotlivců, která se konala na 

konci internátního školení plavců-záchranářů. Od soutěží v ČSR se odlišovala jak pravidla, 

tak i některé soutěže, v kterých se závodilo. (Miler, Bělohlávek, 1989) 

 

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

VZS ČSČK. V tom samém roce již byla vytvořena pracovní skupina, která měla za úkol 

zpracovat návrh, jak by se tyto soutěže mohly sjednotit. Na základě návrhu této skupiny 

byl v roce 1986 vydán Soutěžní řád VZS ČSČK, který velmi podrobně upřesňoval jak by 

měla vypadat pravidla národní soutěže „Dny záchrany na vodě“ pro celostátní potřeby. 

Tato pravidla se poprvé použila v roce 1987 na Slovensku nedaleko Bratislavy, kam byli 
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jako pozorovatelé vysláni delegáti komise VZS ČSČK a FV ČSČK. Soutěže se účastnilo i 

vítězné družstvo Dnů záchrany na vodě v roce 1987 z Ostravy. (Miler, Bělohlávek, 1989) 

5.1.1 Disciplíny celostátní - národní soutěže družstev 

 

Tato soutěž měla být vrcholem sportovní přípravy členů záchranářů VZS, ale samozřejmě 

hrála i velkou roli v rámci propagace vodní záchranné činnosti. Soutěže probíhaly 

v různých podmínkách, soutěžilo se na otevřených vodních plochách, kde byly sestaveny 

jednotlivé soutěžní dráhy z bójí, drah a mol. Soutěžilo se v několika disciplínách, kterých 

se vždy zúčastnila tříčlenná družstva sestavená z mužů i žen. (Miler, Bělohlávek, 1989) 

 

„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 později se 

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

na vodě̌“ 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 vodě̌ o putovní 

poháry předsedy ČÚV ČSČK a předsedy Vládní komise pro snižování mimopracovní 

úrazovosti v ČSR (Krahulec, 2002) 

 

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

platný do dnešního dne. Organizuje se každý rok více než 40 let jednotlivými místními 

skupinami VZS na základě pověření Prezidia VZS ČČK. Jednotlivé disciplíny se 

samozřejmě během let měnily, i tak tyto disciplíny stále napodobovaly činnost záchranářů 

pří záchranně tonoucích na volné vodě.  
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V roce 1986 byl vydán Soutěžní řád Vodní záchranné služby ČSČK, kde byly podrobně 

popsány všechny disciplíny, ve kterých se v té době soutěžilo. Jednalo se o tyto soutěže : 

 

• 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) 

 

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

aktualizován, což se dotklo i některých disciplín, které byly upraveny. V dnešní době se 

tedy soutěží v následujících disciplínách:  

 

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 bóji, 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 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 (včetně̌ rukavic či náplastí). Soutěžící nesmí opustit 

odhodový prostor bez dovolení. Ztráta míče nebo lana znamená ukončení disciplíny pro 

celé družstvo. (Skořepa, 2002) 

 

Záchrana tonoucího pomocí plavidla 

Družstvo se skládá z tonoucího, veslaře a zachránce. Celé družstvo je připraveno na 

startovní čáře, loď̌ 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 
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pozvednutím bílého praporu nalodění se do lodě̌. Veslař̌ uchopí a nasadí vesla, zachránce 

může při cestě̌ 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 cestě̌ zpět nijak pomáhat. Zachránce již také nemůže veslaři 

pomáhat. Protnutím cílové čáry přídí lodě̌ se změří čas a začíná běžet čas pro transport. Po 

zakotvení si zachránce a veslař̌ rozloží nosítka a položí tonoucího do stabilizované polohy 

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

Skořepa, 2002) 

 

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 hraně̌ 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 době̌, 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 cestě̌ zpět. Plovák smí být otočen do zpáteční ho 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 vodě̌, poté spolu 

naloží tonoucího na nosítka 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 disciplíně̌ KPR (kardiopulmonální resuscitace). (Skořepa, 2002) 

 

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 provádí KPR dokud nejsou vyzváni z 

ukončení. V této disciplíně̌ 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. (Skořepa, 2002) 
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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 (zapnut minimálně̌ 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 bezpečně̌ 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. (Skořepa, 2002) 

 

Štafeta 3x100 m plavání se základní potápěčskou výstrojí za ztížených podmínek 

Každý člen štafety plave 100 metrů. 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 alespoň̌ v jedné ruce a 

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

a vrátí se zpět. Při zpáteční cestě̌ 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  jako první. Závod končí 

doplaváním třetího člena, dohmatem na cílovou čáru se zastavuje čas. Závodník musí 

končit závod s minimálně̌ jednou ploutví (je tedy povoleno při ztrátě̌ nasadit si ji). Při 

úpravě̌ výstroje (maska, dýchací trubice) není povolen pohyb vpřed. (Skořepa, 2002) 

 

Štafeta 3x100 m 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 tvář̌ 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 
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se provádí jakýkoli pohyb. Soutěžící nesmí ztratit kontakt s modelem. Je povoleno s 

modelem běžet, pokud to hloubka vody dovolí. (Skořepa, 2002) 

 

5.2 Současná podoba vodního záchranného sportu 
 

Jedná se o jeden z nejnáročnějších sportů na světě. Kombinuje se zde sportovní schopnost 

se záchranářskou dovedností a efektivním ovládáním záchranných zařízení. 

 

Vodní záchranný sport není zajímavý tím, že je zde potřeba fyzické zdatnosti a 

soutěživosti, ale také proto, tento sport vyplynul z nutnosti tréninku nejen pro sportovní 

cíle, ale hlavním cílem tohoto sportu je příprava na záchranu lidských životů. Skutečné 

zásahy nejsou příliš časté, hlavně se nedají naplánovat, vodní záchranář však musí být na 

případnou vzniklou událost perfektně připraven rychle a efektivně pomoci lidem, kteří se 

ocitnou v ohrožení. Musíme si totiž uvědomit, že málokde je potřeba tak rychlý zásah jako 

na vodě, protože náš mozek po třech až pěti minutách bez kyslíku ztrácí funkční 

schopnosti, což má velice negativní dopad na naše uzdravení a život poté. 

 

5.3 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. 

5.3.1 Blanenská 250 

 

Disciplína, která se skládá z nejrůznějších technik a plaveckých dovedností na celkové 

délce trati 250 m. Tento rok se uskutečnila již po jednadvacáté v blanenských lázních. 

Zajímavé je, že nesoutěžili jen vodní záchranáři, ale samotné disciplíny se mohla zúčastnit 

i veřejnost. Soutěží jednotlivci i štafety. (URL8) 
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POPIS DISCIPLÍNY JEDNOTLIVCŮ: 

1. závodník je připravený na startu oblečený do „pracovního oděvu“, na startovní povel 

sebere záchrannou podkovu a třemi hody se snaží trefit cíl, kterým je bójka, vzdálená 

7 m, pokud se netrefí má mínus 1 bod 

2. po odházení bere podkovu a skáče do vody, plave 50 m VZ 

3. po odplavání si ve vodě svléká oděv a vyhodí ho z vody, nesmí nijak zasahovat do 

bazénu a při svlékání se nesmí držet kraje, poté plave opět 50 m VZ 

4. závodník vylézá z vody, nasadí si ABC, skáče do vody a z hloubky 4 m musí vylovit 

cihlu 

5. po uplavání 50 m odkládá cihlu, odkládá ABC a vše odloží ven z bazénu 

6. odepne barel, který je připevněný k lajně, barel táhne 50 m 

7. nakonec plave k bóji, kde se zanoří pro puk, který se nachází v koši asi 2 m pod 

hladinou, plave 25 m na konec bazénu, puk odloží a zpět plave 25 m VZ do cíle 

8. čas se zastavuje dohmatem na cílovou stěnu (URL9) 

5.3.2 Jarní a podzimní cena Neratovic 

 

Tento rok se uskutečnil již 21. ročník. Pořadatelem je MS VZS ČČK Neratovice, plave se 

v krátkém bazénu Neratovice. Soutěží se ve 4 disciplínách pro jednotlivce, 2 štafety a dále 

jsou tam 3 vložené disciplíny pro děti 10 let a mladší. 

 

Závodí se v několika věkových kategoriích, dělených na muže a ženy. 

 

POPIS DISCIPLÍN: 

25 m tažení prázdného modelu - vložený pro 10 let a mladší 

Závodník správnou technikou tažení modelu, se snaží doplavat k cílové stěně bazénu. 

 

100 m tažení modelu s pásem a ploutvemi  

Startuje se z bloku, soutěžící plave 50 m s ploutvemi, po doteku obrátkové stěny připne 

model do pásu v 5 m pásmu a dalších 50 m ho táhne do cíle. Důležité je, model táhnout 

obličejem vzhůru a tak, aby mu voda nešla přes obličejovou část. 
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50 m kombinovaně - vložený pro 10 let a mladší 

Kombinovaný závod, malí závodníci plavou 25 m celý kraul a poté 25 m znakové nohy, 

znakové nohy plavou s plaveckou destičkou, kterou musí držet oběma rukama. 

 

50 m záchrana modelu  

Závodník plave 25 m VZ, před obrátkovou stěnou se zanoří pro model, který musí 

vytáhnout v 5 m pásmu a táhnout ho do cíle.  

 

4x25 m štafeta záchrana modelu 

Před startem jsou všichni závodníci již připraveni ve vodě. Na každé obrátkové stěně se 

předává model, s kterým se nesmí ztratit kontakt a musí být tažen správnou technikou. 

Pokud se model předá bez předchozího doteku stěny, tak je tým diskvalifikován. 

 

10 m pod vodou, vylovit kroužek a doplavat do 25 m - vloženo pro 10 let a mladší 

Startuje se z bloku, závodník skočí a doplave 10 m pod vodou pro kroužek, který vyloví a 

plave s ním do cíle. 

 

100 m záchranný polohový závod 

Závodník plave 50 m, po 50 m a doteku obrátkové stěny se zanoří a plave 12,5 m 

k ponořenému modelu, který vyloví v určitém pásmu a doplave s ním do cíle. 

 

50 m s nasazením ploutví a záchranného pásu 

Startuje se z bloku, závodník plave 25 m VZ, po doteku obrátkové stěny si závodník 

nasazuje ploutve a záchranný pás, plave do cíle. Lano pásu musí být natažené. 

 

4x25 m štafeta se záchranným pásem 

První člen plave 25 m VZ, po doteku stěny, startuje další člen, který plave s ploutvemi, 

třetí závodník plave svůj úsek se záchranným pásem a poslední závodník plave s ploutvemi 

a pásem, kterého se drží oběma rukama třetí člen a je tažen do cíle. 

 

V každé disciplíně, kde se používají ploutve, musí závodníci doplavat vždy s alespoň 

jednou nasazenou ploutví. Pokud nějaký ze závodníků bude mít předčasný start, tak je 

ihned diskvalifikován a samozřejmě musí být dodržena správná technika tažení modelu. 

(URL10)  
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5.3.3 Modelový závod ve vodní záchraně „Tvrdošijní“ 

 

Od roku 1980 pořádali záchranáři z Frýdecka závody záchrany tonoucích s názvem 

„Baška“, později se tento název změnil na „Tvrdošijní“. Jedná se o modelový závod 

záchrany tonoucích, který se skládal z těchto disciplín: hod kruhem, plavání v šatech 

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 navazuje 

kardiopulmonální resuscitace. (Miler, Bělohlávek, 1989) 

 

Velmi nadšeným účastníkem tohoto závodu byl Jiří Pechout, místopředseda místní 

skupiny. Jedná se o člověka, díky kterému se tyto závody uskutečňují dodnes. 

 

„Několikrát jsem se tohoto klání zúčastnil a byl jsem nadšený. Jedinečně vymyšlený závod 

proklepne skoro dokonale vaši fyzičku, zkušenosti a vytrvalost. Jsem rozhodnutý tuto 

tradici s Jindrovým souhlasem obnovit.“ (J. Pechout) 

5.3.3.1 Propozice závodu 

	  
Závod se skládá z celkem 5 disciplín, které mají dané pořadí, jednotlivé disciplíny na sebe 

ihned navazují. Výsledek se určuje podle dosaženého času a po připočítání penalizací.  

Před startem má závodník 120 vteřin na přípravu. Stojí před startovní čarou oblečený do 

mokrého oděvu a vedle něj je připravený záchranný kruh. Na startovní povel se závodník 

chopí kruhu a má 3 pokusy, aby se dotkl cílové bóje, která je vzdálená 10 m, cíl nesmí 

trefit přímo, ale kruh k němu musí doplavat. Jakmile zasáhne cíl, musí kruh stáhnout na 

břeh a přechází na další disciplínu, plavání. Plave 50 m k plastovému molu, před molem 

cca 5 m, vysvlékne se z mokrého oblečení, odloží oblečení na molo a bere si připravené 

ABC a ploutve, plave další 30 m ke kůlu. U kůlu se závodník zanoří pro pneumatiku, 

kterou musí vylovit a dopravit zpět k molu (ženy mají u kůlu připravený model). Po 

splnění této disciplíny závodník pokračuje ihned další, surfový plovák. Na plováku odpluje 

60 m k vzdálené bóji, za bójí převrácením plováku simuluje naložení tonoucího, po 

dokončení simulace se vrací zpět k molu. U mola předá plovák pořadateli a přechází na 

další disciplínu, veslice a běh. Veslice je přikotvena k molu, po nasednutí jede závodník 

150 m zpět na břeh mezi vyznačenými bójemi, na trati je jedna bóje, kterou musí závodník 

jedenkrát dokola obeplout, po doplutí na břeh vloží obě vesla do veslice a běží 100 m do 
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vzdáleného cíle. Po doběhnutí je závodníkovi zastaven čas a pokračuje k disciplíně KPR, 

která je poslední disciplínou v tomto závodě. KPR provádí 180 vteřin. 

Za určitá porušení během závodu je většinou 10 vteřinová penalizace, například za špatnou 

simulaci záchrany tonoucího, neupevnění lodě na břehu, atd. (URL11) 

obr. 6 - grafické znázornění závodu „Tvrdošijní“ 

 
zdroj: http://www.vzsjablonec.cz/wcontent/uploads/2017/06/propozice_tvrdosijni.pdf 

5.3.4 Závody o pohár starosty Prahy 15 

 

Vodní záchranná služba ČČK Praha 15 pořádá již 14. rokem závody jednotlivců a dvojic 

ve vodním záchranném sportu. 

 

Součástí těchto závodů jsou dvě soutěže. První z nich je upravená dle pravidel ILS, které 

budou zmiňovány později. Druhá část soutěží je zaměřená na spolupráci dvojic. Závodníci 

se musí prokázat znalostí ve vodní záchranné službě, absolvují test z první pomoci, 

prokážou se dovedností v uzlování, praktickém předvedení KPR a také v plaveckých 

dovednostech. Závodníci absolvují disciplíny: tažení tonoucího na pásu, dopomoc 

unavenému plavci, tažení tonoucího, plavání v oblečení a plavání s potápěčskou maskou, 

šnorchlem a ploutvemi. (URL12) 
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POPIS DISCIPLÍN JEDNOTLIVCŮ: 

50 m záchrana modelu - 50 Manikin Carry 

„Na zvukový signál závodník skáče do vody a plave 25 m volným způsobem. U obrátkové 

stěny leží potopený model, před obrátkovou stěnou závodník se zanoří pro potopený 

model. Po doteku stěny závodník vytahuje model na hladinu v pásmu 5 m od obrátkové 

stěny. Závodník táhne model k cílové stěně disciplína končí dotykem závodníka na cílové 

stěně. Závodník se smí odrazit ode dna bazénu a obrátkové stěny, když se vynořuje s 

modelem.“ (URL13)  

 

100 m záchranný polohový závod - 100 m Rescue Medley 

„Na zvukový signál závodník skáče do vody a plave 50 m volným způsobem k obrátkové 

stěně, provede obrátku, zanoří se a plave pod vodou k potopenému modelu, který je 

umístěn 17,5 m od obrátkové stěny. Závodník se vynoří do 5m značky a zbytek úseku 

táhne model až k cílové stěně. Závodník se může nadechnou při obrátce, ale ne poté, co se 

jeho noha odrazí od obrátkové stěny až po vynoření se s modelem.  Závodník se smí 

odrazit ode dna bazénu, když se vynořuje s modelem. Závodník nesmí při obrátce ztratit 

kontakt s modelem a musí se dotknout jakoukoliv částí těla obrátkové stěny.“ (URL13) 

 

100 m tažení modelu s pásem a ploutvemi - 100 m Manikin Tow with Fins 

„Na zvukový signál závodník skáče do vody a plave 50 m volným způsobem s pásem a 

ploutvemi, dotkne se stěny a poté zapne model do pásu v pěti metrovém pásu od stěny 

bazénu obličejem nad hladinu. Poté 50m táhne panáka hlavou napřed tak, aby voda netekla 

modelu přes obličej. Při obrátce se může model potopit v 10m pásmu, v tomto pásmu 

nemusí být lano pásu napnuté. Po 10m musí být lano natažené a modelu nesmí téct voda 

přes obličej.“ (URL13) 

 

POPIS DISCIPLÍN PRO DVOJICE: 

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

„První závodník startuje z bloku pádem na zad s odskokem, nebo bez odskoku (hluboký 

předklon, držení masky jednou rukou držení kotníků druhou rukou, hýždě̌ protnou hladinu 

jako první a po nich zbytek těla), má nasazené ABC (maska, ploutve, dýchací trubice). 

Poté se již nevynoří a plave 25m pod vodou (kategorie A, B pouze 1⁄2 bazénu, na zlomu 

hloubky a mělčiny na bazénu v Hostivaři, zbytek bazénu doplave volným způsobem). Po 

obrátce pokračuje 25m volným způsobem. U stěny je připraven druhý závodník, který se 
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jednou rukou drží hrany bazénu a má nasazený pás, ploutve a plavecké brýle. Po dotyku 

ruky o stěnu bazénu prvním závodníkem startuje druhý závodník a plave 50m volným 

způsobem, táhne na pásu prvního závodníka. První závodník se oběma rukama drží pásu a 

dopomáhá. Obrátka proběhne dotykem druhého závodníka o stěnu bazénu, první (tažený) 

se dotýkat nemusí. Závod končí dotykem ruky druhého závodníka (soutěžící s pásem a 

ploutvemi) o stěnu bazénu.“ (URL13) 

 

Tažení tonoucího (50 m + 50 m) 

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

kraulem do poloviny bazénu(tj. zlom), kde se zanoří (musí udělat alespoň̌ dvě̌ kraulová 

tempa před zanořením). Ve vzdálenosti cca 12,5m od startovní stěny bazénu je umístěn 

puk v hloubce cca 1,6m. Během plavání pod vodou vyzvedne první závodník puk a v ruce 

jej dopraví k obrátkové stěně bazénu. Závodník se vynoří až u obrátkové hrany bazénu. 

Puk vyndá z vody a odloží na hranu bazénu. Poté plave bez zanoření co nejrychleji zpět 25 

metrů volným způsobem. Druhý z dvojice je připraven u startovní stěny ve vodě̌ s 

nasazenými ploutvemi a plaveckými brýlemi. Po doplavání prvního, který se musí 

dotknout rukou stěny bazénu, jej uchopí oběma rukama v podpaží a tažením na zádech jej 

táhne 50 metrů. Obrátku provede táhnoucí dotykem jakékoliv části těla o obrátkovou stěnu 

bazénu, při obrátce nesmí táhnoucí ztratit kontakt s taženým závodníkem. Závodník, který 

je tažený nepomáhá! Za pomoc se považují viditelné záběry pažemi či nohama.“ (URL13) 

 

Záchrana v oděvu (75 m + 50 m) 

„První z dvojice (bez oděvu) startuje z bloku startovním skokem a plave 25m prsa. Po 

obrátce změní způsob a plave 25m znak, dalších 25 m plave kraul. Po dotyku o stěnu dá 

znamení zvednutím ruky druhému závodníkovi. Po znamení od prvního závodníka skáče 

druhý závodník, který je oblečen v košili a kalhotách, skokem do neznámé vody a plave 

záchranářským kraulem pro prvního závodníka. Po dotyku druhého závodníka o 

obrátkovou stěnu bazénu, uchopí prvního závodníka oběma rukama v podpaží a táhne k 

cíli. Tažený nepomáhá, disciplína končí dotykem druhého závodníka (táhnoucího) o stěnu 

bazénu. Kategorie A a B plave pouze v košilích.“ (URL13) 
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Dopomoc unavenému plavci (50 m + 50 m + 50 m) 

„První z dvojice začíná startovním skokem a plave 12,5 m pod vodou, po vynoření plave 

zbytek bazénu volným způsobem, po obrátce plave 25m volným způsobem.  

Zde je připraven druhý závodník, jednou rukou se drží hrany bazénu, po dotyku prvního 

závodníka o stěnu bazénu se první závodník chytá druhého závodníka za ramena (do 5m 

od startovní stěny bazénu) a plavou 50m dopomoc unavenému plavci (druhý závodník 

plave prsa a první závodník ho drží za ramena a plave prsové nohy, závodníci nesmí ztratit 

kontakt). Po dotyku druhého závodníka (doposud táhl prvního závodníka na ramenech) o 

startovní stěnu bazénu se první závodník pouští a druhý závodník plave 12,5m pod vodou, 

zbytek bazénu 12,5m doplave volným způsobem. Poslední úsek 25m plave volným 

způsobem. Závod končí dotykem druhého závodníka o stěnu bazénu.“ (URL13) 

 

Záchrana pomocí lana 

„Dvojice se rozdělí na záchranáře a tonoucího. Tonoucí je ve vodě̌ vzdálený 12m od 

startovní hrany bazénu (kategorie A a B 8m), drží se oka na lanu, které je v této 

vzdálenosti natažené.  

Zachránce se nachází ve vymezené zóně okolo bloku, která je vymezena na šířku jedné 

dráhy a vzdálenosti 1,5m od bazénu. Soutěžící startuje otočen směrem k tonoucímu, 

nehybně, s nohama u sebe a s pažemi narovnanými dolů podél těla. Konec házecího lana 

drží v jedné ruce. Oběť se drží (jednou rukou drží házecí lano a druhou rukou se drží oka 

umístěného na vytyčovacím laně). V momentě odstartování začne záchranář namotávat 

lano a hodí jej tonoucímu. Tonoucí lano chytá pouze do vzdálenosti, na kterou dosáhne, 

nesmí se přitom pustit oka na lanu ani napínat vodící lano s okem.“ (URL13) 

 

Kardiopulmonální resuscitace 

„Resuscitace se provádí na modelu Ambu-man a provádí ji oba závodníci společně̌. Řeší 

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

Rozhodčí v úvodu určí zda se jedná o tonoucího.“ (URL13) 
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Uzlování 

„Každý ze závodníků si vylosuje a následně uváže dva 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 2 uzlů jsou 2 minuty. Počítají se pouze upravené a dotažené uzly.“ (URL13) 

 

Test z první pomoci  

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

test se čtyřmi možnostmi odpovědí (a, b, c, d) závodník zaškrtne správnou odpověď, vždy 

bude pouze jedna správná odpověď. Test bude psát každý závodník (každý dostane svůj 

test, výsledky dvojice se budou sčítat).“ (URL13) 

 

5.4 Mezinárodní organizace International Life Saving Federation (dále 

ILS)  
 

ILS vznikla v roce 1993 sloučením dvou organizací FIS a WLS.  

Jedná se o neziskovou organizaci a mezinárodní federaci pro záchranu života ve vodním 

prostředí, skládá se z národních vodních organizací z celého světa. Prostřednictvím jejího 

snažení a pomoci ostatních členských federací se snaží o globální snížení újmy na zdraví v, 

na a nebo kolem vody. Podporuje a zabývá se prevencí utopení, ochranou u vody, 

záchranou u vody, záchranou života a záchrannými sporty. Toho dosahují za pomoci 

stávajících národních organizací pro záchranu života, které se snaží o: 

 

• rozvoj celosvětové informovanosti o prevenci utopení a záchraně života 

• rozvoj informovanosti o nejlepších postupech při záchraně života 

 

Pomáhá vytvářet organizace na záchranu života v oblastech světa, kde jsou potřebné, ale 

do dnešní doby tam neexistují. Dále se snaží spolupracovat s ostatními mezinárodními 

organizacemi k dosažení společných cílů co se vodní záchrany týče. (URL14) 

 

Nejvyšším orgánem ILS je valné shromáždění, v němž jsou zastoupeny všechny členské 

organizace. Valná hromada stanovuje priority ILS. Valné shromáždění je organizováno 
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každé 4 roky a volí správní radu. ILS řídí představenstvo, které má také na starosti činnost 

organizace mezi zasedáními valného shromáždění. Generální sekretariát v současné době 

sídlí ve městě Leuvenu v Belgii. (URL15) 

 

ILS decentralizuje své záležitosti pod vedením 4 regionálních poboček, které se nachází 

v Africe, Americe, Asii a v Evropě. Tyto pobočky jsou odpovědné za iniciaci a dohled nad 

regionálními aktivitami a jejich koordinací. (URL15) 

 

Co je však na ILS jedinečné? Jedná se o mezinárodní federaci, která sponzoruje a 

sankcionuje sportovní soutěž jako důležitou metodu k rozšiřování své humanitární 

záchranné práce. Záchrana života prostřednictvím soutěže je jedním ze zavedených cílů. 

Mottem ILS je „být schopen zachránit život“. (URL15) 

V České republice je členem ILS „Water rescue Service - Czech red Cross“ neboli Vodní 

záchranná služba ČČK, z. s. (URL15) 

5.4.1 Mezinárodní pravidla ILS  

 

Jedná se o jednu ze dvou kategorií vodních záchranných soutěží. Konají se podle 

stanovených mezinárodních pravidel ILS a dělí se na mořské a bazénové soutěže. 

Bazénové soutěže jsou organizovány na dlouhých tedy 50m plaveckých bazénech a 

mořské jsou prováděny na volném moři, respektive v pobřežních vodách a přilehlých 

plážích. (URL15) 

 

Podle ILS tento vodní záchranný sport vznikl primárně k tomu, aby povzbudil osoby 

k rozvoji, udržování a zdokonalování základních tělesných a duševních dovedností, které 

jsou potřebné k záchranně lidských životů ve vodním prostředí. Závody se proto skládají 

z různých soutěží, které dále rozvíjejí a demonstrují dovednosti a motivaci pro záchranu 

života. (URL15) 

5.4.1.1 Bazénové soutěže (URL22-25) 

 

Bazénové soutěže se dále dělí na soutěže jednotlivců a soutěže družstev. Soutěží se na 

dlouhém plaveckém bazénu o délce 50 m. I když jde o soutěže jednotlivců, jejich výsledek 

se vždy počítá do celkového bodování celého družstva. Družstvo se na mezinárodních 

soutěží skládá z šesti žen a šesti mužů.  
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SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ: 

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

celkového umístění družstva. Mezi soutěže jednotlivců řadíme tyto: 

 

• 200 m Obstacle Swim - 200 m plavání s překážkami 

 

Plave se 200 m volným způsobem na padesáti metrovém bazénu, v průběhu trati musí 

závodník překonat 8 překážek, které jsou umístěny 12,5 m od obrátkových stěn a zasahují 

70 cm do hloubky.  

obr. 8 - 200 m Obstacle swim (200 m plavání s překážkami) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 

 

• 100 m Manikin Carry with Fins - 100 m záchrana modelu s ploutvemi 

 

V tomto závodě plave závodník 50 m s ploutvemi volným způsobem, jakmile se dostane 

k obrátkové stěně, zanoří se pro model, se kterým se poté musí vynořit v deseti metrovém 

pásmu od stěny bazénu. S modelem plave co nejrychleji k cílové stěně bazénu, které se 

musí dotknout. Důležité v tomto závodě je, aby se při tažení modelu nepřelévala voda jeho 

přes obličejovou část.  

obr.9 - 100 m Manikin Carry with Fins (100 m záchrana modelu s ploutvemi) 

 
zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
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• 50 m Manikin Carry - 50 m záchrana modelu 

 

Závodník plave volným způsobem 25 m, před manekýnem se zanoří a vytáhne ho v pěti 

metrovém pásmu na hladinu. V co nejrychlejším čase a správným způsobem ho dotáhne do 

cíle.  

obr. 10 - 50 m Manikin Carry (50 m záchrana modelu) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
 

• 100 m Rescue Medley - 100 m kombinované záchranářské cvičení 

 

Plave se 50 m volným způsobem, před obrátkovou stěnou závodních provede nádech a po 

zanoření plave pod vodou k manekýnovi, který je potopený 17,5 m od obrátkové stěny. 

Manekýn leží na dně, natočený hlavou směrem k cíli. Závodník vytáhne manekýna během 

5ti m a plave do cíle.  

 

V tomto závodě se smí soutěžící rozdýchávat směrem k obrátkové stěně, od obrátkové 

stěny musí pro manekýna pod vodou, při uchopení manekýna je povolen odraz ode dna. 

obr. 11 - 100 m Rescue Medley (100 m kombinované záchranářské cvičení) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
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• 100 m Manikin Tow with Fins - 100 m záchrana modelu se záchranářským 

pásem a ploutvemi 

 

Startuje se na akustický signál s ploutvemi a záchranným pásem, plave se 50 m volným 

způsobem a po dohmatu na obrátce musí závodník zapnout pás okolo modelu, který je do 

poloviny naplněný vodou a dotáhnout ho zpět do cíle. 

obr. 12 - 100 m Manikin Tow with Fins (100 m záchrana modelu se záchranářským pásem 
a ploutvemi) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
 

• 200 m Super Lifesaver - 200 m super záchranář 

 

Zde se plave 75 m volným způsobem, poté se závodník zanoří pro model, který leží na dně 

a dotáhne jej 25 m k obrátkové stěně. Po doteku obrátkové stěny pustí model, navlékne si 

pás a obuje ploutve, s kterými plave dalších 50 m. Po doteku na obrátce zapne dalšímu 

manekýnovi pás a plave s ním co nejrychleji do cíle.  

obr. 13 - 200 m Super Lifesaver

 
zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 

 

• 100 m Saving a Manikin by Boat - 100 m záchrana na lodi 

 

Na startovní povel naskočí závodník do lodě, kde nasadí vesla. Vesluje k modelu, který je 

připravený ve vzdálenosti 50 m od startu. Uprostřed trasy je bóje, kterou musí závodník 

během jízdy objet jedenkrát dokola. Model stojí na hladině ve svislé poloze a závodník se 
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k němu musí dostat zádí napřed a nesmí se ho nijak dotknout lodí. Jakmile je u modelu 

v bezpečné vzdálenosti, vyzvedne jej tak, aby byl vidět bílý pruh na modelu. Poté ho vrátí 

zpět do vody a pádluje do cíle, avšak pouze s jedním veslem. Na splnění této disciplíny je 

časový limit, který je odlišný pro ženy a muže. Muži mají 3 minuty a 30 vteřin a ženy 3 

minuty a 45 vteřin. 

obr. 14 - 100 m Saving a Manikin by Boat (100 m záchrana na lodi) 

 
zdroj: http://europe.ilsf.org/sites/europe.ilsf.org/files/ILSE%20Rulebook%20v10.2%20(01-17)%20Final.pdf 

 

SOUTĚŽ ŠTAFET: 

Do každé štafety nastupují 4 závodníci, každý má svůj úsek. Nesmí se stát, aby jeden 

závodník plaval jakýkoliv úsek dvakrát.  

 

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

členové z týmu a v SERCu spolupracují čtyři členové. 

 

• 4 x 50 m Obstacle Relay - 4 x 50 m plavání s překážkami 

 

Každý člen plave úsek 50 m, kde jsou umístěny dvě překážky, které se musí podplavat. 

Překážky jsou umístěny 12,5 m od obou obrátkových stěn. 

obr. 15 - 4x50 m Obstacle Relay (4x50 m plavání s překážkami)

 
zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
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• 4 x 25 m Manikin Relay - štafeta 4 x 25 m plavání s modelem 

 

První závodník je připraven s manekýnem v ruce, na akustický signál vystartuje a plave 

k dalšímu závodníkovi, který je připraven v bazénu v pásmu mezi 23 - 27 m, tam si 

manekýna předají a další závodník plave k obrátkové stěně, po doteku si manekýna 

převezme třetí z členů a plave k poslednímu čtvrtému závodníkovi, který opět čeká 

uprostřed bazénu v pásmu 73 - 77 m, po převzetí manekýna plave co nejrychleji k cílové 

stěně.  

obr. 16 - 4x25 m Manikin Relay (4x25 m plavání s modelem) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 

 

• 4 x 50 Medley Relay - štafeta 4 x 50 m se záchranářským pásem  

 

První z členů vystartuje na akustický signál a plave 50 m volným způsobem bez pomůcek, 

po doteku obrátkové stěny do vody skáče další závodník, který už má nasazené ploutve a 

plave stejný úsek 50 m, opět po doteku obrátkové stěny vystartuje třetí závodník, který 

plave 50 m se záchranářským pásem, poslední z členů družstva převezme záchranářský pás 

a plave posledních 50 m táhnoucí třetího člena, který mu může pomáhat pouze kraulovým 

kopem do cíle. 

obr. 17 - 4x50 m Medley Relay (4x50 m se záchranářským pásem) 

zdroj: http://www.philippinelifesaving.org/pool-lifesaving-sports-events/ 
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• Line Throw - házení lana 

Jedná se o velmi oblíbenou disciplínu, která se podobá skutečným záchranářským 

zásahům, kde k záchraně používá lano zvané házečka. V této disciplíně je jeden člen 

„tonoucí“ a druhý člen je „záchranář“. Na signál skáče „tonoucí“ do bazénu a plave do 

vzdálenosti 12 m od břehu, přitom 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. 

obr. 18 - Line Throw (házení lana) 

 
zdroj: http://europe.ilsf.org/sites/europe.ilsf.org/files/ILSE%20Rulebook%20v10.2%20(01-17)%20Final.pdf 
 

• SERC - Simulated Emergency Response Competition 

 

Jedna z nejzajímavějších disciplín ve vodním záchranářském sportu. Jedná se o 

simulovanou záchranu, které se zúčastní čtyřčlenné družstvo. Je zde 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. Hodnoceny jsou jednotlivé úkony. 
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5.4.1.2 Mořské a plážové disciplíny (URL 22-25) 

 

Jedná se o podobné disciplíny. Hodnotí se jak jednotlivci, tak i družstva podle dosažených 

časů a získaných bodů. Opět se získané body počítají do celkového hodnocení družstva. 

Platí zde určitá pravidla, která se musí dodržovat. 

 

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ: 

Každý soutěžící hraje sám za sebe, ale body se započítávají do celkového hodnocení. 

 

• Surf Race - plavání v moři 

 

Délka je 400 m jak pro muže, tak i pro ženy. Začíná se hromadným startem z pláže. 

Závodníci běží do vody a musí uplavat stanovenou trasu, která je vyznačená bójemi. Po 

uplavání běží po pláži do cíle.  

 

• Run - Swim - Run - běh-plavání-běh 

 

Soutěžící uběhnou 200 m směrem k vodě, poté uplavou vzdálenost 300 m a závěrem běží 

200 m do cíle.  

obr. 19 - run-swim-run (běh-plavání-běh) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová.  
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• Board Race - závod na záchranářském prkně 

 

Závod začíná na startovní povel startéra, závodníci běží z pláže s plovákem v ruce, ve vodě 

musí ujet stanovenou trasu a na konci trati vyběhnout a doběhnout k cílové čáře, která je na 

pláži. 

 

• Surf Ski Race - mořský kajak 

Jedná se o téměř stejnou disciplínu jako Surf Race a Board Race. Tato je z nich nejdelší a 

start a cíl se nachází ve vodě. 

obr. 20 - Surf Ski Race (mořský kajak) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 
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• Oceanman/Oceanwoman 

 

Jeden z nejnáročnějších závodů, kde se závodí rovnou ve 4 částí, jedná se o plavání, jízdu 

na plováku, jízdu na mořském kajaku a běh. Běh se zařazuje mezi všemi disciplínami. 

Pořadí těchto disciplín se závodník dozví až těsně před začátkem, kdy se toto pořadí losuje. 

obr. 21 - Oceanman/Oceanwoman 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 

 

• Beach Sprint – plážový sprint 

 

Jedná se o běh na 90 m, vždy startuje 10 závodníků a poslední je vyřazen, tak se postupuje 

do té doby, dokud nezůstane určitý počet závodníků pro finále. 

obr. 22 - Beach Sprint (plážový sprint) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová.  
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• Beach Flags - plážové praporky  

Opět vyřazovací závod. Sprint na 20 m, závodníci startují v leže na břiše v opačném 

směru. Musí získat kolík, který je umístěn v cíli. Kolíků je o jeden méně než závodníků. 

Kdo kolík nezíská je vyřazen.  

obr.23 - Beach Flags (plážové praporky) 

zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 

 

• Beach run – plážový běh 

 

Běh na 2000 m. Každý závodník absolvuje 4 x 500 m okruhy. 

obr. 24 - Beach run (plážový běh) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 
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SOUTĚŽE DRUŽSTEV: 

• Beach Relay – běžecká štafeta 

 

Štafetový závod. Závodí čtyřčlenné družstvo. Každý z členů musí uběhnout 90 m a předat 

kolík dalšímu členu. Startuje se v 10 rozbězích, 4 nejrychlejší postupují. 

obr. 25 - Beach Relay (běžecká štafeta) 

zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 
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• 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 první člen plave k tonoucímu, za bójí mu 

připne záchranný pás a plave s ním ke břehu, kde ho předá ostatním členům, kteří ho 

dotáhnou až do cíle.  

obr. 26 - Rescue Tube Rescue (záchrana s ploutvemi a pásem) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 
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• Board Rescue – záchrana na prkně 

 

Disciplína pro 2 členy družstva. Na startovní povel vyběhne první člen a co nejrychleji 

doplave k vyznačené bóji, jakmile se jí dotkne, mávnutím ruky dá znamení druhému 

členovi, který vyběhne s plovákem a plave co nejrychleji k tonoucímu.  

obr. 27 - Board Rescue (záchrana na prkně) 

 
zdroj: MAREŠOVÁ, Anna. Vodní záchranný sport a jeho soutěže v České republice. Praha, 2014. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PaedDr. Irena Svobodová. 

 

• Oceanman/Oceanwoman Relay 

 

Stejný závod jako u jednotlivců, s tím, že zde je čtyřčlenné družstvo a každý člen absolvuje 

pouze jednu část, která se skládá z běhu, jízdy na plováku, jízdy na kajaku a plavání. Běh 

je finální částí. 
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5.4.2 Soutěže podle mezinárodních pravidel ILS  

 

V dnešní době se v ČR organizují soutěže podle pravidel ILS pouze v Brně, kde se jedná o 

závody Grand prix Moravie. Mistrovství České republiky VZS ČČK se konalo v Ostravě, 

kde v roce 2007 proběhl poslední 13. ročník. Toto mistrovství bylo zároveň i 10. ročníkem 

Memoriálu PaedDr. Mariana Filčáka. (URL16) Od té doby se v ČR uspořádalo pouze jedno 

Mistrovství ČR v záchranném sportu. Uskutečnilo v Hradci Králové. Důvodem, proč toto 

mistrovství není každý rok je, že jsou tyto soutěže nákladné a není na ně dostatek financí.  

 

V roce 2011 a 2012 se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a 

mořských disciplínách na Lipenské přehradě. Od té doby se opět kvůli financím další 

ročník neuskutečnil. (URL17) 

5.4.2.1 Grand prix Moravie (GPM) 

 

Mezinárodní záchranný turnaj, který organizuje GPM TEAM. Uskuteční se vždy první 

březnový víkend v Brně. Závody se poslední 3 roky, 2013-2015, organizovaly v dlouhém 

plaveckém bazéně Za Lužánkami. Soutěž se stále vyvíjela, její první ročníky byly 

organizovány pouze pro kategorii juniorů (15 - 18 let), později se kategorie rozšířily i pro 

seniory.  

 

Soutěž trvá 3 dny. V pátek se začíná s disciplínou SERC - soutěž simulované reakce na 

mimořádné události. Soutěž, ve které jsou členové závodního týmu testováni ve svých 

schopnostech posoudit a vyhodnotit simulované nouzové situace. Ve večerních hodinách 

se začíná se soutěžemi jednotlivců. V sobotu soutěží závodníci ve čtyřech disciplínách. 

Nejnáročnější výzvou je zde Super Lifesaver. Dále se soutěží v disciplínách Manikin Carry 

with Fins, Rescue Medley a Manikin Tow with Fins. V neděli se závodníci účastní dvou 

disciplín, Saving a Manikin by Boat Manikin Relay, Medley Relay a Line Throw. (URL18) 

 

Rozlišuje se zde několik věkových kategorií JW - women 14-18 let, JM - men 14-18 let, 

SW - women 19-26 let, SM - men 19-26 let, MW - women 27+ let a MM - men 27+ let. 

Rozhodující je rok narození v den soutěže. (URL18) 
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Bohužel, na jejich webových stránkách poskytli informaci o zrušení této soutěže. 

Důvodem je malý počet soutěžících a zatím se neví, zda se tato soutěž někdy obnoví. 

(URL18) 

 

5.4.2.2 Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských 

disciplínách 

 

Jedná se o velmi zajímavý závod, ve kterém se soutěžící prokážou svými schopnostmi 

v plážových a mořských disciplínách. Tato soutěž se uspořádala zatím pouze dvakrát 

v roce 2011 a 2012 na Lipenské přehradě, kvůli financím je další ročník v nedohlednu. 

(URL17) 

 

„O titul republikového mistra budou soutěžit jak junioři, tak senioři. Svou záchranářskou 

všestrannost budou muset prokázat v pěti různých disciplínách. Ať už̌ například v závodu, 

který́ kombinuje plaveckou a běžeckou rychlost, nebo při záchraně̌ tonoucího za pomocí 

plováku. Mimo jiné se návštěvníci soutěže budou moci těšit i na záchranářskou štafetu. V 

ní porovnají́ síly týmy z celého Česka, ale také z Rakouska.“ (URL19) 

 

Soutěžící se zúčastní těchto disciplín podle pravidel ILS: 

• běh - plavání - běh (run-swim-run) 

• plážové praporky (Beach Flags) 

• jízda na plováku (Surf race) 

• plážový běh (Beach run) 

• záchranářská štafeta (Rescue Tube rescue) 

• záchrana s plovákem (Board Rescue) (URL 20) 

 

Tento závod byl nominací na Mistrovství Evropy seniorů 16+ do španělského Alicante a 

na Mistrovství Evropy juniorů 14-18 let v dánské Kodani. (URL21) 

  



58 

5.5 Používané vodní záchranářské pomůcky 
„Při zásahu vodními záchranáři se používají různé záchranné pomůcky, které usnadňují a 

pomáhají záchranářům při záchraně̌ života (např. loďka, záchranářský pás, lano, plovák, 

apod.). Na soutěžích ve vodním záchranném sportu se používají také záchranářské 

pomůcky, které jsou více či méně̌ upraveny pro závody. Tyto pomůcky mají určité 

rozměry, které musí schválit ILS nebo ILSE.“ (Marešová, A.) 

 

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 straně̌ je také kovový 

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

obvodů). Konec lana je zakončen smyčkou z popruhu.“ (Marešová, A.) 

 

Model (figurína, manekýn)  

„Model 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, stejně̌ tak příčný pruh uprostřed těla (obvykle je barva modelu oranžová a 

zvýrazněné části bílé).“ (Marešová, A.) 

 

Ploutve  

„Ploutve se mohou používat klasické plastové či potápěčské, které jsou běžně̌ 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.“ (Marešová, A.) 

 

Lano 

„Vyrobeno z plovoucího materiálu o průměru 8 mm (±1 mm) a délce 16,5 – 17,5 m.“ 

(Marešová, A.) 
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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 viditelně̌ označena.“ (Marešová, A.) 

 

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.“ (Marešová, 

A.) 

 

Záchranný surfový plovák  

„Jde o surfový plovák, který je upravený k záchraně̌ tonoucího. Maximální délka plováku 

může být 3,2 m a hmotnost minimálně̌ 7,6 kg. Plovák se používá na volné vodě̌, jak v 

soutěžích jednotlivců̊, tak soutěži družstev.“ (Marešová, A.) 

 

Mořský kajak  

„Používá se pouze na otevřené vodě. Délka kajaku okolo 5,8 m a hmotnost minimálně̌ 18 

kg. Závodník má k dispozici klasické dvojpádlo.“ (Marešová, A.) 

 

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.“ (Marešová, A.) 

  



60 

6. ZÁVĚR 
	  
Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit informace o Vodním záchranném sportu a 

jednotlivých soutěžích v České republice i ve světě. Následně pak zpracovat jejich přehled 

a krátký popis s využitím všech dostupných publikací a zdrojů. 

 

Pro popisy závodů a jejich pravidel byly převážně využity materiály od ILS (International 

Life Saving Federation), která zaštiťuje mezinárodní soutěže a podle jejích regulí se konají 

závody po celém světě včetně České republiky. 

 

Bakalářská práce má převážně popisný charakter s cílem přiblížit široké veřejnosti 

sportovní činnost, která je málo známá a v České republice nepříliš rozšířená. Po 

shromáždění a studiu veškerých dostupných zdrojů a informací o tomto sportu byl 

vytvořen stručný přehled a popis jednotlivých soutěží a disciplín v České republice i ve 

světě, tak aby každý kdo si tuto práci přečetl věděl alespoň něco málo o tomto nepříliš 

rozšířeném sportu a došlo tak k jeho propagaci a rozšíření mezi lidmi.	  
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