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Postavení vodní záchranné služby 

Vzdělávání pracovníků VZS 

Vodní záchranná služba ČČK jako lídr ve vodní záchraně v ČR 

Mgr. David Smejkal 

Vodní záchranná služba ČČK 

Anotace 

Vodní záchranná služba ČČK a její postavení ve společnosti a v integrovaném záchranném 

sytému. Její činnosti a aktivity s dětmi a mládeží, v záchranném sportu, vzdělávání a prevenci. 

Klíčová slova 

Vzdělávání, zdravotnický záchranář, lékař, IZS, HZS, ZZS, vodní záchranář, prevence, 

utonutí, první pomoc, kvalifikace 

 

 

Voda je nedílnou součástí našeho života. Voda život dává, ale voda ho také často bere. 

S vodou je zcela neoddělitelně spojena i Vodní záchranná služba ČČK (VZS), nejstarší a 

největší organizace svého druhu v České republice. Historie VZS sahá do konce šedesátých 

let minulého století a na jejích základech staví neméně důležitá etapa VZS, jako samostatného 

subjektu, od roku 1990 až po dnešek. Dalo by se říci, že novodobá historie znamenala řadu 

změn, jak v chápání celé organizace, tak v náplni její práce a aktivit. 

VZS je významným lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí a v jeho blízkosti a 

je tvůrcem systému vzdělávání a kvalifikací vodních záchranářů. Součástí hlavních pilířů 

našich aktivit je práce s dětmi a mládeží, záchranný sport a prevence proti rizikům pobytu ve 

vodním prostředí a pochopitelně proti utonutí. 

VZS je členem International Life Saving Federation (ILS), což je celosvětová 

organizace vodní záchrany, která stojí v čele celosvětové snahy o redukci počtu zranění a 

smrti u vody či přímo ve vodním prostředí. ILS také napomáhá výměně informací a 

zkušeností, propaguje ověřené záchranářské postupy a v neposlední řadě pořádá a zaštiťuje 

sportovní akce, jako jsou Mistrovství Evropy a světa ve vodním záchranném sportu. 

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

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

na vyzvání zařazená v Integrovaném záchranném systému (IZS) je pak běžně využívána k 

primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti operačními středisky 

Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), dispečinky zdravotnických záchranných služeb 

(ZZS), Policie ČR nebo Státní plavební správy. VZS zasahuje i na základě volání občanů a 

nikdy neodmítne pomoci ani příchozím do našich stanic první pomoci. 
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VZS působí zejména v lokalitách, kde dojezdové časy záchranných služeb jsou 

mnohdy velmi daleko za hranicí zákonných 20 minut, nebo jsou tyto lokality bez rychlého 

nasazení motorového plavidla dostupné jen velmi obtížně, nebo nedostupné úplně. Zásadní je 

i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, břehů a okolí, což je pro rychlý zásah a 

záchranu života velmi často naprosto klíčové. Doslova blesková odezva např. na výzvu tonutí, 

nebo stavu těsně po tonutí výrazně zvyšuje šanci na přežití. Je třeba zmínit, že mnoho vodních 

ploch je dnes vybaveno AED (automatický externí defibrilátor) a že byl již v mnoha 

případech použit. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní transportní prostředek posádkám 

rychlé lékařské pomoci do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta 

člunem VZS k sanitnímu vozu, nebo vrtulníkům letecké záchranné služby (LZS).  

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 na zcela profesionální úrovni.  

Státní správa za 20 let zcela vůbec nereagovala na počty utonulých a do prevence a 

bezpečnosti pobytu u vody neinvestovala prakticky žádné prostředky.  

Pokud by došlo k úplnému zhroucení této veřejně prospěšné služby, ocitla by se řada 

vodních ploch bez jakékoli pomoci, kterou nebudou schopny hlavní složky IZS zajistit. Svojí 

činností VZS na některých vodních plochách zcela supluje hlavní složky IZS v systému 

randez-vouz, kdy zejména ZZS nebo HZS dojíždí na místo události zajištěné již VZS. Je 

zřejmé, že omezení, která velké vodní plochy mají pro IZS (omezené přístupy k vodě a 

nasazení člunů HZS, omezené přistávací podmínky pro LZS, velmi dlouhé dojezdové časy 

ZZS v desítkách minut) není schopen nikdo jiný nahradit. 

Vodní záchranná služba ČČK je z tohoto pohledu skutečným lídrem ve svém oboru. 

Svojí početnou členskou základnou, širokým systémem vzdělávání a činností je oporou všem, 

kteří mají zájem se stát nejen kvalifikovaným vodním záchranářem, ale pro všechny, kterým 

jednou budeme schopni také pomoci. 

 

Autor: 

Mgr. David Smejkal 

prezident 

Vodní záchranná služba ČČK 

Thunovská 18/183 

118 04 Praha 1 - Malá Strana 

e-mail: smejkal@vzs.cz 

tel: 603 437 869 
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VZS jako garant vzdělávání pro kvalifikace ZM, Z III až Z I a 
zapojení do Integrovaného záchranného systému  

Ing. Ladislav  Novák 

Vodní záchranná služba ČČK 

Anotace 

V úvodní části jsou informace o kvalifikacích, které poskytuje Vodní záchranná služba ČČK 

pro své členy, ale i zájemce z řad veřejnosti. Srovnání s mezinárodními licencemi ILS. 

V druhé části jsou rozebrány granty MV a spolupráce s HZS ČR v rámci doškolování 

příslušníků HZS pro práci na vodě a v oblasti záchrany tonoucích. 

Třetí část je věnována zapojení VZS do systému IZS na základě podepsaných smluv s 

krajskými řediteli HZS. Vytvoření krajských odřadů záchranných týmů VZS. Příklady 

zapojení týmů při povodních. 

Klíčová slova 

Záchranář, Plavčík, Vodní záchranná služba (VZS), Hasičský záchranný sbor (HZS), 

Integrovaný záchranný systém (IZS) 

 

 

Výcvikové a školicí středisko VZS ČČK zajišťuje pro své členy, ale i pro širokou 

veřejnost nabídku kvalifikačních kurzů, které splňují požadavky na zajištění bezpečnosti 

návštěvníků a rekreantů na vodních plochách, případně i dalších sportovních aktivit např. 

organizovaný sjezd řek, dálkové plavání, triatlon, jachtařské závody aj.  Kvalifikace jsou 

rozděleny dle náročnosti od ZM / Záchranářské minimum až po speciální ZVV/ Záchranář na 

volné vodě. Cílem je srovnání těchto kvalifikací s mezinárodní organizací ILSE, které je VZS 

také členem ( Lifesaver * až Lifesaver ***).  

 

Pro získání představy o zajištění bezpečnosti na otevřených lokalitách v MS kraji 

uvádím hlídané lokality : Těrlicko, jezero Hlučín, Slezská Harta. A na druhé straně lokality 

hojně využívané k rekreaci , které jsou nestřežené : Žermanice,Vrbice (Antošovice),Dolní 

Benešov (bývalé štěrkovny), Baška, Olešná, Petrův rybník u Krnova, Bohušov, zatopený lom 

Svobodné Heřmanice a další. 

 

Spolupráce s HZS ČR - na úrovni Generálního ředitelství HZS a Presidia VZS byla 

podepsána smlouva o vzájemné spolupráci a výpomoci a poskytnuty granty MV pro VZS v 

rámci doškolení příslušníků HZS ČR v oblasti záchrany tonoucích (nutná 10 % spoluúčast).  

 

Zde však narážíme na nezájem ze strany HZS MSK – vlastní tým WaSAR , kde se 

účastní i mezinárodních cvičení. Problém je, že by většina z tohoto týmu „ vodních 

záchranářů“ nesplnila ani základní kvalifikační podmínky pro Záchranáře Z III - uplavat 400 

m v časovém limitu! Pro zapojení do  systému IZS bylo vytvořeny záchranné týmů VZS s 
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potřebným vybavením (problém je však nedostatek finančních prostředků, obnova a údržba 

lodí, dopravní prostředky k přepravě lodí na místo události aj.) 

 

Záchranné týmy MSK : OSTRAVA, TĚRLICKO, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL, 

KRNOV. Jsou uzavřené smlouvy mezi HZS MSK a jednotlivými skupinami, je zřízena 

funkce krajského koordinátora pro MSK, je zajištěno spojení přes IBC Ostrava. Jako hlavní 

poslání těchto týmů bylo stanoveno prioritní nasazení v případě povodní a jiných MÚ na 

vodních plochách. Avšak zde, podle mého názoru, panuje velká nechuť ze strany HZS (VZ, 

řídící důstojník KOPIS) pro aktivaci dobrovolných složek. Dle zákona o IZS je pak nutnost 

proplácení finančních náhrad (refundace mezd, použití soukromých vozidel, PHM a další 

nutné výdaje). PROČ BY TO DĚLALI? Mají dostatek nejmodernější techniky (xx nových 

člunů i s náhradními motory), dostatek lidí při využití až 200 hod přesčasů zdarma. Důležitý 

faktor – zviditelnit se před veřejnosti o nutnosti a důležitosti HZS a ne dobrovolníci VZS 

(součást strategie při obhajování početních stavů a financování HZS ČR ze strany státu).   

 

Autor: 

Ing. Ladislav Novák 

krajský koordinátor VZS 

 výcvikové a školicí středisko VZS ČČK -místní skupina Ostrava  

e-mail: ladnovak@volny.cz 

M: +420 728 167 482 /krizové číslo +420 607 962 535 
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50 let Těrlické přehrady - její proměny. Vznik a činnost Vodní 
záchranné služby Českého červeného kříže, 

 místní skupiny Těrlicko  

Jan Siuda 

Anotace 

Proměny Těrlické přehrady v 50leté historii. Vznik a vývoj Vodní záchranné služby Českého 

červeného kříže místní skupiny Těrlicko. 

Klíčová slova 

Těrlická přehrada, historie a současnost vodního díla, Vodní záchranná služba,   

 

Obecné informace o Těrlické přehradě 

Vodní dílo na řece Stonávce bylo postaveno na počátku 60 let. Napuštěna přehrada 

byla v roce 1962 a byla to v té době největší sypaná hráz v Československu.  

Základní informace: 

 Hráz je 617 m dlouhá a 25 m vysoká. 

 Plocha přehrady je 266 ha. 

 Kapacita přehrady je 27 mil. m3 vody. 

 Největší hloubka je 24 m 

 Hladina je + -  270 m n.m. 

Těrlická přehrada sloužila především jako zásobárna užitkové vody pro průmyslové 

podniky a karvinské doly. V letech intenzivní průmyslové výroby v přehradě silně kolísala 

hladina vody. 

V 70. a 80. letech v důsledku absence čističek odpadních vod docházelo v letních 

měsících k masivnímu přemnožení sinic. Po utlumení zemědělské výroby a vybudování 

kanalizace se situace radikálně zlepšila.  

Jak jíž bylo uvedeno, Těrlická přehrada byla postavena jako zásobárna užitkové vody, 

přesto od počátku sloužila také jako rekreační místo obyvatel Havířova a okolí. Začaly 

vznikat první kempy a rekreační objekty, svou činnost začaly zahajovat sportovní vodácké 

kluby - především to byli jachtaři Slavie Havířov, potápěči Rejnoku Těrlicko a klub vodního 

lyžování Havířov. 

S rostoucí intenzitou rekreační a sportovní činnosti začalo docházet také 

k mimořádným událostem a utonutím. Vznikla potřeba vytvoření vodní záchranné služby. 

První pokusy o vytvoření vodní záchranné služby ztroskotaly na nedostatku finančních 

prostředků. Sportovní kluby si proto zřizovaly vlastní záchranné služby, které zabezpečovaly 

jednotlivé sportovní akce. Stále ale chyběla jednotná vodní záchranná služba, která by kromě 

zabezpečení sportovních soutěží sloužila i ostatním návštěvníkům přehrady.  
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Vznik stálé záchranné služby 

Až v roce 1998 na popud starostky Těrlicka vznikla VZS při klubu vodního lyžování. 

Díky tomu, že KVL disponoval motorovými čluny, schopnými mladými sportovci a měl i 

odpovídající zázemí, podařilo se tuto aktivitu na rozdíl od všech předchozích pokusů na 

Těrlické přehradě udržet a vybudovat tak stabilní vodní záchrannou službu. 

Prvními členy VZS se stali členové klubu vodního lyžování, a to včetně 

výkonnostních vodních lyžařů. Sám jsem byl čerstvě vyřazený horník, který měl jako člen 

důlní Báňské záchranné služby blízko k záchranářské činnosti a zároveň jsem měl jako trenér 

vodních lyžařů dost zkušeností s řízením motorových člunů. Vzniku vodní záchranné služby 

na Těrlické přehradě jsem věnoval dost času, nakonec se ale toto úsilí vyplatilo a povedlo se 

nám místní skupinu v rámci Vodní záchranné služby Českého červeného kříže založit. Na 

ustavující schůzi nově vzniklé VZS ČČK MS Těrlicko jsem byl zvolen jejím předsedou. 

Začlenili jsme se do struktur VZS ČČK a vyslali první členy do kurzů vodních záchranářů. 

Od počátku se VZS ČČK MS Těrlicko dostalo velké podpory od orgánů státní správy, 

především města Havířova a OÚ Karviná. Díky této podpoře jsme získali do vlastnictví 

bývalé rekreační středisko, které jsme přebudovali na stanici VZS. Jako ocenění naší činnosti 

vnímáme i pomoc prezídia VZS - kromě záchranných pomůcek a zdravotnického materiálu 

jsme získali i dva motorové čluny. Skupina se následně zapojila do Integrovaného 

záchranného systému okresu Karviná. 

 

Sportovní činnost 

Pro zatraktivnění činnosti jsme se začali věnovat i záchranářskému sportu a 

k překvapení řady starších místních skupin jsme již v roce 2000 získali první medaile na 

MČR. V tomto duchu jsme pokračovali i v dalších letech, díky čemu se naše skupina 

rozrůstala o další zájemce o tuto činnost především z řád aktivních sportovců – především 

plavců Slavie Havířov a potápěčů Rejnoku Těrlicko. Záchranářských závodů jsme se nejen 

účastnili, ale sami jsme je i organizovali, mezi jinými MČR na volné vodě a v poslední době 

také plavecké závody na 5 a 10 km, které jsou zařazeny do českého poháru dálkového plávání 

a tudíž i hojně obsazované – účastni se kolem 80 plavců. 

Prevence 

Brzy jsme pochopili, že vodní záchranná služba je především o prevenci. Tomu jsme 

přizpůsobili svou další činnost - začali jsme uskutečňovat přednášky a ukázky činnosti,  pro 

žáky Havířovských škol jsme připravili a začali organizovat zdokonalovací kurzy plavání se 

zaměřením na sebezáchranu a záchranu tonoucích. 

Kromě těchto činností sloužíme v letních měsících na Těrlické přehradě, kde kromě 

ošetřování poranění pomáháme unaveným plavcům, stahujeme ke břehu nepojízdná plavidla 

nebo vyhledáváme pohřešované osoby. 

Na Těrlické přehradě pravidelně zabezpečujeme společenské a sportovní akce na 

všech úrovních včetně evropských pohárů nebo ME. 

Spolupracujeme s ostatními složkami IZS, provádíme společná cvičení s kynology, 

hasiči (jak dobrovolnými, tak i profesionály), policií statní i obecnou. 
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Budoucnost VZS ČČK 

Budoucnost VZS ČČK nevidím růžově. Pro stát je záchranná činnost na vodních 

plochách zdá se nepodstatný problém, přestože ČR patří mezi země s největším počtem 

utonulých.  

Problém je určitě v legislativě, protože majitel (hospodář) vodní plochy nemusí 

zajišťovat bezpečnost na její ploše, přestože za pronajaté plochy v zátopovém pásmu vybírá 

nájemné. Obce, v jejichž katastru se vodní plochy nacházejí, povolují činnost podnikatelům 

(pláže, půjčovny loděk, šlapadel apod.), ale nevyžadují od nich zajištění bezpečnosti – přitom 

často dochází k mimořádným událostem právě kvůli špatnému stavu těchto plavidel nebo 

nedostatečnému vybavení. Po zrušení OÚ a zřízení krajů se přes veškerou snahu nepovedlo 

přesvědčit představitele moravskoslezského kraje o potřebnosti VZS. 

Ubývá členů VZS, konči MS a to jak praktický tak faktický. Podpora prezídia VZS 

ČČK, kterou jsem zmínil v úvodu od určité doby upadá a naopak se dostáváme do situace, 

kdy místní skupiny podporují ústřední orgán odváděním příspěvků, ale nedostávají za tento 

příspěvek zpět v podstatě žádné protiplnění.                     

 

 

Autor: 

Jan Siuda 

Vodní záchranná služba ČČK místní skupina Těrlicko 

e-mail: siudaj@volny.cz 

Tel.: +420602707655 
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Sportovní soutěže vodních záchranářů  

Ing. Hana Křesálková 

Vodní záchranná služba ČČK 

Anotace 

Sportovní soutěže vodních záchranářů, jako forma přípravy pro zásahy na vodní hladině. 

Systém soutěží u nás a v zahraničí, disciplíny v bazéně a na volné vodě. Úspěchy českého 

vodního záchranného sportu. 

Klíčová slova 

Vodní záchranný sport, závody, mezinárodní soutěže, disciplíny, SERC, individuální, týmové, 

soutěžní řád, pravidla, volná voda, bazén, záchrana tonoucího, plavání 

 

 

Soutěže pořádané vodní záchrannou službou mají 41letou historii. Mistrovství České 

republiky na volné vodě má za sebou již 29 ročníků. Disciplíny této mistrovské soutěže 

nejvíce vycházejí z praxe vodních záchranářů. Například disciplína Záchrana tonoucího 

pomocí plavidla. Dva záchranáři startují ze břehu na jole a veslují k tonoucímu. Na vodní 

hladině jej naloží a cestou zpět se jeden ze zachránců již věnuje resuscitaci. Poté tonoucího 

naloží na nosítka a předají k dalšímu ošetření. Také plavecké disciplíny na volné vodě, jako 

například tažení modelu tonoucího nebo plavání v montérkách má simulovat záchranu 

tonoucího člověka. Všechny tyto a další disciplíny vycházející z letité praxe a slouží, jako 

forma přípravy pro skutečné zásahy na vodní hladině. Setkání záchranářů, závodníků na 

záchranářských soutěžích během roku slouží také k předávání osobních zkušeností, které jsou 

mnohdy nedocenitelné. 

Bazénové disciplíny prověří zejména plaveckou kondici ať už rychlostní nebo 

vytrvaleckou. Za nejtěžší bazénovou soutěž je považován závod Blanenská 250ka, kde během 

250 m musí záchranář dokázat výbornou plaveckou, ale i tu technickou připravenost. Během 

cca 7 minut závodníka čeká 3 x hod záchranou podkovou na cíl, dále plavání v oděvu, tažení 

břemena, plavání s ABC se zátěží. 

Vodní záchranný sport je velice pestrý. Je možné soutěžit v bazéně i na otevřené vodě. 

V ryze plaveckých, ale i technických disciplínách. Vodní záchranář by měl být dobrý plavec s 

kvalitní fyzickou kondicí, kterou by si měl neustále udržovat a zlepšovat a to nejlépe 

porovnáváním svých schopností s ostatními při sportovních kláních. 

Mistrovství republiky mládeže v posledním ročníku hostilo neuvěřitelných 130 

mladých vodních záchranářů. Účast na republikových závodech dospělých každoročně klesá. 

Bohužel se v posledních letech nedaří zajistit pořádání mistrovské závody v bazénových 

disciplínách, a v letošním roce také na volné vodě. Důvodů proč tomu tak je může být hned 

několik.  

Zájem o reprezentaci na mezinárodní úrovni je veliký, a to zejména v kategorii 

mládeže. I přes zoufalou situaci v oblasti financí. Obstarávání finančních zdrojů na sportovní 

záležitosti je pro místní skupiny i jednotlivce velice obtížné. Překážkou je hlavně znemožnění 

podání žádostí o příspěvky, granty z veřejných zdrojů přímo na reprezentaci ve vodním 
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záchranném sportu. Vodní záchranný sport totiž není doposud u nás registrován jako 

sportovní odvětví.  

Před šesti lety byli čeští reprezentanti na mistrovství světa v Austrálii zařazeni mezi 

rozvojové země v oblasti vodního záchranného sportu. Mezi tyto státy v té době patřili i 

například Indie a Malajsie. Během těchto šesti let jsme nejen pravidelnou účastí na 

mistrovstvích Evropy nebo světa, ale také hlavně medailovými úspěchy dokázali, že již mezi 

rozvojové státy nepatříme a takto nás i světový vodní záchranářský sportovní svět již bere.  

Český vodní záchranný sport disponuje nadšenými trenéry i sportovci, podporou 

místních skupin. To bohužel do budoucna nemůže stačit. Vodní záchranný sport bude v 

následujících letech bezpodmínečně potřebovat podporu a to především finanční. 

Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.  

Soutěžní řád a pravidla soutěží vodní záchranné služby ČČK. 20 s. 

Pravidla soutěže Mistrovství republiky VZS ČČK „Volná voda“. 9 s. 

Nová pravidla disciplin ILS pro Mistrovství republiky VZS ČČK. 2006., 23 s. 

Pravidla soutěže Mistrovství republiky záchranných týmů místních skupin VZS ČČK, HZS 

ČR a skupin zařazených do IZS. 9 s. 

International Competition Rulebook for European Lifesaving Championships. 07/2012., 

109 s. 

Propozice Grand Prix Moravie. 2011., 27 s. 

http://europe.ilsf.org/ 

http://www.ilsf.org/ 

http://www.vzsterlicko.cz/ 

 

Autor: 

Ing. Hana Křesálková 

CCV, s.r.o.  

Libušina třída 23 

623 00 Brno 

hancag@centrum.cz 

tel.: 603 53 81 29 
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Zajištění vodní záchrany v podmínkách veřejných akcí 
(vodáci, školní akce, rekreace apod.) 

 Poručík Mgr. Štěpán Klen 

Policie České republiky 

Vodní záchranná služba ČR 

Anotace 

Přednáška se zaměřením na bezpečnost veřejných akcí se zaobírá velmi problematickým 

tématem. Ve svém úvodu seznamuje s aktuální situací při veřejných vodáckých sjezdech, 

školních akcích, rekreacích atd. V tématu je zahrnut legislativní náhled, potřeba spolupráce a 

zejména seznamuje s nastavením adekvátních pravidel. Situace je velmi vážná, kdy se o téma 

zajímá více subjektů, ale tyto příliš nespolupracují. Nově nastavila VZS kvalifikaci záchranář 

na volné vodě, který by právě pro dané téma měl garantovat bezpečnost a adekvátnost 

opatření pro veřejné akce na vodě. 

Klíčová slova 

Vodní záchrana, veřejná akce, škola, vodáci, rekreace 

 

 

Veřejné akce v podmínkách vodního prostředí probíhají pod hlavičkou řady organizací 

či firem. Ve většině případů by měl být přirozený zájem organizátora, aby vše bylo zajištěno, 

zejména tedy bezpečnost účastníků programu. Přes veškerou snahu se však na téměř každé 

akci stává, že díky neukázněnosti účastníků akce dochází k pochybením, nerespektování 

výstrah, upozornění a to přesto, že jde v řadě případů o podmínky stanovené legislativou. 

Jez, který je označen jako nesjízdný sjíždí posádka raftu, na což navazuje řetězová 

reakce dalších posádek. Ty, kteří jez sjeli ostatní oslavují jako hrdiny a záchranáři vypadají 

jako nejhorší vyvrhelové společnosti, které potřeba počastovat nadávkami a urážkami. 

Vážnost situace doplňuje vliv alkoholu a nepřítomnost vest, nemluvě o přilbách. Obecní 

policie pouze neukázněným posádkám nekompetentně přihlíží, maximálně je pokárá a neví 

jak situaci na místě řešit, aby příště takto postupovat vůbec nemuseli. 

Školy již mnoho let pořádají zážitkové výlety či adaptační kurzy, jejichž součástí 

bývají sjezdy divokých řek v České republice či zahraničí. Mnohé z těchto akcí skončily 

tragédií a nic nepomůže skutečnost, že průvodcem mohl být zkušený vodák. Schvalování 

takových akcí jdou z extrému do extrému a na řadě škol funguje přístup buď nepovolit téměř 

nic nebo je to o odvaze konkrétního pedagoga a ředitele školy. Každý děláme chyby, ale tyto 

nesmí končit tragédií. 

Na přírodních i umělých vodních plochách jsou k zapůjčení vodní šlapadla, veslice, 

motorové čluny, skútry nebo jsou provozovány další atrakce jako např. vodní lyže. 

Benevolence v dohledu nad užíváním záchranných vest, přehlížení podnapilosti a dalších 

nebezpečných prvků je opět společným jmenovatelem řady neštěstí. 
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Všechny výše uvedené akce mají jedno společné. Nedodržování podmínek 

stanovených legislativou a nedodržování základních pravidel bezpečnosti činností na vodních 

plochách. 

Zajištění bezpečnosti veřejných akcí na vodě se má mimo jiné věnovat nově vzniklá 

kvalifikace vodní záchranné služby, kterou je záchranář na volné vodě. Bohužel není zájem a 

také finanční prostředky, aby vše bylo zajištěno tak, jak by skutečně mělo. Společnost by 

měla ke všem aktivitám u vody začít přistupovat zodpovědně, jinak se budeme stále setkávat 

se zájmem veřejnosti ve spojitosti se zraněním či úmrtím na vodě. 

Bylo by zajímavé, aby subjekty, které se organizaci veřejných akcí na vodě věnují 

začaly skutečně spolupracovat a to jak Státní plavební správa, Vodní záchranná služba, místní 

samospráva, organizátoři akcí, tak policie a další subjekty.  

Je to sice nepopulární, ale pouze přesným nastavením pravidel pro povolování a 

zajištění bezpečnosti na takových akcích lze zajistit, aby nejen nebylo ohroženo lidské zdraví 

a životy, ale také, aby nevznikaly konfliktní situace. 

V současné době v rámci Moravskoslezského kraje funguje spolupráce mezi spolky 

vodáků, vodní záchrannou službou a dalšími institucemi, které spolupracují na přípravě 

organizace a praktickém zajištění akcí. Je zájmem zapojit do zajištění těchto akcí i další 

odpovědné orgány, aby jsme docílili toho, že takto realizované programy budou skutečně 

bezpečným zážitkem.  

Mnohdy stačí málo, může to začít proškolením strážníků obecní policie z legislativy, 

která se týká možností postihu za nedodržování podmínek při veřejných akcích, pravidla v 

označování plavidel na programu (např. číselná identifikace spojená s vůdcem plavidla a jeho 

průkazem totožnosti) na veřejných akcích s výběrem kauce (propadnutí při nedodržení 

podmínek), osvěta pedagogů v plánování zážitkových akcí, školení pro provozovatele 

vodních atrakcí ap. 

 

Autor: 

 Mgr. Štěpán Klen 

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

e-mail: stepus@email.cz 

Vodní záchranná služba MS Těrlicko 
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Vodní záchranná služba Českého červeného kříže – úkoly a 
cíle v přednemocniční péči 

MUDr. David Koudelka 

vedoucí lékař Letecké záchranné služby Ostrava 

Anotace 

Prezentace se věnuje práci Vodní záchranné služby ČČK v Moravskoslezském kraji na 

otevřených vodních plochách, její spolupráci s Územním střediskem záchranné služby 

Moravskoslezského kraje, zpracovává statistiku zásahů posádek záchranné služby u tonutí a 

utonutí v MSK kraji v letošním roce, prezentuje kasuistiku utonulého na Žermanické přehradě 

a zamýšlí se nad potřebností odborného zajištění volných vodních ploch v Moravskoslezském 

kraji, potažmo v celé ČR. 

Klíčová slova 

Vodní záchranná služba, Územní středisko záchranné služby MSK, Letecká záchranná služba 

Ostrava, tonutí, utonulá osoba, záchrana tonoucího, volné vodní plochy, statistika utonulých, 

spolupráce složek IZS, kraje, Žermanická přehrada, Hasičský záchranný sbor, policejní 

potápěči 

 

 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je organizace sdružující školené 

záchranáře i profesionály, kteří se mimo osvětové a edukační činnosti, hlídkování a 

zajišťování bezpečnosti na tekoucích vodách, věnují také preventivní a záchranné činnosti na 

velkých otevřených vodních plochách v ČR. V Moravskoslezském kraji je bezpečnost na 

otevřených vodních plochách zajištěna VZS ČČK pouze na třech lokalitách, a to na hlučínské 

štěrkovně, Těrlické přehradě a Slezská Hartě.  

V letošním roce se posádky Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského 

kraje podílely na záchraně devatenácti tonoucích. Ve statistice je uveden pouze počet osob, ke 

kterým vyjížděly (nebo vzlétly) posádky záchranné služby, nikoliv tedy celkový počet 

utonulých, jejichž tělo již bylo „pouze“ ohledáno lékařem. Jen minimum těchto ošetřených po 

tonutí na volné vodě v Moravskoslezském kraji primárně ošetřila a zajistila Vodní záchranná 

služba ČČK nebo podobný subjekt. Její absence nebo absence jiné takové služby u vodních 

ploch, sloužících také k rekreaci, významně snižuje šanci na přežití tonoucího. Stálá služba 

VZS ČČK u rekreační vodní plochy je v takových případech schopna rychle a efektivně 

reagovat a tak mnohokrát předejít fatálním následkům z důvodu časové prodlevy. 
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Tato fakta dokládá uvedená kasuistika mladého muže utonulého v létě 2012 na 

Žermanické přehradě, u kterého by přítomnost školených a vybavených vodních záchranářů 

zvýšila šanci na jeho nalezení a eventuální úspěšnou resuscitaci. Na místě neštěstí byla první 

posádka Letecké záchranné služby Ostrava, poté členové Hasičského záchranné sboru, kteří 

se po nezbytné přípravě snažili chlapce najít. Ten byl však nalezen až po přibližně šesti 

hodinách policejními potápěči z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. Z těchto 

skutečností vyplývá, že hlídkovou, preventivní a přednemocniční péči u volných ploch 

nemůže suplovat ani Hasičský záchranný sbor ani složka Policie ČR, určená pro vyhledávání 

těl. Vzhledem k chybějícím právním normám ale subjekty, jako kraje nebo obce, nejsou 

povinny tuto činnost zajišťovat. Dochází tak dále k tragickým událostem, ke kterým by 

docházet nemuselo. 

 

Autor: 

MUDr. David Koudelka 

 vedoucí lékař Letecké záchranné služby ÚSZS Moravskoslezského kraje 

Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, 700 44,  

instruktor specialista 

 místopředseda Vodní záchranné služby ČČK Ostrava,  
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Přednemocniční a nemocniční péče o tonoucí.  

Bc. Dušan Zemančík 

Vodní záchranná služba ČČK 

Anotace 

Přednáška přibližuje přednemocniční a nemocniční péčí o tonoucí od vzniku tohoto 

specifického úrazu, terapii při tonutí až po intenzivní péči v nemocnici. Péči znázorňuje  tzv. 

Řetězec přežití při tonutí, kdy články řetězce zdůrazňují nezbytně provedené úkony posloupně 

řazené tak, aby jejich rychlá návaznost  byla předpokladem přežití stavů spojených s 

tonutím.Kazuistiky ilustrují přednemocniční a nemocniční péči o tonoucí. První  kazuistika se 

zabývá tonutím dospělé osoby, druhá dítěte. 

Klíčová slova 

Přednemocniční péče, nemocniční péče, tonutí, resuscitace 

 

 

Voda život dává, voda život bere. Tonutí a utonutí je významnou příčinou smrti na 

celém světě a je druhou nejčastější příčinou úmrtí způsobenou neúmyslným úrazem hned po 

dopravních nehodách. Podle Světové zdravotnické organizace utone každý rok přibližně 400 

000 lidí na celém světě. Tyto výsledky se závažně promítají do oblasti ekonomické i sociální. 

Velký podíl na počtu tonutí mají přírodní katastrofy, jako jsou povodně a tsunami. V České 

republice utone cca 300 osob za rok, počet tonoucích je mnohonásobně vyšší. Snaha o 

záchranu tonoucích je stará jako lidstvo samo. Nicméně smrt utonutím bylo mnohými 

považována za nevratnou, nevyhnutelnou a v některých kulturách za zásah vyšší moci.V 

dnešní době péče o tonoucí pokročila hodně dopředu. Vzniklo mnoho spolků, jak 

profesionálních, tak dobrovolných, které se zabývají primárně záchranou tonoucích a 

poskytují technickou první pomoc ve vodě. Technická první pomoc obecně předchází 

zdravotnické první pomoci a vytváří podmínky pro její poskytnutí. Úkolem je přerušení 

příčiny poškození, vyproštění raněného a jeho transport na bezpečné místo.V tomto případě 

technická první pomoc znamená rychlé vytažení tonoucího z vody na bezpečné místo, kde mu 

bude poskytnuto další ošetření. Při vytažení se používají speciální záchranné a ochranné 

prostředky např. plavidla, záchranné kruhy, záchranné pásy, potápěčská výstroj.  

Prioritní při pomoci musí být bezpečnost zachránce. Technickou první pomoc při 

tonutí zajišťují v České republice primárně speciálně vycvičené týmy v rámci Integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS). Ze základních složek IZS je to Hasičský záchranný sbor 

ČR a Policie ČR, které jsou nositelem tísňového volání a zajišťují nepřetržitou pohotovost s 

možností zásahu na místě potřeby. Mezi ostatní složky IZS patří Vodní záchranná služba 

ČČK, Báňská záchranná služba aj. V případě, že není ohrožen život nebo bezpečnost 

záchrance, může technickou první pomoc obecně poskytnout každý občan, svědek události i 

laik. Odbornou zdravotnickou první pomoc zajišťuje primárně zdravotnická záchranná služba 

(dále jen ZZS), která patří také mezi základní složky IZS.  
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ZZS poskytuje rozšířenou neodkladnou resuscitaci a zajišťuje transport s monitorací 

vitalních funkcí tonoucího do zdravotnického zařízení, obvykle na urgentní příjem. Zde je 

pacientovy poskytnuta urgentní péče, včetně základního vyšetření a potom je pacient předán 

na JIP nebo ARO, kde je jim poskytnuta lékařská a ošetřovatelská intenzivní péče. 

Nemocniční péče o tonoucí vyžaduje multidisciplinární přístup. Poskytnutí odborné technické 

první pomoci na místě zásahu není prvořadým posláním ZZS.  

V přednemocniční péči má rozhodující význam pro záchranu tonoucího jeho délka 

pobytu pod vodou, rychlé vytažení tonoucího z vody, okamžitá resuscitace svědky události a 

neodkladné navázání na odbornou pomoc. Terapie při tonutí se řídí doporučenými postupy 

pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 vydané ERC. U tonutí je nutné vždy myslet na 

možné poranění krční páteře a komplikaci, kterou představuje podchlazení. Je zřejmé, že 

nejefektivnější způsob, jak zabránit a snížit počet tonutí a utonutí je prevence. 

Zdroj: www.szpilman.com 

 

Autor 

Bc. Dušan Zemančík 

Vodní záchranná služba ČČK Ostrava 

Zdravotnický záchranář ZZS MSK Ostrava 

dusanzem@seznam.cz 

 tel.+ 420 739 59 00 75 

  



24 

 

Záchrana tonoucích 

Výukový program Základy záchrany tonoucích.  

Bc. Petr Urbánek  

Vodní záchranná služba ČČK 

Anotace 

Výukový program Základy záchrany tonoucích pro frekventanty kurzu  - Zdravotník 

zotavovacích akcí. 

Klíčová slova 

Vzdělávání, záchrana tonoucích 

 

 

Mezi jednu z nejoblíbenější sportovně rekreačních aktivit patří plavání a koupání. V 

letních měsících tráví značné množství lidí svůj volný čas u vody. Probíhají různé výcvikové 

kurzy či letní tábory spojené s pobytem a činnostmi ve vodním prostředí. Za určitých 

okolností se příjemný pobyt u vodní plochy nebo toku, může stát životu nebezpečným s 

tragickými následky. 

 

V programu dalšího vzdělávání na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je 

zařazen kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který je určen pro zdravotníky na táborech, 

školách v přírodě a lyžařských kurzech atd. Kurz je rozvržen do 41 hodiny, ve kterých se 

posluchači seznámí: 

 

• se základy stavby a funkce lidského těla, 

• s první pomocí, částí teoretickou a praktickou, 

• s péčí o nemocné, 

• se základy zdravotnické dokumentace, 

• s právem a povinnostmi, zdravotníka zotavovacích akcí 

• s hygienou a epidemiologií, 

• se základy záchrany tonoucích 

  



25 

 

V rámci tříhodinového výukového bloku Základy záchrany tonoucích je prioritně 

zakomponováno seznámit studenty s nebezpečím, riziky, která v rámci pobytu u vody  hrozí a 

seznámit je s  teoretickými tak praktickými základy záchrany tonoucích.   

 

Teoretická část programu objasňuje základním pojmy jako je rozdělení vodních ploch, 

podle místa jejich provozování.  Kompetence a povinnosti, které nese sebou provozovatel 

bazénů, koupališť, aquaparků. Dále se věnujeme místům, která nejsou z pohledu plavce 

zajištěna jako zejména rybníky, přehrady, vodní toky.   

 

Součást přípravy studentů jsou informace o tzv. „vědomí nebezpečí“. Tyto informace 

umožňují předvídat zdroje a nejčastější příčiny nebezpečí u vody a na vodě. Rozpoznání 

tonoucího a charakteristiku tonutí patří k základním znalostem. Základní součástí přípravy je 

seznámení se způsoby záchrany a se stupněm rizika, který při provádění záchrany tonoucího 

hrozí.  

 

 

 

Praktická část, která je nedílnou a povinnou součástí výukového programu probíhá 

formou cvičení v bazénu.  Studenti si prakticky osvojí dovednosti, které jsou nutné k 

sebezáchraně, dopomoci unavenému plavci a ke zvládnutí záchrany tonoucího.  

 

Zkušenosti z kurzů, které již proběhly, ukazují na nízkou plaveckou zdatnost 

frekventantů a to i v případě učitelů základních a středních škol, kteří výuku kurzu Zdravotník 

zotavovacích akcí absolvovali. Každá relevantní informace či praktická zkušenost s vodní 

záchranou přispívá ke snížení rizik spojených s pobytem u vody. Vodní záchranná služba 

ČČK místní skupina Těrlicko, která se podílí na výukovém programu Lékařské fakulty, tak 

naplňuje jedno ze svých své základních poslání dané stanovami této organizace. Tímto 

posláním je prevence a aktivní podíl na výuce obyvatel v oblasti vodní záchrany.  
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Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče   

Mgr. Eva Lapčíková 

Lékařská fakulta OU 

Anotace 

Tonutí je závažný stav, kterým jsou ohroženy především děti, které bývají při svých hrách u 

vody neopatrné a mohou přecenit své schopnosti. Často se setkáváme i s nezodpovědností 

dospělých, kteří nechávají děti bez dozoru. Ve svém sdělení představíme počet přijatých 

dětských pacientů po tonutí na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní medicíny za 

období posledních 5let. Statistická data doplňují krátké kazuistiky k danému tématu.  

Klíčová slova 

Tonutí, utonutí, resuscitační péče 

 

 

Tonutí je těžký, specifický úraz, při kterém dochází k aspiraci vody do dýchacích cest 

a plic po ponoření hlavy a dýchacích cest pod vodu. V jeho popředí je hypoxie, působící 

především na mozek a na krevní oběh. O tonutí hovoříme, pokud postižený přežívá nejméně 

24hodin. Tonutí je sled událostí vedoucích k utonutí.  

Utonutí je definováno jako smrt udušením z nedostatku vzduchu. Jedná se o nezvratný 

stav. Často je tonutí či utonutí kombinováno s dalším postižením, např. s podchlazením, 

úrazem hlavy nebo krční páteře.  

Podle mechanismu dělíme tonutí na tonutí vlhké a tonutí suché. Při vlhkém tonutí 

následuje po ponoření spontánní apnoe, která je ukončena nedobrovolným nádechem 

vyvolaným hyperkapnií a hypoxií, při kterém se dostává voda do plic. Při záchranných 

opatřeních může postižený vodu masivně zvracet. Při podstatně těžším stavu voda pasivně 

vytéká jícnem a může zatéci do plic. Z plic nelze vodu žádnými manévry vylít a rychle se 

vstřebá. U kojenců a batolat se vyskytuje tzv. potápěcí reflex, kdy po ponoření obličeje do 

studené vody následuje apnoe, bradykardie, periferní vazokonstrikce.  

U 10-15% pacientů se jedná o suché tonutí, kdy přetrvává reflektorický 

laryngospasmus s následnou sekrecí hustého hlenu a bronchospasmem. Obvykle nedojde k 

aspiraci vody ani při uvolnění spazmu krátce před smrtí. Tento stav je častěji u dospělých a 

alkohol tento stav umocňuje.  

Další postup je také ovlivněn médiem, ve kterém k tonutí došlo. Laboratorně byly 

zjištěny rozdíly při tonutí v mořské (slané – hypertonické) a sladké (hypotonické), které 

vycházejí z rozdílné osmolality tekutin v plicích a v krevním oběhu. Při tonutí ve sladké vodě 

dochází k rychlému vstřebávání vody do oběhu, tím dochází k naředění krve a hrozí hemolýza 

červených krvinek. Obvykle při hemolýze nedochází k hemoglobinurii nebo k poškození 

ledvin.  V plících vznikají rozsáhlé atelektázy z důvodu poškození surfaktantu.  

Při tonutí v mořské vodě dochází k přechodu vody a plazmatických bílkovin do 

alveolů a tím dochází ke vzniku plícního edému, dále dochází k vymývání surfaktantu a k 

poškození alveolokapilární membrány. Každá vdechnutá tekutina vyvolává zánětlivou reakci 

alveolo-kapilární membrány s exsudací tekutiny bohaté na bílkoviny do plícních sklípků. 
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Mezi hlavní projevy tonutí patří lícní projevy, dále kardiovaskulární projevy a zejména 

hypotermie. Hypotermie může prodloužit čas, při kterém dochází k poškození mozku. 

Postižení dlouhodobě ponoření ve velmi chladné vodě se mohou plně zotavit, zejména, jedná-

li se o děti. 

Při nemocniční terapii je nutné rozdělit, zda je pacient při vědomí nebo v komatu. U 

pacienta  při vědomí sledujeme a pravidelně hodnotíme respirační funkce a krevní plyny, 

podáváme tekutiny a v případě aspirace je nasazena antibiotická profilaxe. 

U pacienta v bezvědomí provádíme KPR, hemodynamickou podpora a monitorování 

systémového tlaku a srdečního výdeje. Je nutná optimalizace objemové a inotropní léčby. Pro 

zabezpečení normalizace krevních plynů respirační podpora s vysokým podílem frakce 

kyslíku. K zabezpečení dobré mozkové perfúze a ke zvládnutí případného edému mozku je 

indikovaná neurologická podpora.  

Stav pacienta a jeho prognóza závisí na době, kterou postižený strávil pod vodou, zda 

se jednalo o tonutí ve sladké či slané vodě. Velmi důležitá je i teplota vody, protože 

hypotermie má hypotermie má ochranný účinek.  

Na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Ostrava 

bylo v letech 2006 až 2012 přijeto 13 pacientů s diagnózou tonutí. Zachráněno bylo celkem 9 

dětí. Do 24hodin zemřeli 3 děti, z toho 2 již na hale urgentního příjmu, čtvrtý chlapec zemřel 

po 5-ti dnech hospitalizace. Nejmladším tonoucím byla 1,5letá dívenka a nejstarším byl 

17letý chlapec. Více tonoucích bylo chlapců, a to 8 proti 5 dívkám.  

Kazuistika 1 

Téměř 18letý chlapec byl vytažen z vody na koupališti, kde se topil neznámo, jak 

dlouho. 

Po vytažení byl v bezvědomí, byla ihned zahájena laická resuscitace cca 10 min. Poté 

bylo pokračováno v KPR lékařem RLP dalších cca 6 min. Byla nutná provedena defibrilace, 

intubace, zajištění PŽK a opakovaně podáván adrenalin a atropin. 

Na UP bylo provedeno CT mozku s negativním nálezem, zjištěn edém plic, 

neurologem diagnostikováno kvadrureflektorické koma s mydriázou. Zpočátku byl chlapec 

netlumen, ale později byl nasazen Propofol a Dormicum. 

Na oddělení byl pacient přijat již zaintubovaný s nutností  UPV s vysokým přetlakem 

a vysokou frakcí kyslíku. Byl kontinuálně analgosedován, podávala se antiedematózní terapie, 

ATB a katecholaminy k podpoře oběhu. Pro hypokoagulační stav byla substituce krevní 

plazmy. Mydriatické zorničky se postupně stáhly do miozy. Sonograficky byly zjištěny 

hypoxické změny na ledvinách. Později došlo k elevaci urey a kreatininu s následným 

selháním a pacient byl napojen na kontinuální venovenózní hemofiltraci s ultrafiltrací ke 

stažení tekutin. 

Po dvou dnech byly vysazeny katecholaminy a provedeno kontrolní CT mozku s 

nálezem intracelulárního edému a posthypoxického poškození. Došlo k opětovnému rozvoji 

mydriázy a neurolog zhodnotil stav jako areflexii s jen sporně výbavným okuloradiální reflex. 

Vzhledem k rozvíjející se hypertenzi byl ordinován Isoket. Následující den bylo vysazeno 

tlumení a při kontrolním neurologickém vyšetření v odstupu 10 hod byl stav zhodnocen jako 

areflexní koma s fixní mydriázou. Vyšetření bylo opakováno 25 hod po vysazení tlumení se 

stejným výsledkem. Byla indikována angiografie mozku, na které angiografický obraz 

odpovídá mozkové smrti. Po 5 dnech intenzivní a resuscitační péče pacient zemřel. 
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Kazuistika 2 

15letý chlapec skočil z neznámých důvodů oblečený do vodní nádrže u lázní Darkov. 

HZS jej pod vodou hledala 50 min a poté byl RLP resuscitován 35 min. Během transportu do 

nemocnice mu bylo podáno celkem 9mg Adrenalinu a 2mg Atropinu. Neurologem bylo 

konstatováno areflexní kóma s oboustrannou fixní mydriázou, GCS 3 bez analgosedace. 

Vzhledem k hypotenzi byla na masivní podpora Noradrenalinem. Na UP bylo 

provedeno CT a CT AG mozku, kde byl zjištěn hypoxicko - ischemický edém mozku s dosud 

zachovalou perfúzí mozku.  

Od přijetí na OPRIP B progredovala oběhová instabilita i přes masivní objemovou 

resuscitaci a vazopresorickou podporu, která byla neustále navyšována. Pacient byl napojen 

na UPV s agresivním ventilačním režimem s vysokým PEEP a vysokou frakcí kyslíku. Z 

dýchacích cest byla masivně odsávána nažloutlá tekutina a zkrvavělé sputum. Na EKG byl od 

přijetí nepravidelný rytmus s četnými dysrytmiemi. Ve vstupním ABR byla hodnota laktátu 

15mg/l a těžká metabolická acidóza. 

Stav nezvratně progredoval do asystolie. Exitus letalis byl konstatován po necelých 6 

hodinách od nešťastné události. 

 

Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. 

1. ŠEVČÍK P., ČERNÝ V., VÍTOVEC J. et al., 2003: Intenzivní medicína, Druhé, 

rozšířené vydání, 2003, 393 s. ISBN 80-7262-203-X 

2. TICHÁČEK M., DRÁBKOVÁ J., 2002: Tonutí, doporučený postup. Projekt MZ ČR 

zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 
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Záchrana a vyhledávání tonoucích na tekoucí vodě 

Richard Heczko – MS VZS ČČK Frýdek-Místek  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Anotace 

Prezentace je zaměřena na způsob záchrany a vyhledávání osob na tekoucí vodě v 

podmínkách Hasičského záchranného sboru a Jednotek požární ochrany měst a obcí. Dále 

seznamuje s vybavením a nasazením sil a prostředků JPO a spolupráci s ostatními složkami 

IZS. 

Klíčová slova 

Záchrana, ochranné a záchranné prostředky, tekoucí voda, subjektivní a objektivní příčiny 

nebezpečí, taktika zásahu, IZS 

 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky jako základní složka integrovaného 

záchranného systému spolupracuje na záchraně a vyhledávání tonoucích s ostatními složkami 

IZS. Tuto činnost vykonávána na vodních plochách (jezera, přehrady, rybníky), tekoucích 

vodách (řeky, potoky), na zamrzlých vodních plochách a zejména při povodních.  

HZS Moravskoslezského kraje má šest územních odborů (bývalé okresy: Bruntál, 

Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava). Tyto územní odbory zabezpečují 

záchranu tonoucích v rámci své činnosti.  

Jednotky požární ochrany během celého roku se připravují v rámci školení a výcviku 

na záchranu tonoucích a vyhledávání utonulých, jak teoreticky, tak i prakticky. Záchranu na 

tekoucí vodě provádějí příslušníci HZS a členové JPO měst a obcí v rámci výcviku na 

umělém kanále v Opavě, popř. na řece Odře v Bohumíně. Záchrana tonoucích na volné vodě a 

zamrzlé hladině se cvičí na štěrkovně v Hlučíně. Příslušníci jsou seznámeni v teoretické části 

s objektivními a subjektivními příčinami nebezpečí na vodě, s hydrologií divoké a klidné 

vody, s ochrannými a záchrannými prostředky, s horolezeckou technikou ve vodní záchraně a 

samotným provedením záchrany na vodě. 

 Činnost JPO při samotném zásahu rozlišujeme na dva možné typy. Na záchranu 

tonoucích a vyhledávání utonulých. U obou způsobů události HZS a JPO úzce spolupracují s 

ostatními složkami IZS. Při záchraně tonoucích HZS a JPO zabezpečují technickou první 

pomoc (záchranu a vytažení tonoucího na břeh popř. loď, předlékařskou první pomoc). U 

těchto typů události je zpravidla vše v režii HZS a řídícím důstojníkem popř. velitelem zásahu 

je příslušník HZS. U vyhledávání utonulých je nasazeno větší počet sil a prostředků ze strany 

HZS popř. JPO a ostatních složek IZS. Tyto události řídí vedoucí pracovníci Policie ČR. 

U záchrany tonoucích je nutná koordinace složek IZS a zejména souhra příslušníků 

HZS, kteří provádějí záchrannou akci (zřízení stanoviště upoutaného plavidla, zabezpečení 

upoutaného zachránce, nasazení vhodných technických prostředků atd.). Při samotné záchraně 

je vždy, pokud to okolnosti dovolují použít záchranného prostředku (házecí pytlík, 

nastavovací hliníková tyč, záchranný kruh apod.), než samotný osobní zásah (upoutaný 

zachránce). Je to z důvodu bezpečnosti zasahujících a v mnoha případech i efektivnější 
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způsob záchrany. Pokud dojde k situaci, kdy je vhodnější osobní zásah, měl by o tom 

rozhodnout velitel zásahu.  

Prioritou při zásahu je bezpečnost zasahujících příslušníků a nejvhodnější forma 

záchrany. Samozřejmostí je vhodné vybavení zasahujících (suchý oblek, podoblek, 

neoprénové boty a rukavice, přilba a záchranná vesta). Mezi osobní výzbroj patří (nůž v 

ochranném pouzdře, házecí pytlík, karabiny, lano, smyce a prusíky). Velitel zásahu musí včas 

zhodnotit stav dané situace a zvolit tu nejvhodnější variantu. Dále musí vzít v úvahu 

nebezpečí vyplívající z vodního terénu (množství vody - průtok vody v m³ za sekundu v 

příčném profilu toku, tvar a sklon koryta v ‰, stav břehu - písčitý, jílový, kamenitý, atd.). 

Dále musí brát v úvahu klimatické podmínky (slunce, déšť, bouřka, chlad a mráz). Na tekoucí 

vodě se můžeme také setkat s některým nebezpečím, které se vyskytují některých řekách 

(víry, karfioly, odrazové skály, vodopády a špatná dostupnost). 

Zasahující hasiči musí disponovat nejen fyzickou připravenosti, ale také psychickou 

odolností.  

Po povodních v roce 1997 a 2002 se výrazně zlepšilo technické vybavení JPO pro 

práci na vodě. Tyto povodně také prověřily součinnost složek IZS a nastínily, jakým 

způsobem se dále bude provádět záchrana tonoucích a vyhledávání utonulých. Nyní disponuje 

HZS Moravskoslezského kraje vybavením a technickými prostředky pro záchranu osob na 

vodě na vysoké úrovni. Také jednotky požární ochrany měst a obcí, byly dovybaveny 

technickými a ochrannými prostředky pro práci na vodě. Na základě těchto mimořádných 

událostí, byly vypracovány směrnice pro práci na vodě, způsoby záchrany tonoucích a taktika 

zásahu při vyhledávání utonulých. 

 

Autor: 

Richard Heczko 

VZS ČČK Frýdek Místek, Vilová 1806, Šenov, 739 34 

 r.heczko@seznam.cz, Tel: 737 66 58 59 
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Příprava základních složek IZS na problematiku záchrany na 
vodě se zaměřením na povodně a záplavy 

Poručík Mgr. Štěpán Klen 

Policie České republiky 

Vodní záchranná služba ČR 

Anotace 

Na mnoha místech České republiky probíhají výcviky složek Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS) v záchranných pracích na vodě. Úroveň těchto vzdělávacích programů 

je různá a to co do rozsahu, tak kvality. Mnohdy se hasiči, zdravotníci, policisté, strážníci 

obecní policie připravují na situace, které nenastanou či v protipólu se náplň těchto 

dovedností provádí tak, aby se splnila pouze formální podmínka proškolení a vycvičenosti.  

S výše uvedeným souvisí také zcela neúměrné požadavky na vybavenost, zbytečné nákupy 

vybavení, neodůvodněný vznik speciálních skupin potápěčů. Tím vzniká dublování systémů, 

tříštění sil a plýtvání prostředky. V systému chybí jasné nastavení pravidel pro konkrétní 

složky a vše funguje bez větší koordinace. 

Klíčová slova 

Vzdělávání, policista, hasič, zdravotník, složky Integrovaného záchranného systému, stojatá 

voda, divoká voda, led 

 

 

Je legitimní, že profesionální a dobrovolní hasiči potřebují školené a vybavené hasiče 

pro záchranu na vodě a také specifické skupiny, vycvičené pro zákroky na povodních. Stejně 

tak policisté a zdravotníci při povodních a záplavách budou plnit své úlohy, které souvisí s 

plněním jejich poslání. U policistů jde např. o uzávěry, evakuace (vč. násilných), střežení 

objektů, pátrací akce apod. Zdravotníci mohou být vysláni k ošetření člověka v zaplaveném 

prostoru a dostanou se do situace, kde je uzavře voda či dojde ke zranění zasahujícího hasiče 

nebo policisty. 

Dovednosti spojené s hladinovou službou, pátracími akcemi na vodních plochách a 

tocích, součinností při evakuacích obyvatelstva, návaznou záchranu, sebezáchranu či střežení 

zatopených oblastí nebo jejich zásobování, apod. jsou zcela nezbytné. Je vhodné také 

pamatovat na možnou spolupráci s vodní záchrannou službou a dalšími zejména ostatními 

složkami zařazenými v IZS.  

V této souvislosti je nutné, aby skutečně složky IZS byly vyškoleny a vycvičeny, ale 

aby tyto programy nezatěžovaly běžný výkon služby a měly adekvátní obsah. Stejné kritéria 

by se měly týkat vybavenosti, tedy, aby všichni uměli pracovat jak v improvizaci s běžným 

vybavením (oděv, obuv, stanovená výstroj), tak s dalšími prostředky, které jsou pro dané 

situace a složky určeny. 

Lze doporučit, aby všechny složky IZS absolvovaly přiměřené bloky výcviku 

zaměřené na stojatou vodu, divokou vodu a také záchranu z ledu. Jako dostačující délku 
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trvání jednoho tématu pro běžné příslušníky složek IZS lze doporučit 10 hodin, což lze 

zvládnout během běžné 12ti hodinové služby. Výcvik má obsahovat krátké teoretické 

seznámení s problematikou a vybavením, na což má navazovat praktický výcvik. Při naplnění 

tohoto záměru bude splněna podmínka odpovídající úrovně proškolení a vycvičenosti, kdy 

není nutné vynakládat zbytečný čas a prostředky. Jsou situace, se kterými se může policista či 

záchranář potkat v průběhu své kariéry mnohokrát či také vůbec, ale jednoznačně je nezbytné 

zajistit, aby byl na takové okolnosti připraven.  

Autor se dlouhodobě věnuje přípravě složek IZS v problematice záchranných prací na 

vodě se zaměřením na profesionální, dobrovolné složky, tak studenty, kteří se na dané 

činnosti teprve připravují. 

Níže je uveden letošní příklad výcviku Speciální pořádkové jednotky Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro záchranné práce na vodě. Tento je zaměřen na 

již zmiňované oblasti provádění hladinové služby, pátracích akcí na vodních plochách a 

tocích, evakuace (vč. násilných) obyvatelstva, návaznou záchranu, sebezáchranu či střežení 

zatopených oblastí nebo jejich zásobování, spolupráci s vodní záchrannou službou apod. 

Tento policejní útvar je určen v případě povodní právě na praktické provádění těchto činností. 

Výcvik byl organizován a veden školitelem vodní záchranné služby pro 2 skupiny 

policistů v počtu 20-30 frekventantů na základě plánu odborné přípravy školitelem.  

Vybavení: výstroj a výzbroj pro záchranné práce na vodě – házecí pytlík, 

záchranný pás, záchranná smyčka, záchranná vesta + nůž, vodácká přílba, neopren, 

kombinéza vz. 92, neoprénová obuv, pevná obuv služební, 2 smyčky, 1 prusík, 1 karabina 

Společný materiál na 4 členné družstvo – raft, pádla; 1 motorový člun s motorem a 

příslušenstvím; lanová technika k namočení (minimálně lano 2 x 30m, 2 x sedací úvazek, 

karabiny, evakuační postroj atd.); lékárnička. Dle volby a možností potápěčská maska, 

plavecké brýle, rukavice apod. 

Místo konání:  

- stojatá voda: Těrlická přehrada 

Obsah: 

1. Přípravná - teoretická část 

a) úvodní slovo k problematice záchrany ve vodě 

b) prezentace k problematice hydrologie stojatých, doplňkové přednášky (plavidla, 

sebezáchrana) 

c) seznámení se záchrannými aj. pomůckami a materiálovým vybavením pro záchranné 

práce na vodě (pomůcky, plavidla aj.) 

d) průprava v první pomoci dle dle standardu G2010 – figurína, křísící vak, AED, 

naložení postiženého na transportní prostředek 

2. Terénní průpravný výcvik – stojatá voda 

a) ověření plavecké dovednosti na vzdálenost 200 m 

b) svlečení oděvu a obuvi ve vodě, plavání v oděvu a obuvi 

c) šlapání vody, obranné techniky proti sevření tonoucího (jen informativně) 

d) nácvik techniky bezpečného přiblížení k tonoucímu, uchopení tonoucího a tažení 

tonoucího, vč. dýchání z úst do úst (dle standardu G2010) 
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e) vytažení tonoucího na břeh, transportní techniky 

f) používání záchranných pomůcek, vč. improvizovaných 

g) jízdy na člunu (rozdíly druhů plavidel a pohonů), veslování-pádlování s dostupným 

plavidlem na vytýčené trati se zaměřením na záchranu ze člunu(vytažení figuranta) 

h) jízda na motorovém člunu se zaměřením na záchranu ze člunu(vytažení figuranta) 

i) technická pomoc – tažení plavidla 

3. Tématické praktické nácviky modelových situací stojatá voda 

a) pátrací akce na vodní ploše 

b) řešení povodňové situace s evakuací postižených 

c) noční cvičení s vyhledáváním osob 

d) střežení zatopeného prostoru 

 

Pro další bloky jsou připraveny další témata pro tekoucí vodu či záchranu z ledu jako 

například: 

 

4. Terénní průpravný výcvik – tekoucí voda 

a) pádlování, ovládání plavidla 

b) obracení plavidla 

c) upoutaný záchrance, vč. záchrany z válce 

d) přemostění – metoda 123 (vzájemné zajištění zachránců) 

e) vyproštění zaklíněné lodi v proudu toku, vyzvednutí utonulého 

5. Tématické praktické nácviky modelových situací tekoucí voda 

a) sebezáchrana v rozvodněném toku či na divoké vodě 

b) evakuace a brodění v rozvodněném toku 

c) záchrana tonoucího po pádu do rozvodněného toku pomocí pomůcek 

d) záchrana tonoucího v rozvodněném toku za využití plavidla (upoutané plavidlo) 

6. Tématické praktické nácviky modelových situací záchrana z ledu 

a) sebezáchrana po proboření 

b) techniky záchrany s využitím pomůcek 

c) osobní zásah se zajištěním rozkládání váhy 

d) Pátrací akce na zaledněné ploše 
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Společná cvičení Hasičů a Vodních záchranářů 

Ing. Pavel Sklarčík 

Anotace 

Příspěvek ke konferenci Vodní záchrana 2012 se zabývá průběhem cvičení Hasičského 

záchranného sboru s Vodní záchrannou službou. Přednáška předkládá možný způsob výcviku 

HZS ve spolupráci s VZS. 

Klíčová slova 

Výcvik na vodě, technický zásah, vyhledávání utonulého, společný výcvik. 

 

Poznatky a zkušenosti ze společných cvičení Hasičů a Vodních záchranářů. V zásadě 

se jedná o spolupráci hasičské stanice Havířov P4 s místní skupinou VZS Těrlicko, jejíž 

prvopočátky byly při společných cvičeních na ledu.  

Téma spolupráce jsme postavili do roviny: 

Jak do výcviku hasičské jednotky přivézt poznatky a zkušenosti Vodní záchrany?  

Jak zavést častou jen teoretickou znalost do praxe? 

Dobrým důvodem pro spolupráci jsou především dvě přehrady náležící do zásahového 

obvodu jednotky. 

Obecně se dá říct, že základním dokumentem pro výcvik hasičů pro zásahy na vodě je 

Konspekt odborné přípravy PO - Záchrana na vodě a ledu. Konspekt jistě obsahuje v základu 

vše, co bychom mohli jako hasiči potřebovat. Problém však není, nebo spíše jeho základ není, 

v nabývané informaci, ale jak už to u výcviku bývá v jeho zažití a uvědomění si.  

Vytvořili jsme určitý koncept výcviku, který jsme postavili do třech základních rovin 

práce na vodě: 

 Technický zásah 

 Vyhledávání utonulého 

 Požár malého plavidla 

1. Technický zásah 

Cvičení bylo koncipováno jako využití  běžně dostupných prostředků dané jednotky 

PO a místní skupiny VZS. Cvičení zahrnovalo záchranu z vodní hladiny včetně KPR 

prováděné po delší časový úsek s nutností střídání zachránců a zachycení úniku provozních 

kapalin.  

Nejdůležitějším prvkem tohoto cvičení však bylo vyzkoušet vyproštění automobilu 

z vodní nádrže pomocí zdvíhacích kostek za pomocí potápěčů z VZS. 

2. Vyhledávání utonulého 

Cvičení bylo opět koncipováno jako využití běžně dostupných prostředků dané 

jednotky PO a místní skupiny VZS. Úkolem cvičení bylo především simulovat situaci, kdy od 

doby tonutí proběhl jen malý časový úsek a místo tonutí je přibližně určeno svědkem události. 
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Jednotka PO v tomto případě vyhledává nejběžněji používaným způsobem a to 

pomocí trhacího háku ze člunu. Zatímco družstvo VZS volí způsob systematického 

zanořování. 

Aby při vyhledávání byly využity opravdu všechny prostředky byla pro tyto 

vyhledávání vyzkoušena i termokamera a sonar. 

3. Požár malého plavidla 

Úkolem cvičení bylo vyrovnat se především s dopravou hasiva na místo události a 

konečné provedení hasebního zásahu. Pro družstvo VZS byl úkol záchrana a ošetření 

popálených tonoucích a vyhledávání utonulého. 

Cvičení se zúčastnili také policejní potápěči, kteří provedli konečné vyhledání 

utonulého. Jejich úloha z hlediska cvičení, zde byla postavena především do role poradce a 

konzultanta pro vyhledávání utonulých. 

Pro absolutně dokonalé proškolení se naskýtají další dvě témata a to je záchrana na 

tekoucí vodě a ovládání plavidla jak pádly tak za pomocí motorového pohonu.  

Tyto témata jsme již nedotáhli do konce, protože nás předběhlo Krajské ředitelství 

HZS MSK, které z hlediska vybavenosti jednotek a školení těchto témat provedlo dokonalou 

práci. Nebál bych se říct, malou revoluci a nebylo k ní co dodat.  

Uvědomuji si určitá úskalí některých metod jako je odborná způsobilost potápěčů a 

zachování bezpečnosti využitých složek, ale úkolem cvičení je hledat řešení a tak ke konceptu 

bylo přistupováno. 

Pokud bych měl shrnout, co praxe z těchto cvičení přinesla. V souhrnu by to mohla 

jistě být lepší orientace v tématu zásahy na vodě. Přístup k netradičnímu použití prostředků 

jako jsou třeba zdvíhací kostky a uvědomění si nedokonalosti metod vyhledávání utonulých. 

Kde jediný recept na úspěch je systematičnost a důslednost. 

Měl bych zde také zmínit, že záchrana na vodě není prvořadým úkolem jednotek PO, 

což může potvrdit i statistika. Povodně předešlých let nám však potvrzuji, že téma nemůže být 

opomíjeno a výcvik po té bývá zúročen. 

Co se týče VZS, je jasně dáno, že jejím prvořadým úkolem je záchrana tonoucích a 

zásahy na vodní hladině. Pro svou činnost má již dlouhá léta dobře zpracovaný systém 

školení. A na co je třeba především upozornit je to, že pro záchranáře VZS je voda 

psychologicky domácím prostředím, v němž se dobře orientují a jsou schopní lépe reagovat 

na nenadálé situace. VZS ale nedisponuje většími technickými prostředky. 

Vzájemným prolínáním obou složek nám však vzniká dobrá symbióza, která přináší 

své pozitivní výsledky. 

Použité zdroje: 

Řepa, J. Abeceda vodní záchrany a. ,ČÚV ČČK Kolín 1983 

 

Autor: 

Ing.Pavel Sklarčík, 

příslušník HZS MSK ÚO Karviná stanice Havířov 
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Útvar  - Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku 

Mgr. Roman Kudela 

Policie České republiky 

Anotace 

Prezentace je zaměřena na uvedení do problematiky policejního potápění. Vysvětluje se 

postavení a nápln činnosti policistů služebně zařazených jako potápěči na speciálním 

policejním útvaru Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku.  

Klíčová slova 

Policie, pátrání pod vodní hladinou, pátrání po osobách a věcech, utonulá osoba, 

pohřešovaná osoba, věci, kterými byl trestný  čin spáchán  nebo k jeho spáchání byly použity.  

 

 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku je speciální útvar Policejního 

prezídia České republiky s celorepublikovou působností. Hlavní velení útvaru sídlí v Brně, 

adresa Hrázní 1. Další pracoviště se nacházejí v Praze a Frýdku Místku. Početní stav policistů 

potápěčů zařazených na tomto útvaru je následující: Celkový počet je 22 policejních 

potápěčů, 6 potápěčů je na pracovišti ve Frýdku Místku, 3 potápěči jsou na pracovišti Praha, 

13 potápěčů je na pracovišti v Brně. Náplní práce policejních potápěčů je provádět pátrání 

pod vodní hladinou, pátrání po osobách a věcech, pátrání po utonulých osobách, pátrání po 

pohřešovaných osobách, pátrání po věcech, kterými byl trestný  čin spáchán  nebo k jeho 

spáchání byly použity, pátrání po odcizených věcech. Dále pátrání pod vodní hladinou po 

munici a výbušninách. Mezi další náplň práce patří činnosti ve výškách a nad volnou 

hloubkou za použití lezecké techniky.  Dále policejní potápěči provádějí školící, výcvikovou a 

metodickou činnost zaměřenou na vzdělávání a výcvik policejních potápěčů a lezců služebně 

zařazených na Útvaru rychlého nasazení, zásahových jednotkách a poříčních odděleních 

Policie České republiky. Také jsou školiteli oprávnění „vůdce malého plavidla“. Potápěči 

tohoto útvaru mají jako jediní z policejních potápěčů oprávnění a potřebný výcvik k  potápění 

a  zásahům  do hloubek 100 metrů. Součinnost s ostatními státními subjekty jako jsou 

hasičský záchranný sbor, báňská záchranná služba, letecká záchranná služba, záchranná 

služba apod., probíhá formou spolupráce a účasti na různých akcích nebo tematických 

součinnostních cvičeních. Policejní potápěči pravidelně provádějí výcvik v různých 

podmínkách v lokalitách  jako jsou stará důlní díla, jeskyně, hluboká jezera, zatopené 

kamenolomy, přehrady a řeky.  

Autor: 

Kpt. Mgr. Roman Kudela 

Policejní prezídium ČR Praha 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, Brno, pracoviště Frýdek-Místek 

e-mail: Kudela@email.cz 

tel. +420723007349 
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Varia 

Činnost Speciální pořádkové jednotky na vodní hladině 

prap. Tomáš Ekrt 

Policie České republiky 

Anotace 

Speciální pořádková jednotka a její činnost na vodní hladině. Hlídková služba pátrací akce a 

činnost při mimořádných událostech na vodní hladině. 

Klíčová slova 

Speciální pořádková jednotka, hlídková služba, pátrací akce, mimořádné události 

 

 

Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

(dále jen SPJ) byla založena 1. ledna 2011 s působností v rámci Moravskoslezského kraje. 

Mezi základní úkoly SPJ patří chránit bezpečnost osob, majetku a plnit úkoly v rámci 

integrovaného záchranného systému. 

 

Při provádění policejních činností, např. pátracích akcích nebo záchranných pracích 

při mimořádných událostech policistům SPJ kříží cestu vodní plochy. V začátcích působení 

SPJ docházelo k nežádoucím prodlevám při čekání na příjezd specialistů, např. policejních 

potápěčů vybavených potřebnou technikou, neboť SPJ neměla materiálové vybavení, výcvik 

ani zkušenosti na vodní hladině. To mělo dopad i při bleskových povodních na Novojičínsku 

v roce 2009, kdy SPJ pro chybějící vybavení nemohla provést záchranné práce a urychlit tak 

evakuaci obyvatel ohrožených na životě.  

 

V roce 2010 byl z daru hejtmana Moravskoslezského kraje Krajské pořádkové 

jednotce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen KPJ) pořízen 

základní materiál a ochranné vybavení pro bezpečnou práci na vodní hladině. SPJ 

spolupracuje se Školním a výcvikovým zařízením Hasičského záchranného sboru ČR se 

sídlem ve Frýdku – Místku a Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru ČR Hlučín. 

Tito poskytli techniku a předali své zkušenosti v oblastech řízení malého plavidla, pohybu na 

tekoucí vodě, záchraně tonoucího, poskytování první pomoci atd. 

 

V současné době je SPJ nasazována při pracích na vodní hladině v rámci celého 

Moravskoslezského kraje. Zde SPJ úzce spolupracuje s místními organizacemi, provádí 

propátrávání vodních toků, dohlíží na dodržování zákonů, předpisů, vyhlášek, veřejný 

pořádek a zajišťuje bezpečnost při sportovních a kulturních akcích. Nejčastějším působištěm 

je vodní nádrž Žermanice a Těrlicko, kde vznikla úzká spolupráce s Vodní záchrannou 
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službou ČČK Těrlicko, která SPJ pomáhá s výcvikem zejména v oblasti záchrany tonoucího a 

první pomoci. 

 

Závěrem uvádím, že vodní záchranné práce vyžadují maximální soustředění 

nasazených policistů. Příprava na tyto práce probíhá zpravidla v součinnosti s ostatními 

složkami integrovaného záchranného systému České republiky. Možnost bezpečného pohybu 

na vodních plochách rozšiřuje oblasti nasazení SPJ. 

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

 Odbor služby pořádkové policie 

 Speciální pořádková jednotka 

 ulice Beskydská (areál Bahna), Frýdek-Místek 

 

Autor: 

 praporčík Tomáš Ekrt  

 Instruktor služební přípravy 

 Tel: +420 974 729 434 

 Mobil: +420 603 737 177 

 Email: tomas.ekrt@volny.cz  
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Záchrana z vody – HZS MSK - videoprezentace 

Ing. Tomáš Lach 

Dokumentarista Hasičský záchranný sbor MSK 

Anotace 

Ukázky z činnosti HZS MSK (zásah, výcvik), technické prostředky a statistika činnosti. 

Klíčová slova 

Záchrana osob a zvířat z vody , Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  

 

Videoprezentace činnosti HZS MSK (výcvik, zásah) spojené s danou problematikou, základní 

informace o používaných technických prostředcích pro tuto činnost. Souhrnné informace o 

daných zásazích. 
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Autor: 

Ing. Tomáš Lach, Dokumentarista HZS MSK,  

lach@atcomp.cz, +420 737 229 807, www.hasici.tv  
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Využití psů ve vodní záchraně  

Ing. Pavel Bradáč 

kynolog 

Anotace 

Psi ve vodní záchranařině mohou pracovat jak samostatně, tak i v týmu se svým lidským 

partnerem. Mají pro vodní práce výborné předpoklady, jsou silní, houževnatí a zvládnou i 

velmi komplikované podmínky a složité a náročné situace. 

Klíčová slova 

psí záchranář, vodní pes, psi ve vodní záchraně 

 

Psi ve vodní záchranařině 

Ing. Pavel Bradáč 

Pes žije s člověkem již tisíce let. Je jeho pomocníkem, ochráncem, obránce a plní 

spousty dalších úkolů. Psy používá člověk policejní, stopařské, lovecké, slepecké, asistenční, 

canisterapeutické a mnoho dalších profesí.  Je proto přirozené, že se psi stali i pomocníky 

záchranářů či přímo samostatnými záchranáři. 

Už ve středověku byli používání psi pro vodní práce ai pro záchranařinu. Ti se 

postupně vyvinuli z rybářských a lodních psů. Lodní psi byli používáni na otevřeném moři 

pro dopravu zpráv a depeší mezi loděmi, pro tahání lan, pro záchranu potápějících se 

předmětů (až z 8 - 10 metrové hloubky). 

Rybářští psi byli určeni k vytahování sítí na břeh, a potom třeba i k rozvozu úlovku ke 

kupcům a zákazníkům. Také pro některé lovecké práce jsou využíváni vodní lovečtí psi, 

protože některá lovná zvěř je vodní.  

Pro záchranářskou práci jsou psi velmi vhodní díky několika základním vlastnostem. 

A to v první řadě pro svou schopnost se učit a zároveň i použít a využít i některé instinkty.  

Pro jednotlivé záchranářské psí profese jsou potřeba různí psi zejména podle fyzické 

konstituce, pro sutiny psi spíše lehčí a obratní, pro plošné vyhledávání vytrvalí a teplu i zimě 

odolní, pro laviny lehcí a mrazuvzdorní, pro stopování a pro všechny záchranářské „suché“ 

profese jsou samozřejmě vhodní psi s dobrým čichem. 

Pro vodní práce a vodní záchranařinu, které jsou zejména fyzicky náročné, jsou vhodní 

spíše větší psi, mohutní a silnější. Pro vodní práce je používáno více plemen, jak pracovní 

plemena – německý ovčák, tak často retrívři, zejména labradorští, zlatí a flat coated retrívři 

mají výborné vlohy pro vodní práce., dobře se s nimi pracuje také proto, že mají dobrý vztah 

k vodě. Nejčastěji používaným plemenem pro vodní záchranařinu je novofundlandský pes a 

jeho blízký příbuzný landseer (do roku 1978 to bylo jedno plemeno). Tento pes má jak silně 

vyvinuté instinkty pro vodní práce, tak i vhodnou stavbu těla. Má obvykle okolo 55 – 75 kg, o 

cca 10 % větší hrudník k poměru ke zbytku těla, tudíž i vyšší vztlak, a srst, která jen tak 

nepromokne, i po delším plavání má pořád tenkou izolační vrstvu mezi kůží a vrchní vrstvou 

srsti suchou. Je to snad jediné plemeno, které jsem viděl surfovat bez surfu, tedy klouzat při 
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plavání po vlnách.   Jeho výbava instinkty je pro vodní práce také zajímavá. V první řadě je to 

instinkt k vytahování tonoucích, pes má snahu vytáhnout z vody všechno co se hýbe i nehýbe, 

osobami počínaje a předměty konče. K tomu je také vybaven instinkty pro vodní proudy, 

schopností „se vymotat“ i ze složité situace (spodní proudy, válec pod splavem, velké 

vlny....), odhadovat tok řeky (naučit se nadplavat si a odhadnout správnou cestu k předmětu) a 

také třeba práci s lany či převracení bezvládného plavce obličejem nahoru. A co se týká síly 

ve vodě, jeden novofundlanďan bez problémů utáhne za bezvětří až 8 tunovou loď, dvě – tři 

osoby (tonoucí a záchranář) nejsou problém. Dobrý vodní pes je nasaditelný okamžitě i v 

únoru ve dvě ráno při záplavách. Neoprén má už na sobě.  

 

Vodní instinkty lze ještě umocnit a rozšířit výcvikem. Dobrý vodní záchranářský pes 

není jen poslušný, ale umí i reagovat na některé situace samostatně. Umí uplavat jeden 

kilometr, umí vytáhnout tonoucího za postroj, a pokud je v bezvědomí tak třeba za ruku, a 

když se moc cuká tak si ho trochu přitopí, umí dostat lano i ve velmi problematických 

situacích k surfu, lodi či na břeh. Všechno to zvládne v jakýchkoli podmínkách. Před 

používáním vrtulníku byl pes v některých složitějších situacích mimo házečky (házecí pytlík s 

lanem) jediná možnost, jak dostat lano má určené místo rychle a přesně.  Vycvičený 

záchranářský pes umí třeba i skočit ze člunu, vzít na břehu pádlo a donést ho zpět na člun. Psi 

se také učí jezdit v klidu na člunu, mít stabilitu na surfovém plováku, vytahovat i špatně 

viditelné předměty,  

Dnes je typickým příkladem použití psa pro složité situace například záchrana při 

různých závodech raftů či kajaků na divoké vodě, třeba záchrana surfařů či malých plachetnic 

při silném větru a vysokých vlnách, záchrana na plážích se silnými spodními proudy a 

podobně. 

Jedním z hlavních úkolů nejen psích záchranářů je záchrana tonoucího. Pes je schopen 

startovat jak ze břehu, tak i z rychle jedoucího člunu a případě více tonoucích na větší ploše 

může samostatně vytahovat jednoho či dva tonoucí, zatímco se lidský záchranář věnuje 

dalšímu či dalším. Pes může samozřejmě i hlídkovat na břehu, je schopen rozeznat plavce od 

tonoucího a i proplout skupinou koupajících se lidí a přesně zamířit k tonoucímu a nabídnout 

mu pomoc, plavec v nesnázích se obvykle chytá za postroj, za vlečený záchranný prostředek 

(kruh či „baywatch“ bójku), a v nouzi se může chytnout i za srst či ocas. A dobře vycvičený 

pes umí vytáhnout tonoucího i z pod převráceného člunu. Pokud je plavec už v bezvědomí, 

umí vycvičený pes chytnout za ruku a vytáhnout na břeh či ke člunu. Dnes používáme úchop 

za dlaň, dříve používané chytání za zápěstí mi přijde nevhodné jak pro možnost poškození 

ruky, tak i pro menší manipulovatelnost – technicky menší „počet stupňů volnosti“.  Při 

záchraně tonoucího bývá také pes pomocníkem záchranáře, dokonce jsou tak sehrané týmy, 

že může záchranář dávat umělé dýchání už na hladině. Zda je to dobrý nápad posuďte sami, 

ono spíš bude záležet na okolnostech. 

Dalším důležitým úkolem je doprava lana pro záchranu. Pes může dopravit bezpečně 

lano i ve velkých vlnách, větru, bouři a v podobných složitých povětrnostních podmínkách. 

Třeba i v husté mlze, jak dokázal například NF pes Carlo, když donesl lano k parníku Ethie a 

zachránil tak 92 lidských životů (v roce 1919) nebo NF pes Hairy Man, který podobně 

zachránil 163 lidských životů z plachetnice Dispatch (v roce 1832). Pes dokáže přenést lano i 

na vzdálenosti stovek metrů. Lano může přenést nejen ze břehu, ale i ze člunu či od lodi. 

Cvičíme se psy také přenesení lana k surfu, surfaři obvykle surfují za spíše pro záchranu 

nevhodných podmínek. Dostat pak bezpečně lano k surfu při větru a vlnách není snadný úkol. 

Ze břehu, z jiného člunu i ze člunu v nesnázích, tedy bez pohonu může pes startovat k 

záchraně lodí, pes je schopen táhnout i poměrně těžkou loď, výtlak několika tun není problém 
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a problém je obvykle hlavně vítr, výšce vln je potřeba přizpůsobit délku tažného lana. A 

jednou z možností je také nalezení (nějakého) volně visícího lana, ze které pak pes loď 

přitáhne i když na lodi nikdo není nebo jsou všichni v bezvědomí. 

Samozřejmostí je vytahování předmětů z hladiny. Už tak samozřejmé není, že pes tahá 

těchto předmětů postupně hodně za sebou a předměty jsou špatně vidět. Učíme psy zvykat si 

na přinášení i velmi nepříjemných materiálů, jako je třeba neoprénová rukavice, kovové 

pádlo, skleněné či PET láhve, plastová lana a podobně. I pro potápějící předmět je pes 

schopen se potopit, hloubka 8 metrů je prý dosažitelná, sám jsem viděl osobně nejvíce cca 1,5 

metru. 

Mimo tyto úkoly může pes být i tím kdo upozorní na tonoucího, kdo jako první dá 

najevo, že je nějaký problém. 

Psi jsou ve vodní záchranařině využívání v některých státech i dnes. V Itálii je velké a 

štědře státem podporované středisko pro výcvik záchranářských psů, kteří umí skákat nebo 

být spouštěni z vrtulníků, ale filozofií je v tomto případě používat psa spíše jako motor než 

jako aktivního záchranáře. Ve Francii jsou po celém pobřeží desítky záchranářských skupin, 

využívajících zejména novofundlanďany a jsou částečně podporovaných státem. 

Na anglickém pobřeží je několik pláží  na kterých jsou psi používání přímo jako samostatní 

záchranáři. V USA zaštiťuje část činností NFA, tedy klub chovatelů novofundlandských psů a 

částečně také některé SAR organizace.  

V dalších státech jsou psi využívání spíše ke sportovnímu výcviku vodní záchranařiny, 

kdy jsou sice využitelní pro vodní záchranařinu, ale v praxi už jsou nahrazeni jinými 

(technickými) prostředky, zejména využitím vrtulníků. 

Zcela mimo tyto práce je využití psů pro vyhledávání utonulých. Jde o pachovou 

práci, kdy je pes schopen najít utonulého i v 80 m hloubce na základě pachu. 

Pes je vodní záchranář pro složité a náročné situace, které zvládá jak samostatně, tak i 

jako spolehlivý pomocník v týmu se svým lidským partnerem. A byl to (novofundlandský) 

pes, který zachránil Napoleona při jeho pádu z lodě na útěku z Elby a tím zásadně zasáhl do 

evropských dějin. 

 

Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. 

Nebyly využity žádné převzaté texty 
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