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1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

Zmapovat práci vodní záchranné služby a přiblížit její specifické úkony laické veřejnosti 

 

1.2 Dílčí cíle 

Zaměřit se na problematiku technik záchrany tonoucích osob v bazénech a 

koupalištích, na otevřených vodních plochách a na zamrzlých vodních hladinách. 
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Úvod 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Vodní záchranná služba. Je to téma, 

které mě z pozice plavčíka velice zajímá a je mi velmi blízké. Za svou praxi jsem se 

setkala s případy, které svou nedbalostí a lhostejným přístupem mohly mít až fatální 

následky. Utonutí je u nás stále druhou nejčastější příčinou smrti u dětí po dopravních 

nehodách. I přesto, že jsme vnitrozemským státem, jsou statistiky každoročně 

alarmující. Počet utonulých se v České republice ročně stále pohybuje okolo dvou až tří 

set. Bohužel většina případů je stále zapříčiněna  nedbalostí. 

Vodní záchranná služba je proto nepostradatelnou složkou integrovaného záchranného 

systému. Působí při poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených 

vodních plochách a v jejich blízkosti, zajišťuje bezpečnost v aquaparcích, bazénech a 

koupalištích. Zaměřuje se na komplexní vzdělávání záchranářů od juniorů až po 

specialisty na určité typy vodního prostředí a složky IZS. Každoročně pořádá kurzy 

z oblasti preventivní a záchranné činnosti. 

V posledních letech stále roste obliba vodních sportů a to nejen v letních měsících. 

V oblasti jižních Čech se jedná o celoroční využití Lipenské nádrže. V zimních měsících 

je vodní plocha využívána zejména jako dálková bruslařská dráha, pro lední jachting 

nebo ice kiting. Příznivci těchto sportů ale bohužel často nerespektují upozornění a 

varování a vydávají se na ledovou plochu, kde se pak vystavují nebezpečí proboření se 

do ledu. Vodní záchranná služba zde zasahuje s využitím nejrůznějších technik a 

pomůcek pro vyproštění osob, které jsou za těchto podmínek v přímém ohrožení 

života. Rychlost a efektivnost zásahu je prvním předpokladem pro úspěšnou 

záchrannou akci. Proto bych ráda ve své práci přiblížila tato specifika i laické veřejnosti.  
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2 Teoretická část 

 

Historie a současnost vodní záchranné služby 

 

2.1 Vznik a vývoj vodní záchrany na území našeho státu 

 V roce 1857 byl založen Pražský dobrovolný sbor ochranný, který si dal za cíl chránit 

lidský život a zdraví "považující člověka za nejcennější statek", a poskytoval první 

pomoc při hromadných neštěstích, především při tehdejších povodních, požárech 

apod. Ovšem první zmínka o sdružení, které by se výhradně specializovalo pouze na 

záchranu tonoucích osob, se datuje až do 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). 

 Rozvoj vodní záchranářské činnosti v poválečném období stagnuje a trvá více než 10 

let, než se realizuje myšlenka J. Řepy znovu organizovat vodní záchrannou službu u nás. 

Jeho úsilí bylo vedeno narůstajícími počty utonulých, které byly ve srovnání s ostatními 

evropskými, dokonce i přímořskými státy alarmující. Řepova dlouholetá snaha 

organizovat vodní záchrannou službu pod patronací Červeného kříže došla uplatnění 

teprve v druhé polovině šedesátých let.  

Rok 1967 lze tedy považovat za založení VZS ČSČK, ale její aktivní práce nastala až v 

roce 1968. 
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2.2 Současnost vodní záchranné služby 

Vodní záchranná služba ČČK má v současnosti čtyři hlavní pilíře své činnosti.  

 Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených 

vodních plochách a v jejich blízkosti.  

 Zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích.  

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

vodního prostředí a složky IZS.  

 Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS.  

 

2.2.1 Záchrana a poskytování neodkladné první pomoci na otevřených 

vodních plochách a v jejich blízkosti. 

Utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou smrti u dětí po dopravních 

nehodách. Proto je z tohoto pohledu její činnost na velkých vodních plochách zcela 

nezastupitelná a nenahraditelná. 

VZS působí zejména v lokalitách, kde dojezdové časy záchranných služeb nemohou 

mnohdy splnit zákonnou hranici do 20 minut, nebo jsou tyto lokality bez rychlého 

nasazení motorového plavidla nedostupné. Naprosto zásadní je i velmi dobrá znalost 

zajišťovaných vodních ploch, břehů a okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života 

velmi často klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu těsně po tonutí 

dramaticky zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní prostředek 

posádkám Rychlé lékařské pomoci do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý 

transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu, nebo vrtulníku Letecké záchranné 

služby (LZS). Proto není možné VZS nahradit např. zásahem HZS. 
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2.2.2 Zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích. 

 Vodní záchranná služba ČČK se také podílí na zajištění aquaparků, bazénů a koupališť a 

řadu dalších obdobných zařízení zajišťují plavčíci s kvalifikací od Vodní záchranné služby 

ČČK. Nárůst aquaparků a přírodních koupališť je v posledních letech enormní. S tím 

samozřejmě souvisí i potřeba kvalifikovaných pracovníků v těchto zařízeních. VZS si po 

celou dobu své existence drží nejvyšší možnou kvalitu ve vzdělávání a proto je VZS 

rovněž vyhledávanou organizací ve smyslu konzultací na kvalitní zabezpečení 

aqvaparků, bazénů a koupališť.  

2.2.3 Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na 

určité typy vodního prostředí a složky IZS . 

Ve své práci může VZS jako jediná v ČR těžit z členství v ILS (International Life Saving 

Federation), což je největší celosvětová asociace vodní záchrany. 

VZS je garantem vzdělávání nejen příslušníků Hasičského záchranného sboru, kde 

provádí výcviky v oblasti ovládání motorových plavidel, hladinové služby, divoké vody a 

zásahu v povodních a velmi specializované záchrany na ledě, ale v současné době VZS 

připravuje i vzdělávací rámce pro další složky IZS jako je Policie ČR, Městské policie, 

Sbory dobrovolných hasičů a Armádu ČR. 

V české republice poskytují akreditované organizace preventivní a záchranné činnosti 

na bazénech a koupalištích akreditované kurzy Plavčík a Mistr Plavčí. Doplňuje je 

nejvyšší kvalifikace Instruktor VZS ČČK.  

Pro volnou vodu, divokou vodu, záchranné práce na zamrzlé vodní hladině a další 

lokality se nyní připravuje kvalifikace Záchranář na volné vodě a některé další 

individuální specializační moduly pro divokou vodu, hladinovou službu a záchranu z 

ledu. 
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2.2.4 Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS  

VZS má specialisty na zásahy v divoké vodě, kteří jsou nasazování do náročných 

podmínek, kde díky svému výcviku a vybavení jsou schopni zajistit bezpečnou evakuaci, 

nebo záchranu lidí a majetku. VZS jako ostatní složka IZS je nasazována jako záchranná 

složka nejen v případě povodní velkého rozsahu, ale i v případě lokálních povodní, 

nebo při pátracích akcích na vodě, nebo v blízkosti vodních ploch a toků, či při 

vyhledávání utonulých. VZS je rovněž nasazována při likvidačních pracích a záchraně 

majetku. [www.plavcici.cz/1] 

 

2.3 Legislativa a využívání vodních ploch 

 Využití rozsáhlých vodních ploch a nádrží k volnočasovým aktivitám každým rokem 

stoupá. V letních měsících se jedná především o jachting, surfing, dálkové plavání, 

potápění, rybaření nebo o relaxaci spojenou s vodními atrakcemi. Provozování vodních 

sportů se ale neomezuje pouze na letní měsíce, právě naopak. Rok od roku jsou vodní 

plochy využívány především k zimním aktivitám. O jejich oblíbenosti svědčí například 

každoroční vybudování dálkové bruslařské dráhy na Lipensku, využívání zamrzlých 

hladin k lednímu jachtingu, ice surfingu nebo ice kitingu.  To s sebou nese samozřejmě i 

svá rizika a úskalí a lidé si je často neuvědomují. I když mají počty utonulých rok od 

roku sestupnou tendenci, stále jsou tato čísla alarmující. Lidé přeceňují své síly, 

vydávají se na vodu za nepříznivých podmínek, mají nedostatečné vybavení, jsou 

nepozorní a v neposlední řadě je zde alkohol. Především mladí lidé a rybáři podceňují 

rizika s tím spojená.  Svým vlastním přičiněním, nedbalostí a přes vydaná varování 

(například nepřízně počasí) se dostávají do situací, kde jediným východiskem je nutnost 

zásahu vodní záchranné služby.  

  Velkým problémem v zimních měsících je například riskantní přejíždění automobilem 

přehradní nádrž Lipno za účelem zkrácení si trasy o několik kilometrů. Mrazivé dny a 

klesání teplot pod 20°C sice vytváří určitou vrstvu ledu, ale její nosnost je nestálá a 
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často pak dochází k praskání ledové masy, jejímu proboření a situacím, které vedou 

k přímému ohrožení života. 

  V české republice neexistuje zákon, který by vymezoval pravidla, kdy a za jakých 

podmínek mohou být vodní plochy využívány k volnočasovým aktivitám. Jsou zde 

pouze jistá doporučení vodní záchranné služby (desatero bezpečného pobytu u vody). 

V legislativě se pouze vymezuje, že osoby využívající vodní plochy k rekreačním 

účelům, činí tak na vlastní nebezpečí. 

 

2.3.1 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb. 

 

Jedná se o zákon, který vymezuje: 

 Integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky a působnost při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva.  

 Mimořádnou událost ve smyslu škodlivého působení sil a jevů vyvolané činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek 

nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 Záchranné práce, činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

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

zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.  

 Likvidační činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 
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Složky integrovaného záchranného systému 

 Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie české republiky. 

 Ostatní složky IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory (vodní záchranná 

služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a 

jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, 

která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky 

integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních 

pracích plánovanou činnost na vyžádání. 

              [www.crk.cz/2] 

 

2.3.2 Zákon o vodách (vodní zákon) 

Zákon č. 254/2001 Sb. 

  Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod a ochranu před nepříznivými účinky povodní a sucha a zajistit 

bezpečnost vodních děl. Zákon také ustanovuje, že pokud osoby využívají vodní plochy 

k rekreačním účelům, vyvíjí tuto činnost na vlastní nebezpečí. 

[www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/3] 

 

 V legislativě se tedy přesně nevymezuje kdy, za jakých podmínek a s jakým vybavením 

se mohou lidé vydávat na vodu za provozováním volnočasových aktivit. Jsou zde ale 

jistá pravidla Vodní záchranné služby, která napomáhají bezpečnému pobytu ve vodě a 

při pohybu na zamrzlých hladinách.  
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2.3.3 Desatero bezpečného pobytu u vody 

 Nechodit se koupat sám, nepodceňovat nebezpečí vody. 

 Neplavat hned po jídle, nechat si minimálně 1 hodinu odstup. 

 Neplavat, pokud je člověk rozpálený nebo unavený. 

 Neplavat a neskákat do vody na neznámých místech. 

 Neplavat do blízkosti plavidel a plavebních drah. 

 Plavat pouze ve vyznačeném prostoru, kde je záruka záchrany života. 

 Neplavat daleko od břehu nebo pouze v doprovodu lodičky. 

 Pamatovat, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných 

záchranných vest 

 Nebýt ve vodě hrubý a bezohledný 

 Důvěřovat členům Vodní záchranné služby, uposlechnout jejich pokyny a 

nepřekážet jim v práci. 

             [http://www.zachranari.com/4] 
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2.3.4 Desatero bezpečného chování na ledě 

 Pokud nemáš jistotu, že Tě led unese, nevstupuj na něj! Velmi zrádný je 

zasněžený led, také popraskaný nebo rozbředlý led (po oblevě) 

 Nevstupuj na led, pokud nemá alespoň 10cm. Nosnost, tloušťku, pevnost ledu 

vyzkoušej tím co je k dispozici (kamenem, sekerou apod.). Při zkoušení ledu se 

zajisti (např. kolegou). 

 Nepohybujte se na ledě ve skupinách. Nejblíže mohou být osoby na vzájemné 

natažení paží cca 3m. 

 Na ledě se chovej velmi obezřetně! Při praskání ledu nepokračuj v pohybu 

a více rozlož svou váhu na ploše. 

 Při pohybu na zamrzlých plochách používejte sebezáchranné hroty, které máte 

připravené k okamžitému použití na krku. Pomocí hrotů se zachytíte i na 

mokrém ledě, který klouže, a dokážete se dostat na pevnější plochu. 

 Pro zajištění své bezpečnosti se jistěte lanem nebo použijte dostupné pomůcky, 

které vám po prolomení pomohou se udržet na hladině. 

 Vyvarujte se vstupů na led na přítocích, odtocích, pod mosty a dalších místech, 

kde hrozí nerovnoměrné promrznutí ledu. 

 K záchraně volejte záchranáře na dostupných tísňových linkách 112,150,155 

 Pokud je záchrana nezbytná, pak při přiblížení se zajistěte lanem a rozložte svou 

váhu (plížení, živý řetěz, použití desek, žebříku, lyží, pet lahve, bidla apod.). 

Vybavte se dostupnými pomůckami pro případné nadlehčení, kdybyste propadli 

do vody (např. plovací vesta, nafukovací člun). 

 Postiženého při vědomí po vytažení na pevný břeh svlékněte z mokrého oděvu 

a zajistěte mu suchý oděv (termoizolační fólii apod.), případně zabalte do 

přikrývek, aby mu bylo teplo. V případě bezvědomí zajistěte životní funkce, 
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případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby. 

[www.zachranari.com/5] 

 

2.4 Voda a její vlastnosti 

2.4.1 Vlastnosti vody 

  Voda má několik jedinečných tepelných vlastností. Tou první je, že je asi 30krát lepším 

vodičem tepla a chladu než vzduch. Vzhledem k tomu, že se Česká republika nachází v 

mírném pásu severní polokoule, teplota vody je u nás poměrně nízká i v letních 

měsících. Například v přehradní nádrži Lipno se teplota vody v létě pohybuje okolo 15-

20°C, v zimě tato teplota klesá průměrně na 3-4°C, u hladiny na 2 až 0°C. Jinak je tomu 

u vodních toků. Teplota studené a teplé Vltavy nepřesáhne v letních měsících ani 10°C, 

v zimě se pak pohybuje okolo 2-4°C. Z tohoto pohledu je jasné, že prvním velkým 

rizikem spojeným s pobytem ve vodě je hypotermie, kterou budu později podrobněji 

popisovat. 

Druhou vlastností vody je rozmezí proměnlivosti, která je menší a ke změnám teploty 

dochází ve vodě pomaleji než ve vzduchu. 

Voda má v kapalném stavu velkou měrnou kapacitu. K ohřátí 1kg vody o 1°C při 15°C 

potřebujeme dodat přibližně 4,186 kJ, vyšší hodnoty má jenom helium a vodík. Vysoké 

specifické teplo znamená, že ohřáté masy vody v nádržích působí jako akumulátor 

tepla, které je opět uvolněno do okolního prostředí při ochlazení. Voda se ohřívá 

v přírodě nejpomaleji na jaře a nejpomaleji vychládá na podzim. 

  Rozdíl nejnižší a nejvyšší teploty vzduchu  během roku činí běžně 50 oC, zatímco u 

vody je sotva poloviční. Podobně je tomu i při kolísání teplot během dne a noci. 

  Další vlastností vody je její vysoké latentní teplo tuhnutí a varu. Při přeměně 1 kg vody 

ze skupenství kapalného na pevné se uvolní 333,7 kJ. Totéž množství tepla musí být 

dodáno při tání 1 kg ledu. Mnohem vyšší je skupenské teplo varu, případně 
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kondenzace vody. Pro přeměnu 1 kg vody v páru je nutno dodat 2255,5 kJ. Totéž 

množství tepelné  energie se uvolní při kondenzaci 1 kg vody. Ochlazením vody o jeden 

stupeň tedy voda teoreticky ohřeje stejné množství vzduchu o 4 stupně. 

[http://hgf10.vsb.cz/6] 

 

2.4.2 Vlastnosti ledu 

  Anomálií vody je její hustota při tuhnutí. U většiny látek se molekuly při tuhnutí 

uspořádají těsně vedle sebe, tím zmenší svůj objem a látka tedy klesá ke dnu. Jinak je 

tomu ale u vody. Její hustota je největší při 4°C. Molekuly vody se při tuhnutí 

uspořádají velmi neúsporně, tím naopak zvětší svůj objem, a proto led ve vodě plave. 

Díky této vlastnosti nepromrzají jezera až ke dnu, tam bývá teplota okolo 4°C. 

  Co se týče tvrdosti ledu, ta je poměrně malá. Na Mohsově stupnici tvrdosti má pouze 

1,5 stupně, kdy nejtvrdší nerost diamant má stupňů 10. Pevnost ledu snižují nejen 

praskliny, nečistoty, vzduchové bubliny, které se tam dostávají při zamrzání, ale také 

sníh. Sníh je velmi účinný tepelný izolátor, zpomaluje promrzání, takže vrstva ledu pod 

sněhem je slabší. Naopak je tomu u tání ledu. Vrstva sněhu nám led izoluje a tím také 

prodlužuje čas jeho relativní pevnosti.  

  Vlastnosti ledu, respektive jeho pevnost se liší podle toho, zda je led na stojatých či 

tekoucích vodách. Tvorba i pozdější nosnost ledu jsou dále ovlivněny stavem vody, 

kolísáním výšky hladiny a průběhem změn počasí, střídání mrazivých dnů a oblev. 

  Při záchraně osob ze zamrzlých hladin, musí mít záchranář vždy tyto aspekty na 

zřetely, aby nebyl i on sám v přímém ohrožení života. Při proboření se do ledu a pobytu 

v chladné vodě, je naše tělo vystaveno extrémním podmínkám, ve kterých velmi rychle 

dochází k narušení termoregulačních mechanismů – hypotermii. 
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2.5 Hypotermie 

Je to celkové podchlazení organismu, kdy teplota lidského jádra klesla pod 35°C, což je 

kritický moment, kdy je negativně ovlivněna termoregulační rovnováha. Tělesné jádro 

je tvořeno základními ústředními orgány – mozek, srdce, plíce a játra. Termoregulace 

je složitý mechanismus, který je řízen zřejmě bazálními gangliemi, nejstaršího úseku 

mozku.  

Co se týče rychlosti ztráty tepla, ovlivňuje ho řada faktorů.  

 

2.5.1 Rychlost ztráty tepla ovlivňuje: 

 teplota vody – voda odvádí teplo až 20 x rychleji než vzduch, pokud se jedná o 

teplotu vody v zimním období, tak teplota hladiny se blíží nebo je rovna  0°C. 

S hloubkou se teplota postupně zvyšuje, tzn., že například v hloubce 8-10m je 

teplota kolem 2°C. Teplota vody je též závislá na podloží, rašelinové dno nebo 

dno s porostem má zpravidla teplotu vyšší. 

 okolní teplota – čím je teplota okolí nižší, tím je člověk náchylnější k 

prochladnutí 

 vítr – rychlost a teplota větru 

 vlny – vlny člověka oplachují a tím z něj teplo odvádějí 

 délka pobytu v chladném prostředí -  u dálkových plavců, kteří plavali ve vodě 

o teplotě 16°C vzdálenost 15km, byla odebrána moč před a po vyplutí. Bylo 

zjištěno, že podle délky pobytu v chladné vodě měli větší či menší přítomnost 

červených krvinek a bílkovin v moči. Snížení teploty se negativně projevuje na 

orgánech, které mají na starost účast na krevním oběhu. Ledvinami proteče za 

minutu zhruba 1/7 naší krve. Ledviny tedy tím pádem roznášejí po těle teplo 

nebo chlad.  
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 typ oblečení – pokud je člověk nedostatečně oblečen, je samozřejmě 

náchylnější k prochladnutí, než člověk s dostatečnou izolací v podobě oděvu. 

 habitus tělní – otázkou je, zda člověk, který má větší vrstvu podkožního tuku je 

odolnější vůči podchlazení, či ne. ZEMAN,V., Adaptace na chlad u člověka, 

uvádí, že  pro osoby, které mají pouze 4% podkožního tuku je již kritická teplota 

vody 35°C, kdežto u osob s 20% podkožního tuku je tato teplota na 32°C. 

Ovšem na druhou stranu je uváděno, že člověk, který má dobře vyvinuté 

svalstvo, má menší povrch těla vzhledem ke své hmotnosti, a je tedy méně 

disponován k prochlazení. Zpravidla tedy obéznější lidé jsou spíše náchylnější 

k prochladnutí než člověk, který sportuje.  

 pohlaví – uvádí se, že ženy jsou díky svému metabolismu náchylnější na chlad 

než muži. Na druhou stranu se též uvádí, že ženy mají více podkožního tuku než 

muži a jsou tedy odolnější. Opět se zde setkáváme s otázkou, zda je člověk 

s větším procentem tělesného tuku odolnější vůči chladu, či ne.                                               

 stres – člověk, který je ve stresu negativně ovlivňuje reakci organismu. Strach 

způsobuje vyšší tepovou frekvenci, tím i rychlejší krevní oběh a prochladnutí 

organismu. 

 zvýšená tepová frekvence – člověk, který bruslí na ledu a náhle se proboří do 

studené vody, rychleji ztrácí teplo právě díky zrychlené tepové frekvenci a 

většímu rozdílu teplot, než člověk, který se jen prochází.  

 věk - starší osoby mají v chladu nižší produkci tepla a větší tepelné ztráty. Jejich 

systolický a diastolický tlak krve stoupá v chladu až dvojnásobně. Mají i odlišné 

vnímání chladu a tepla. Osoby mladší poznají na kůži teplotní rozdíly menší než 

1°C, ve stáří rozlišovací schopnost klesá až na 5°C. U starších osob se také 

významně zhoršuje účinnost vegetativní regulace, především chladové 

vazokonstrikce, a zmenšuje se, až mizí třes jako ochrana před chladem. Jiná 

situace je u malých dětí. Jejich termoregulace ještě není stabilní a mají zpravidla 
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malou vrstvu podkožního tuku a relativně velký povrch těla, proto vykazují 

poměrně velké ztráty tepla. [ZEMAN, 2006] 

 psychická labilita 

 

2.5.2 K tělesnému selhání přispívá: 

 alkohol – obecně rozšiřuje periferní řečiště, zrychlí se průtok krve, člověk tak 

má klamný pocit tepla, ale v důsledku vychládá dříve než člověk, který si alkohol 

nedal   

 kouření – nikotin negativně ovlivňuje plicní prokrvení a snižuje dechový objem  

 latentní infekce – nachlazený člověk má již podstatně sníženou odolnost 

organismu 

 metabolický stav (štítná žláza, cukrovka atd.) – zde je velmi negativně narušena 

termoregulace 

 stav výživy – lidé s malnutricí mají velmi malou odolnost vůči nízkým teplotám  

 některé léky (beta blokátory, benzodiazepiny, barbituráty, fenothiaziny) – ve 

většině případů se jedná o látky, které tlumí již nějaký negativní proces v těle. 

 fyzická kondice 

 srdeční onemocnění – i zdánlivě lehké srdeční onemocnění, může mít při 

náhlém vystavení nízkých teplot fatální důsledky  

 stav cévního systému – především varikózní stavy přispívají k rychlým ztrátám 

tepla. Varixy jsou otázkou uskladnění povrchové krve. Varikózní řečiště, je 

rozšířené řečiště, které kontaktuje velmi tenké podkoží, má velmi zpomalený 

tok krve a rychleji prochládá.  
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Teplo můžeme ztrácet několika způsoby:  

 vyzařováním   

 odpařováním  

 vedením  

 prouděním 

 

 

 

*přednáška MUDr. Alexander Jegorov+ 
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2.5.3 Čtyři stádia projevu hypotermie: 

Mírná (lehká) – rektální teplota klesá na 33-35°C, komunikuje a je při plném vědomí, 

má sníženou periferní citlivost 

Projevy  

 Třes, svalový spasmus, zvýšení krevního tlaku vlivem vazokonstrikce, 

tachypnoe, spotřeba kyslíku stoupá až o 300%, zmatenost, letargie, hlad, potíže 

s pohybem 

Střední  - rektální teplota klesá na 30-33°C, nejistá chůze, malátnost 

Projevy 

 iracionální chování, desorientace, extrémní vyčerpání, špatná artikulace, 

poruchy paměti, ospalost, bradykardie, porucha vědomí, bez svalového třesu, 

ztuhlost svalů, pomalý nebo nepravidelný puls, dýchání nepravidelné, 

zpomalené, spotřeba kyslíku klesá na 50% normální hodnoty, postižený může 

pociťovat paradoxně teplo a svlékat se 

 

Těžké – pokles rektální teploty pod 30°C, nekomunikuje (v bezvědomí) 

Projevy 

 poruchy srdečního rytmu, pokles krevního tlaku, mělké dýchání, ztráta vědomí, 

rozšířené zorničky, slabý nebo nehmatný puls, zánik termoregulačních 

mechanismů 

 

Zdánlivá smrt – teplota v rektu 25°C a méně, nedýchá, areflexie, nehmatný puls, 

mydriáza, fibrilace komor, asystolie 
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2.5.4 Reakce organismu na prudké ochlazení 

- Panika, šok, psychický stres, náhlé zvýšení krevního tlaku, náhlá vazokonstrikce 

Prvotní šok může dokonce způsobit až srdeční zástavu. Nejprve se dostaví svalový třes, 

poté svalová ztuhlost, končetiny se stávají nepoužitelnými tzn., že si člověk nedokáže 

chytit záchranného lana, zachytit o člun atd. Za pár minut člověk přestává racionálně 

uvažovat. Po ponoření do studené vody může nastat totální desorientace. Tento stav 

může trvat až 30 a více sekund. Alkohol zvětšuje ztráty tepla a urychluje podchlazení.  

 *soubor přednášek MUDr. Alexander Jegorov+ 

 

 

2.5.5 Vazokonstrikce 

„Týká se jak kůže a podkoží, tak také neaktivních svalů. Zúžení cév v nepracujících 

svalech může přispět k celkové izolaci organismu až 85%. To je také jeden z důvodů, 

proč ve studené vodě ztrácí člověk méně tepla v klidu, než v pohybu. 

Vazokonstrikce však bývá v extrémním chladu často vystřídána vazodilatací. Periferní 

vazodilatace dokonce není neobvyklým projevem aklimatizace na chlad. Zvýšené 

prokrvení je sice z celkového hlediska nepříznivý jev, ale má své lokální výhody, které 

spočívají ve větší rezistenci proti omrzlinám a v nebezpečí důležité funkce rukou 

v chladu.“ 

[ZEMAN, 2006, s. 24] 

2.5.6 Vliv na myokard 

V chladu se významně zvyšuje incidence srdečního infarktu. Chlad působí především na 

sinusový uzel zpomalením tepové frekvence s následnými poruchami rytmu a srdeční 

zástavou. 
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2.5.7  Diving reflex 

„Náhlá reflexní zástava srdeční činnosti, tzv. vagová smrt, se popisuje jako důsledek 

prudkého ochlazení povrchu těla, zejména obličeje, ve spojení s apnoe. Je extrémním 

případem reakce organismu na působení studené vody, známé pod označením diving 

reflex. Diving reflex je přirozená reakce organismu na ponoření těla, zejména obličeje 

do studené vody. Aferentní část začíná podrážděním termoreceptorů kůže obličeje, 

podílí se i aferentace při ztíženém venózním návratu při apnoe, zvýšený arteriální tlak 

(podráždění karotického sinu) a intrathorakální receptory při zvýšení nitrohrudního 

tlaku. Eferentní část obstarává nervus vagus, který tlumí tvorbu vzruchů v sinusovém 

uzlu. 

Objevují se poruchy srdečního rytmu v podobě atrioventrikulární disociace, 

supraventrikulárních či komorových extrasystol, nodálního rytmu a přechodné 

asystolie. V extrémních případech se může objevit i náhlá reflexní zástava srdeční 

činnosti.“ 

[ZEMAN, 2006, s. 37] 

 

 

 

 

2.5.8 První pomoc 

 Lehké podchlazení - zamezit dalším ztrátám tepla, vyměnit mokré oblečení za 

suché, teplé, sladké nápoje 

- Pasivní zahřívání – tepelný zábal, Hiblerovo tepelné balení, umístění 

podchlazeného mezi dvě osoby do sepnutých spacích pytlů, evakuace, 

transport do nemocnice dle stavu podchlazení 
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Hiblerovy zábaly – zabalíme postiženého do ručníků, prostěradel 5 krát složených a 

polijeme teplou vodou nebo jeho trup zabalíme do deky a tu pak polijeme teplou 

vodou přibližně o 50°C. Tyto zábaly se dnes již moc nepoužívají. Někteří lékaři jsou 

stále jejími zastánci, jiní k nim zaujímají opačný postoj. 

 

 Střední podchlazení - zamezit dalším ztrátám tepla, vyměnit mokré oblečení za 

suché, teplé, sladké nápoje, teplá sprcha nebo koupel – tělesná teplota by měla 

stoupat přibližně o 1°C za 1 hodinu, pasivní zahřívání – zabalení do izotermické 

fólie včetně přikrytí hlavy, pouze nezbytné pohyby s postiženou osobou, 

neměla by se sama pohybovat, vakuová matrace, evakuace a transport do 

nemocnice – co nejšetrněji, stálá kontrola stavu postiženého - kontrola 

základních životních funkcí, kontrola tlaku, tepové frekvence, inhalace teplého 

a vlhkého vzduchu ohřátého přibližně na 42°C 

 

 Těžké podchlazení - zamezit dalším ztrátám tepla, vyměnit mokré oblečení za 

suché, pasivní zahřívání – izotermická fólie, zahřívání hrudníku, břicha, zad a 

hlavy, maximálně omezit pohyby s podchlazeným, vakuová matrace, pravidelná 

kontrola základních životních funkcí – pokud nejsou přítomny základní životní 

funkce, neprodleně zahajujeme KPR 

U těžké hypotermie je nutné řešit stavy ohrožující život jako je komorová tachykardie, 

fibrilace komor a rozvrat vnitřního prostředí. Pokud je teplota tělesného jádra pod 

30°C, je defibrilace neúčinná. Je proto nutné při KPR rychlé oteplení těla: Zevní 

oteplení provádíme předehřátými nebo elektrickými přikrývkami, teplomety, láhvemi 

naplněnými teplou vodou atp.  

Vnitřní oteplení – infuze tekutin o teplotě 37–40 °C podávané nejlépe do centrální žíly 

rychlostí 100–200 ml/hod., inhalace zvlhčeného 100% kyslíku zahřátého na 42–46 °C, 

po zavedení žaludeční sondy podáváme fyziologický roztok ohřátý na teplotu asi 43 °C 

(po 10 min. je nutno odsát). V nejtěžších případech je indikováno extrakorporální 
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ohřátí krve hemodialýzou (dialyzační roztoky o teplotě 37–40 °C). Velmi důležité je 

zvyšovat tělesnou teplotu pozvolna, optimálně 0,5–1,0 °C/hod.   

„Pokud se podaří postiženého resuscitovat, je potřeba léčit další komplikace. Z těch 

bývá nejčastější a nejzávažnější akutní renální selhání v důsledku nekrózy tubulárních 

buněk.“ 

[ZEMAN, 2006, s. 35] 

 

 Zdánlivá smrt - zamezit dalším ztrátám tepla, zahájit KPR, co nejrychleji a 

nejšetrněji transportovat postiženého do nemocnice 

                 „Žádný podchlazený není mrtvý, pokud není ohřátý a mrtvý“ 

    [soubor přednášek MUDr. Alexander Jegorov+ 
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2.6 Tonutí 

Statistika utonulých v letech 1996 - 2009 

ROK MUŽI ŽENY CELKEM 

1996 191 79 270 

1997 220 106 326 

1998 202 75 277 

1999 195 91 286 

2000 210 76 286 

2001 197 79 276 

2002 212 68 280 

2003 169 75 244 

2004 149 72 221 

2005 176 71 247 

2006 174 82 256 

2007 175 54 229 

2008 159 52 211 

2009 185 53 238 

*Zdroj: český statistický úřad+ 
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  Ze statistiky vyplývá, že od roku 1996 počet utonulých osob mírně klesá. Pokud se 

podíváme na srovnání žen a mužů, je jasné, že 80% utonulých jsou právě muži. Hlavní 

příčinou tak vysokého počtu má bezesporu alkohol, nerespektování daných pravidel, 

adrenalinové sporty a v neposlední řadě přeceňování vlastních sil. Z historie nutno 

dodat, že ve dvacátých letech minulého století, tedy ještě před vznikem Vodní 

záchranné služby, tento počet šplhal až k 700 utonulým za rok. Zásadní pokles je 

zaznamenáván až v poválečné době padesátých let minulého století, kdy byl tento 

počet snížen na 400. V šedesátých a sedmdesátých letech tento počet ještě klesl na 

300 a od té doby nadále klesá. Celkové snižování počtu utonulých je důsledkem jednak 

zavedením povinné plavecké výuky na školách a jednak stále se zlepšující organizací 

složek integrovaného záchranného systému. Tyto statistiky, by však mohly být ještě 

příznivější. 

 

2.6.1 Rozdělení tonutí 

 Tonutí je akutní dechová nedostatečnost vyvolaná dušením při neprůchodnosti 

dýchacích cest s následným těžkým poškozením funkce plic. 

Tím je způsobena následná hypoxie, která negativně působí především na mozek a 

krevní oběh. Délka působení hypoxie je rozhodujícím faktorem pozdějších případných 

následků. Klíčová je zde i teplota vody. Nízká teplota vody a následné podchlazení 

toleranci hypoxie zvyšuje. 

2.6.1.1 Tonutí ve sladké vodě 

  Sladká voda je hypotonická vzhledem ke krevní plazmě, obsahuje málo rozpuštěných 

solí, voda z plic přestupuje přes stěny plicních sklípků do krve. Následkem toho dochází 

k přetížení krevního oběhu, rozpadu červených krvinek, narušení plicního hlenu 

(surfaktantu), propustnosti výstelky plic, k otoku plic (téměř vždy v chlórované vodě), 

brání přestupu kyslíku do krevního oběhu. 

  I po úspěšné neodkladné resuscitaci je zde reálné riziko akutního syndromu dechové 

tísně (ARDS) s dechovou nedostatečností a multiorgánovou dysfunkcí 
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2.6.1.2 Tonutí ve slané vodě 

  Slaná voda hypertonická, obsahuje více rozpuštěných solí, dochází k přestupu vody a 

plazmatických bílkovin z krevního oběhu do alveolů a intersticia. Vznikne plicní edém, 

zpění se plicní hlen (surfaktant) a dojde k přetížení a v konečné fázi selhání srdce. 

 

2.6.1.3 Primární tonutí 

  Je způsobeno vdechováním roztříštěného aerosolu, který se tvoří při prudkém dešti a 

větru do výšky 30cm nad hladinou. Postiženi tak mohou být jak plavci, tak neplavci 

nebo dokonce horolezci v komíně při lijáku.  

[DRÁBKOVÁ, 1997] 

2.6.1.4 Sekundární tonutí 

  Vzniká po jiné akutní příhodě např. při svalové paralýze při vysoké příčné míšní lézi po 

skoku do mělké vody, při koronární, nebo cévní mozkové příhodě, při vagových 

asystoliích  ve studené vodě, při skoku do studené vody po pobytu na horkém slunci, 

kdy vazodilatace způsobí kolaps atd. 

2.6.1.5 Syndrom z ponoření 

  K tonutí je zde připojena ještě vzduchová embolie, kdy při pádu na hladinu vznikne 

nitrohrudní přetlak, vzduch z alveolů vnikne do plicních kapilár a bublinky jsou 

zaneseny do levostranného řečiště především mozku, koronárních arterií a svalů. I po 

krátkém tonutí je typická přetrvávající zmatenost nebo ztráta vědomí, je možno 

zastihnout dysrytmie a kritickou svalovou slabost.  

[www.cls.cz/dokumenty/7] 
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2.6.1.6  ARDS 

  ARDS - (acute respiratory distress syndrom) - syndrom akutní dechové tísně, šoková 

plíce. Je velmi závažnou komplikací po tonutí. ARDS je charakterizována rozptýleným 

zánětem plicní tkáně s uvolněním zánětlivých látek z bílých krvinek, které negativně 

ovlivňují výměnu kyslíku mezi vdechovaným vzduchem a krví a vede ke zhoršenému 

sycení krve kyslíkem. První příznaky se objevují po 24- 72 hodinách po tonutí, dušnost, 

cyanóza, tachypnoe, tachykardie, vlhké fenomény, hypoxémie, hyperkapnie a později 

může vést k respiračnímu až multiorgánovému selhání. 

 

2.7 Mechanismus tonutí 

  V 85% je tonutí způsobeno aspirací vody, proto také při podávání první pomoci často 

vodu masivně zvrací. Je proto nutné zachráněného bedlivě sledovat, aby zvratky také 

nevdechl.      V těžším případě voda pasivně vytéká jícnem a může zatéci při umělém 

dýchání do plic. Z plic nelze vodu vylít žádnými manévry, velmi rychle se vstřebá.  

  K suchému tonutí dochází u 15% případů. Jedná se o tonutí bez aspirace vody, kdy je 

například po skoku do studené vody spuštěn reflektoricky laryngospasmus, který 

zabrání aspiraci vody do plic, ale zároveň způsobí těžkou hypoxii. 

 

2.7.1 Fáze tonutí 

I. Fáze 

  První fáze trvá okolo 2 minut. Tonoucí se snaží zadržet dech, udržet se nad hladinou, 

dělá nekoordinované a neúčelné pohyby, stále se vynořuje a zanořuje, má nutkavý 

kašel. 

 Psychické projevy – strach, panika, ztráta rozumného uvažování, ztráta 

sebekontroly 
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 Vnitřní změny – zvýšení tlaku krve, tachykardie, vyplavení stresových hormonů, 

pokles kyslíku v krvi a tkáních 

 

II. Fáze 

  Druhá fáze trvá přibližně 3-4 minuty. Tonoucí prodlužuje intervaly mezi zanořením a 

vynořením, nedokáže již volat o pomoc, začíná být cyanotický, postupně začínají 

ochabovat jeho pohyby, dostavují se svalové křeče, nutkavé nádechy a reflexní 

zvracení. 

 Psychické projevy – vymizení strachu, rezignace, otupení vědomí 

 Vnitřní změny – zvýšení tlaku krve, bradykardie, vzestup CO2 v krvi a tkáních, 

průnik vody do žaludku, aspirace žaludečního obsahu do plic, postupný zánik 

koordinačních center v CNS. 

 

 III. Fáze 

  Trvá v rozmezí 4-8 minut. Tonoucí nemá žádné známky svalové aktivity, mizí svalový 

tonus, má rozšířené zornice a jeho tělo klesá pod hladinu. 

 Psychické projevy – bezvědomí 

 Vnitřní změny – snížení tlaku krve, arytmie, rychlý vzestup CO2 a pokles O2 

v krvi a tkáních, průnik vody do žaludku, aspirace žaludečního obsahu do plic, 

poškození ledvin, otok mozku, vymizení činnosti CNS, zástava srdce. 

           [www.ucjlf.upol.cz/8] 
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2.7.2 Příčiny tonutí 

 Vnitřní - přecenění sil, hypoventilace, prodlužované zanoření na nádech, únava 

a vyčerpání, křeče, laryngospasmus, strach a panika, bezvědomí, zástava srdce, 

nemoc 

 Vnější – hypotermie, náhlé zchlazení těla, přehřátí, intoxikace, přejedení, 

nehody a úrazy ve vodě. 

 

2.7.3 První pomoc 

  Prvním úkonem při záchraně tonoucích osob je vytažení postiženého na břeh. 

Problematice záchrany tonoucích osob se budu podrobně věnovat v praktické části. 
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3 Praktická část 

 

  Voda je pro nás symbolem relaxace, sportu, adrenalinových zážitků, života, ale 

častokráte také symbolem smrti. S přibývajícím počtem nového sportovního a 

zábavného vyžití, roste i počet nešťastných událostí. Leckdy stačí malá nepozornost, 

přecenění svých vlastních sil a zdánlivá maličkosti může vyústit v boj o přežití, či 

doživotní postižení. 

   

3.1 Zajištění bezpečnosti v bazénech, koupalištích a aqvaparcích 

Úlohou plavčíka je především zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v bazénech, 

koupalištích a aqvaparcích. Budoucí záchranář, či plavčík, který by chtěl zajišťovat 

dozor v těchto zařízeních, musí projít speciálním kurzem, který ho k tomu bude 

opravňovat. Pro přijetí do kurzu musí splňovat určitá kritéria: 

 minimální věkovou hranici 18 let 

 zdravotní způsobilost 

 ukončené základní vzdělání 

 splnění vstupních plaveckých testů, jejichž náročnost je dána stupněm 

kvalifikace. 

 

Dle výkladu normy označení - TNV 94 0920‐1 (940920) o bezpečnost bazénů, koupališť 

a aqvaparků, je kvalifikace dozoru rozdělena takto: 

 Záchranářské minimum – opravňuje k dozorování např. hotelových bazénů s 

hloubkou do 160 cm (což je hloubka považována pro neplavce), dohled nad 

vířivými vanami, dohled nad dojezdy tobogánů a jiných speciálních zařízení, kde 



34 

 

hloubka nepřesáhne 160 cm, dohled nad venkovními koupališti, kde hloubka 

opět nepřesáhne 160 cm. Povinné přezkoušení min 1 x za 2 roky. Osoba se 

záchranářským minimem je pouze jako dozor, tato osoba není plavčík.  

 

Požadavky pro přijetí: dobrý zdravotní stav, plavání 50 m libovolným způsobem čas 1 

minuta 20 sekund, potápění do 2 m, vynášení předmětů ze dna, základní orientace pod 

vodou, plavání 20 m pod vodou, základní znalost zdravovědy 

 Plavčík – oprávnění k dozorování všech druhů zařízení pro koupání a rekreaci, 

jejichž hloubka nepřesáhne 250 cm. Povinné přezkoušení min 1 x za 2 roky. 

Požadavky pro přijetí: platné osvědčení o absolvování záchranářského minima, dobrý 

zdravotní stav, plavání pod vodou s výstrojí ABC, orientace pod vodou, vynášení 

předmětů, plavání 25 m pod vodou, plavání 50 m kraul čas 0:50, 200 m libovolným 

způsobem čas 4 min., znalost zdravovědy a resuscitace 

 Mistr plavčí – oprávnění k dozorování všech druhů zařízení pro koupání a 

rekreaci do neomezené hloubky. Může být rovněž provozovatelem zařízení. 

Povinné přezkoušení min 1 x za 5 let. Povinné doškolení z první pomoci min 1 x 

za 2 roky. 

Požadavky pro přijetí: platné osvědčení – plavčík, dobrý zdravotní stav, velmi dobrá 

orientace pod vodou, základní povědomí o přístrojovém potápění, plavání 30 m pod 

vodou, plavání 50 m kraul čas 0:50, 200 m libovolným způsobem čas 3:40, dobrá 

znalost zdravovědy a resuscitace. 

Podle kapacity a hloubky plaveckého bazénu, či zábavného aqvaparku je dán i počet a 

kvalifikace dozorujících plavčíků. 

[http://shop.normy.biz/9] 
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Personální zabezpečení podle typu bazénů 

Vodní plocha  Hloubka bazénu  

Do hloubky 1,6 m  Do hloubky 2,5 m Nad hloubku 2,5m  

Do 100 m
2
 1 ZM  1 PL  1 MP  

100 m
2 

až 400 m
2
 2 PL  1 MP + 1 PL  

Na každých dalších 300 m
2 

 + 1PL  

 [www.aprcz.cz/10] 

 

Personální zabezpečení podle počtu návštěvníků 

Počet návštěvníků  Do hloubky  

2,5 m  

Nad hloubku  

2,5 m  

1 až 60  1 PL  1 MP  

61 až 150  2 PL  1 MP + 1 PL  

151 až 300  3 PL  1 MP + 2 PL  

301 až 800  4 PL  1 MP + 3 PL  

801 až 1 300  5 PL  1 MP + 4 PL  

1 301 až 1 800  6 PL  1 MP + 5 PL  

Na každých dalších 500 osob  Navíc 1 PL  

 [www.aprcz.cz/10] 
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ZM – záchranářské minimum  

PL – plavčík 

MP – mistr plavčí 

 

3.2 Metody záchrany tonoucích v bazénech, koupalištích a 

aqvaparcích 

 

  Vodní záchranáři ročně zasahují u stovek případů. S přibývajícím počtem návštěvníků, 

rostou i počty úrazů, kdy se nejčastěji jedná o odřeniny a pohmožděniny, dále úrazy 

spojené s pády na vodní hladinu i mimo ní a samozřejmě samotná záchrana při tonutí. 

Úspěšnost záchrany je již v předcházení takovýchto situací.  

Je třeba dbát na: 

 Dodržování pravidel návštěvního řádu 

 Sledování návštěvníků – ustaraný výraz v obličeji může být předzvěstí náhlé 

nevolnosti, opakované zanořování, volání o pomoc, záměrné mávání rukou, 

nepřiměřené chování, člověk ležící na hladině obličejem převráceným ke dnu. 

 Sledování bazénu, či koupaliště – sledování celé plochy bazénu, vodní hladiny i 

dna bazénu, sledování jednotlivých skupin návštěvníků a jejich činností, vizuální 

kontakt. 

 

3.2.1 Dopomoc unavenému plavci 

Technika dopomoci se používá v případech, kdy plavci docházejí síly, je schopen 

racionálního myšlení a dokáže tedy spolupracovat. 
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3.2.1.1 Dopomoc ze břehu s nadlehčovací pomůckou 

Záchranář může hodit unavenému plavci nadlehčovací pomůcku, se kterou je nadále 

schopen doplavat ke břehu, či je záchranářem ke břehu přitažen. 

 Záchranná podkova - tato pomůcka je pro svou lehkost a délku lana určena 

především k záchraně ve vnitřních bazénech. Na venkovních koupalištích příliš 

vhodná není právě pro svou lehkost. Povětrnostní podmínky by v tomto 

případě mohly znemožnit přesný dopad k tonoucímu. 

 Záchranný nadlehčovací pás – předností tohoto pásu je jeho variabilita. Lze ho 

využít jen jako nadlehčovací pomůcku, s níž unavený plavec snáze doplave ke 

břehu, nebo ho lze také sepnout, tonoucí se do něj zaklesne a následně může 

být pohodlně přitažen ke břehu. Výhoda tohoto pásu je v možnosti stálého 

vizuálního kontaktu s postiženou osobou. 

 Přitahovací tyč – ta je hojně využívána zejména při výuce plavání, kdy plavci 

jsou v těsné blízkosti břehu. V případě nutnosti se tyč podá plavci a ten se 

následně přitáhne ke břehu. Je též využívána jako pomůcka při skocích do 

bazénu nebo na skluzavce, kdy děti ještě nezískaly jistotu ve vodním prostředí a 

bojí se potopení. 

  K záchraně, respektive dopomoci unavenému plavci může být využita prakticky každá 

nadlehčovací pomůcka, která je v kontaktu jak se záchranářem, tak s tonoucím. Jedná 

se třeba o házecí pytlíky, házecí míče s lanem, improvizované pomůcky (hranol 

s přivázaným lanem atd.). Podmínkou úspěšné záchrany je ale stálý slovní a oční 

kontakt mezi oběma účastníky a nezbytná spolupráce unaveného plavce. Pokud by 

tonoucí „nezachoval chladnou hlavu“, začal by panikařit, nemusel by vhozenou 

pomůcku vůbec registrovat.  
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Postup: 

  Plavčík hlasitým voláním upozorní na unaveného plavce, dá zřetelný signál pro ostatní 

účastníky o zahájení záchranné akce. Uchopí záchrannou pomůcku do jedné ruky, 

stočené lano do druhé ruky a hlasitým voláním upozorní tonoucího o jejím hodu. 

Záchrannou pomůcku hází 1 až 2 metry před tonoucího, aby jí mohl po jednom až dvou 

záběrech uchopit. Nebo jí hází za tonoucího a přitahováním k sobě pomůcku přiblíží 

těsně k zachraňovanému. Tonoucí uchopí záchrannou pomůcku a nechá se plavčíkem 

přitáhnout ke břehu. Ten ho následně vytáhne z vody, zkontroluje stav postiženého, 

zajistí mu tepelný komfort a případně volá zdravotní záchrannou službu.  

3.2.1.2 Dopomoc ve vodě bez pomůcek 

Dopomoc unavenému plavci může být jedním, či více zachránci. 

 Jedním – tonoucí se chytí za ramena zachránce a ten s ním doplave ke břehu 

 Dva zachránci – tzv. letka (obr.1) – tonoucí se zachytí za rameno každého ze 

zachránců a ty s ním pak doplavou ke břehu.  

 Tři zachránci – tzv. most (obr.2) – tonoucí se zachytí ramen dvou zachránců 

před ním a dá si nohy na ramena třetího zachránce za ním a ti s ním následně 

doplavou ke břehu. 

 

     obr.1 [vlastní]                                                                        obr. 2 [vlastní] 
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  Hlavní příčinou proč dochází k situacím, kdy je zapotřebí zasáhnout, je jednoznačně 

přecenění svých vlastních sil. Ve vodě 70 kilogramový člověk váží přibližně něco okolo 8 

kilogramů, jsme nadlehčováni, proto se nám zdá pohyb ve vodě tak jednoduchý a 

snadný. Nepočítáme s tím, že by to mohlo být i jinak. Pokud se ale do takové situace 

dostaneme, začneme panikařit, vynakládáme veškeré úsilí pro záchranu vlastního 

života. I zdánlivě malé dítě dokáže v takovéto situaci vyvinout nečekaně velkou sílu 

k tomu, aby se zachránilo. Dokonce se uvádí, že je tato síla srovnatelná se silou 

dospělého člověka. 

  Ve své praxi jsem měla jeden takovýto případ při výcviku plavání. Děti měly plavat 

s nadlehčovací pomůckou doprostřed bazénu, kde byla natažena dráha, která 

rozdělovala plavecký bazén na dvě poloviny.  U dráhy se měly zastavit, otočit a plavat 

opět s pomůckou zpět ke břehu. Na signál děti skočily do bazénu a plavaly do jeho 

poloviny, u dráhy se zastavily, otočily a jaly se plavat zpět. Přičemž jedna dívka získala 

pocit, že plavání již opravdu dobře ovládá a plaveckou pomůcku poslala před sebe 

s tím, že to doplave za ní. Opak byl ale pravdou a dívka začala panikařit. V daný 

okamžik okolo dívky plaval její spolužák, a tak se dívka s pocitem vlastní záchrany vrhla 

na spolužáka. Ten její reakci nečekal, upustil také pomůcku a dívka tak ve vteřině stáhla 

pod vodu oba dva. Zde nastala situace, kdy ani jedno z dětí nedokázalo v daný okamžik 

komunikovat a zachovat tzv. „chladnou hlavu“, byla tedy přímá záchrana ve vodě 

nevyhnutelná. Nikomu se nic nestalo, dívka se jen lehce napila vody. Celá tato situace 

trvala jen pár vteřin, přesto dívka byla natolik vyděšena, že již nedokázala do konce 

výcviku plavat. Následně jsme tedy vše rozebírali. Dívka prý vůbec netušila, že by 

plavání bez pomůcky mohlo být o tolik jiné a chlapec zase vypověděl, že byl překvapen 

silou, se kterou ho dívka stáhla pod vodu.  

V tomto příběhu bylo hned několik aspektů, které k dané situaci vedly: neuposlechnutí 

cvičitele, přecenění vlastních sil a panika 

 

Zdá se, že šlo o zdánlivou maličkost, ale pokud by se tato situace stala někde na 

nestřežené vodní ploše, mohla by mít až fatální důsledky.  
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3.2.2 Záchrana tonoucího s použitím záchranných pomůcek 

V případech, kdy tonoucí nereaguje na vhozenou záchranou pomůcku, již se potopil 

pod vodní hladinu nebo je v bezvědomí, je třeba okamžité přímé záchrany tonoucího. 

Vždy se snažíme s použitím nějaké nadlehčovací pomůcky, ať se jedná o záchranářskou 

podkovu, kruh, plovák, či jen improvizovaně využít například pomůcek k výuce plavání 

(hranol, vodní nudle atd.). Přímá záchrana jen v kontaktu záchranář – tonoucí, je až 

poslední variantou ze všech možných. 

3.2.2.1 Skok do neznámé vody 

Za žádných okolností neskáčeme při záchraně tonoucího po hlavě do bazénu. Plavčík 

musí mít stálý vizuální kontakt s tonoucím a to z toho důvodu, že tonoucí, který se stále 

ještě vynořuje a zanořuje, se může náhle zanořit a již nevyplavat na hladinu. Plavčík by 

po skoku po hlavě ztratil přehled o dané osobě a celá záchrana by pomohla být 

prodloužena o drahocenné minuty.  

Kročný způsob 

Při tomto stylu záchranářského skoku se odrážíme od břehu jen jednou nohou, druhá 

jde na vodní hladinu tak, že stehenní část nohy svírá s trupem úhel 90-100°. Skok je po 

odrazu veden do dálky, ne do výšky, poloha těla je šikmá k hladině, zaujímá tak ostrý 

úhel s hladinou, paže jsou v upažení a nohy jsou stále v poloze rozkročné. Po dopadu 

na vodní hladinu následuje střižný způsob záběru nohou a záběr paží před tělo. Takto 

provedený skok zajistí zachránci nepotopení hlavy pod vodní hladinu a mít tak stálý 

oční kontakt s tonoucím. 

Skok skrčmo 

Skok skrčmo je velmi podobný kročnému způsobu s tím rozdílem, že v nohy jsou mírně 

roztažené a pokrčené a celá fáze skoku začíná odrazem obou nohou, nikoli jedné. Po 

odrazu, který je opět veden do dálky, se jako první hladiny dotýkají kolena. Paže, které 

byly v upažení, provedou záběr před sebe a tím zajistí stálou polohu hlavy nad 

hladinou. 
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3.2.2.2 Záchrana tonoucího s využitím záchranného pásu 

Tuto techniku lze využít s kteroukoli nadlehčovací pomůckou, nemáme-li záchranný 

pás, lze improvizovaně třeba využít plavecký hranol, desku ponton atd. Záchranu 

plavčík zahájí tím, že si natáhne popruh záchranného pásu přes hlavu a paži. Po skoku 

do neznámé vody, plave k zachraňovanému. K tonoucímu plaveme vždy tak, abychom 

ho stále viděli. Plavčíci k tomu využívají tzv. „pólistický kraul“ neboli plavání způsobu 

kraul s hlavou nad vodní hladinou. Neplavou prsa z toho důvodu, že kraul je 

nejrychlejším plaveckým způsobem a prsa naopak nejpomalejším. Doplaveme 2 až 3m 

před tonoucího, dostáváme se do polohy na boku, kdy spodní nohu pokrčíme pod tělo 

a druhou natáhneme směrem k zachraňovanému. To je pro případ, že by se tonoucí 

chtěl po zachránci sápat. Takto můžeme jeho případný útok odrazit. Přitáhneme si pás, 

který máme za sebou a uchopíme tonoucího pohmatem za zápěstí (pravé za pravé, 

levé za levé) obr.1. Přetočením paže otočíme tonoucího na znak obr. 2,3. Záchranný 

pás zasouváme pod tonoucího v oblasti hrudníku a obě jeho paže za pás zaklesneme 

obr.4,5. Rukou, která stále držela pás, sjíždíme dolů po páteři a pod hrudní oblastí svou 

rukou tento pás fixujeme. Druhá ruka jistí hlavu zachraňovaného proti potopení obr.6. 

S takto zajištěnou osobou plaveme k nejbližšímu břehu v poloze na zádech. Záchranář 

provádí pouze prsové pohyby nohou, obě ruce po celou dobu jistí stabilní polohu 

tonoucího.  

 

 

               obr.3                                      obr.4                                         obr.5 

                 obr.6                                    obr.7                                         obr.8 

   

 

[www.fsps.muni.cz/11] 
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3.2.3 Záchrana tonoucího bez pomůcek 

Tato varianta by měla být využita jako poslední ze všech možných technik. Je zde velké 

riziko vlastního utonutí zachránce. Již jsem se zmiňovala, že i malé dítě dokáže vyvinout 

při záchraně svého života sílu srovnatelnou dospělému muži. Proto, pokud bychom se 

dostali do situace, kdy je zapotřebí přímé záchrany tonoucího, je potřeba dobře zvážit, 

zda jsme natolik zdatní a zkušení, abychom nepřišli i my o svůj vlastní život. 

Narovnání zepředu na hladině 

Záchranář plave pólistickým kraulem před postiženého, který je hlavou obrácen ke 

dnu. Zastaví se asi 2m před ním, jednu nohu dá před sebe dopředu a přibližuje se těsně 

k postiženému. Nohu má před sebou z bezpečnostních důvodů, aby mohl odrazit ještě 

případný útok ze strany tonoucího. Zachránce uchopí podhmatem své pravé ruky 

zápěstí pravé ruky tonoucího, tažením k sobě tonoucího tímto hmatem obrátí 

obličejem vzhůru a následuje tažení. To se provádí tak, že po otočení zachraňovaného, 

jej stále držíme za pravé zápěstí a obě naše ruce jsou stále natažené. Plaveme stylem 

prsa, kdy prsový záběr rukou vykonává pouze levá paže. Postižený je v poloze na 

zádech se vzpaženou pravou rukou. 

Narovnání zepředu pod hladinou 

Pokud je tonoucí již pod hladinou, můžeme k jeho záchraně použít techniku narovnání 

zepředu pod hladinou. Plavčík po doplavání k postiženému uchopí jeho pravé zápěstí 

svou pravou rukou, ještě pod hladinou jej přetáčí a sám se potápí pod 

zachraňovaného. Při tomto manévru vsouvá svou levou ruku pod záda tonoucího a 

vytahuje jej na hladinu. Následně přehmatává nejprve pravou a pak i levou rukou pod 

bradu postiženého. Se zachraňovaným plave v poloze na zádech prsové nohy paže jsou 

nataženy, dlaně překrývají uši, malíková hrana směřuje ke krku a prostředníček 

nadzdvihává bradu směrem vzhůru, aby voda nepřelévala obličej postiženého (obr.9)  
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obr. 9 [vlastní] 

 

Narovnání zezadu na hladině 

Při této technice záchrany se k tonoucímu přiblížíme zezadu, vsuneme levou paži pod 

jeho trup a tlakem vzhůru jej narovnáme na hladinu. Tažení je stejné jako u 

předchozího způsobu. 

Narovnání zezadu pod hladinou 

Pólistickým kraulem doplaveme asi 2m před místo, kde se nám tonoucí potopil. 

Takzvaným „kachním ponorem“, což je svislé zanoření po hlavě, se potopíme a 

zjistíme, kde se postižený přesně nachází. Doplaveme k němu zezadu, uchopíme jej 

v podpaží, vsuneme nárt pod jeho hýždě a tlakem vzhůru ho tak snáze dostaneme na 

hladinu. Tažení probíhá v poloze na zádech za ramena zachraňovaného. 

3.2.4 Záchrana tonoucího s poraněním páteře 

Skoky a pády jsou nejčastější příčinou úrazů páteře. Tato poranění patří k  jedněm 

z nejzávažnějších vůbec. Při záchraně takového člověka je třeba brát na zřetel, že 

vlivem špatného zacházení, můžeme dotyčnému ještě více uškodit než pomoci. 

Rychlost je zde spíše ke škodě, je třeba eliminovat jakýkoli pohyb navíc. I větší vlny by 

mohly jeho zranění zhoršit. V těchto případech jednoznačně platí, že čím pomaleji a 

efektivněji, tím lépe. Jedná se samozřejmě o případy, kdy postižený dýchá, pokud tomu 
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tak není, je třeba naopak co nerychleji dopravit postiženého na břeh a zahájit 

kardiopulmonální resuscitaci. Záchrana života má přednost před následky vyplývající 

z těchto situací. 

3.2.4.1 Využití pomůcek 

Ke stabilizaci páteře můžeme využít páteřního rámu, celotělové páteřní desky nebo 

improvizovaně i záchranného pásu. Každá z těchto pomůcek má své výhody i 

nevýhody. 

Páteřní rám (obr.10) 

Výhodou této pomůcky je především jeho snadná obsluha a velká efektivnost i na 

hlubokých vodách. Je vybaven upínacími pásy v oblasti hlavy, kdy jeden pás se upíná 

přes čelo a druhý v oblasti brady. Další pásy nám fixují hrudník a dolní končetiny 

v oblasti třísel. Nevýhodou tohoto rámu je, že právě dolní končetiny nejsou zcela 

fixovány. Proto je třeba na to brát zřetel při vytahování tonoucího na břeh. 

 

obr. 10 

Postup záchrany s páteřním rámem 

Opatrně se přibližujeme k tonoucímu, který je v tzv. semiflexní poloze a v pozici buď na 

zádech, tedy obličeje vzhůru, nebo v pozici na břiše, obličejem obráceným ke dnu. Po 

přiblížení se k tonoucímu, musíme neprodleně zjistit stav jeho vědomí. Pokud je 

postižený v bezvědomí a nedýchá, musí celá akce proběhnout v co nejkratším možném 

čase, kdy tonoucího dostaneme na břeh a zahájíme KPR. Páteřní rám přiložíme jednou 

rukou k hlavě tonoucího (poloha obličejem ke dnu), druhá ruka jde pod vodu, předloktí 
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ruky podpírá hrudník od sterna k hlavě, dlaň je těsně přiložena k bradě, palec směřuje 

k jednomu uchu a zbývající prsty k uchu druhému. Nyní musíme tonoucího převrátit 

obličejem vzhůru. Tuto akci provádíme tak, že při stálé fixaci záhlaví a brady, 

postiženého podplaveme a dostaneme jej tak do polohy na zádech. Stahovacími pásy 

ho zajistíme a bezpečně s ním doplaveme ke břehu. Páteřní rám má na své spodní části 

lamely, které nám umožňují snadné vytažení tonoucího přes okraj bazénu na břeh. U 

této techniky lze také využít alternativu v podobě nadlehčovacího pásu (obr.11). Má to 

ale svá úskalí. Zachraňovaný je v tomto případě fixován jen záchranářem, bez zajištění 

upínacích popruhů, proto s ním musí plavat velmi opatrně, aby nedošlo k nežádoucímu 

posunutí a tím ještě k zhoršení jeho stavu. V tomto případě také není jednoduché 

dostat postiženého na břeh a je k tomu zapotřebí několika záchranářů, kteří ho budou 

po celou dobu fixovat. Při poranění páteře platí pravidlo, že čím více zachránců, tím 

lépe.   

 

                         obr.11 

 

 

[http://is.muni.cz/12] 

 Celotělové páteřní desky (obr.12) 

Záchrana pomocí celotělové páteřní desky je obdobná jako u páteřního rámu. Výhodou 

je fixace celého tělo včetně dolních končetin. Nevýhodou těchto desek je jejich 

velikost, vratkost a potřeba minimálně 4-5 zachránců. Celotělové páteřní desky nelze 

využít na hlubokých vodách a je proto zapotřebí tonoucího nejprve dostat na mělčinu.  
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obr. 12 

3.2.5 Stabilizační techniky 

Stabilizační techniky aplikujeme pouze u tonoucích při vědomí nebo u tonoucích, kteří 

jsou sice v bezvědomí, ale mají zachováno spontánní dýchání. Tyto techniky nelze 

rovněž využít v hlubokých vodách, ale pouze na mělčině. 

3.2.5.1 Fixace ramen a pánve (obr. 13) 

Po přiblížení k tonoucímu se rameny snížíme na jeho úroveň, jednu ruku opatrně 

vsuneme pod jeho ramena a druhou pod pánev, přičemž dlaň pod pánví by měla 

směřovat ke dnu. Po takovémto zajištění se pomalu rozejdeme širokými úkroky tak, 

aby se dolní končetiny postiženého dostaly do splývavé polohy a jedné roviny s páteří. 

Tato technika je jednou z nejjednodušších, ale znovu podotýkám, že jí lze aplikovat 

pouze na mělkých vodách. 

 

obr. 13        [http://is.muni.cz/12] 
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3.2.5.2 Fixace hlavy pažemi 

Tato varianta je o něco technicky náročnější. Tonoucímu, který je v poloze na zádech, 

opatrně vzpažíme ruce tak, aby se jeho dlaně sebe dotýkaly a zbytek paží fixoval hlavu. 

Po té podsuneme své ruce v oblasti ramen a pánve a širokými úkroky se přibližujeme 

ke břehu. Pokud je tonoucí v poloze na břiše, vzpažíme jeho ruce a přitiskneme je 

těsně k hlavě. Za stále fixace v oblasti hlavy postiženého přetočíme na záda. Nyní 

podsuneme druhou ruku pod pánev a širokými úkroky jej transportujeme ke břehu. 

3.2.5.3 Fixace záhlaví – brada 

Tato varianta je technicky nejnáročnější, je zde kladen velký důraz na nácvik. Po 

přiblížení se k tonoucímu, který je v poloze na břiše, přiložíme svou dlaň na záhlaví 

postiženého, přičemž předloktí nám bude podpírat jeho krční páteř. Druhou rukou 

uchopíme jeho bradu tak, aby nám předloktí fixovalo sternum. Nyní zachraňovaného 

za stále fixace podplaveme takovým způsobem, jako bychom s ním chtěli „válet sudy“. 

Tím jej dostaneme na hladinu do polohy na zádech a můžeme ho opět širokými úkroky 

přiblížit ke břehu. 

 

3.2.6 Techniky vytahování tonoucích na břeh 

Techniku vytahování tonoucího na břeh volíme podle: 

 vědomí - bezvědomí 

 pomůcky – bez pomůcek 

 jeden záchranář – více záchranářů 

 poranění páteře – bez poranění 
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3.2.6.1 Vytažení tonoucího na břeh s pomůckami 

Tuto techniku jsem popisovala již při použití páteřního rámu a celotělové páteřní 

desky. Při použití těchto pomůcek, je vždy lepší více zachránců, kteří tak lépe fixují celé 

tělo postiženého a zabrání tak nežádoucím nadměrným pohybům. U páteřního rámu si 

musíme dávat pozor na to, že končetiny jsou volné a při vytahování na břeh by nohy 

kopírovaly okraj bazénu, tudíž by mohlo dojít k dalšímu nežádoucímu poranění. Pokud 

nemáme žádnou sofistikovanou pomůcku, lze improvizovaně využít například 

plaveckého pontonu, desky nebo plováku. Jakákoliv pomůcka, která by nám pomohla 

k fixování těla, je lepší než žádná. 

3.2.6.2 Vytažení tonoucího za ruce jedním zachráncem 

Této techniky se využívá v případech, kdy tonoucí nemá poraněnou páteř a není zde 

ani podezření na toto poranění. Při doplavání ke břehu si postiženého vyrovnáme 

vodorovně s hranou bazénu a jeho vzdálenější ruku dáme na okraj bazénu (obr.14). 

Tím je hlava zafixována a nemůže nám sklouznout pod hladinu. Za stálého držení 

postiženého ruky vylezeme z bazénu, chytneme svou pravou rukou, pravou ruku 

postiženého a levou rukou jeho levou ruku. Přetočením a tažením dostaneme 

tonoucího na břeh do sedu. Rautekovým hmatem (obr.15), kdy zezadu podsuneme obě 

svoje ruce pod ruce postiženého, jednu ruku mu pokrčíme v lokti a pevně jí uchopíme a 

za ní pak táhneme tonoucího do bezpečí, kde dále zjišťujeme jeho zdravotní stav. 

                

 

                      obr.14 [vlastní]                                                       obr. 15 [vlastní] 
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3.2.6.3 Vytažení tonoucího s fixací hlavy jedním zachráncem 

Tato varianta je sice šetrnější než při vytahování za ruce, protože zde vlivem gravitace 

nepadá hlava, ale z mého pohledu je použitelná pouze pro silné osoby, které jsou ve 

výborné fyzické kondici. Ve srovnání s předchozí technikou, kdy mám osobně 

vyzkoušeno vytažení pána 195 cm a bezmála 100kg váhy, je pro ženu tato varianta 

prakticky nepoužitelná. Záchranář podsune zezadu svoje paže pod paže tonoucího a 

dlaněmi sevře jeho hlavu. S takto zajištěnou osobou pomalu vylézá z vody. Je to 

technika, která je také použitelná jen pro mělké vody, bazény s mělkou vodou a 

výstupem po schodech.  

 

3.2.7 Průběh záchrany 

Po spatření tonoucího vyšle záchranář jasný signál pro ostatní návštěvníky k opuštění 

bazénu. Vezme si záchranný pás, či jinou připravenou pomůcku, zuje si boty a skokem 

do neznámé vody zahajuje záchrannou akci. Pólistickým kraulem doplave k tonoucímu, 

zvolenou technikou jej stabilizuje pro tažení, doplave s ním k okraji bazénu a následně 

jej vytahuje na břeh a zkontroluje jeho zdravotní stav, popřípadě ihned zahajujeme 

KPR. 

 

 3.3 Záchrana tonoucích na otevřených vodách 

Přehradní nádrže, jezera, otevřené vodní plochy a jejich bezprostřední blízkost jsou 

místa, kde Vodní záchranná služba působí sezóně i 24 hodin denně. Nejčastějšími 

případy jsou převržená vodní plavidla, úrazy spojené s vodními sporty, dopomoc 

unaveným plavcům, záchrana tonoucích a v neposlední řadě též vyhledávání 

pohřešovaných osob. Vodní záchranná služba má pro tyto účely: 

 Speciální technické vybavení pro záchranu osob a majetku 
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 Ochranné prostředky pro záchranáře 

 Techniky pro záchranu tonoucích osob 

 Techniky a vybavení pro vyhledávání pohřešovaných osob 

 

Rizika na otevřených vodních plochách:  povětrnostní podmínky, chlad, déšť, vlny, 

spodní proudy, špatná viditelnost pod vodní hladinou, agresivní tonoucí 

 

Člověk, který se dostane do situace, kdy spatří tonoucího na otevřené vodě, by měl 

pamatovat na to, že jeho vlastní život je prvořadý. Bezhlavě se pouštět do záchrany bez 

jakéhokoliv vybavení, či zkušeností, je jasný hazard se životem vlastním i osoby 

zachraňované. Nezřídka se totiž stává, že z jedné tonoucí osoby, jsou rázem osoby dvě. 

 

3.3.1 Laická záchrana na vodních tocích a otevřených plochách  

Příjemný pobyt u vody se nám může velmi rychle změnit v negativní zážitek spojený 

s bojem o záchranu lidského života. Je to každoroční obraz letních měsíců, kdy se 

rozpálení ze slunečního žáru bezhlavě vrháme do vody, plaveme osamoceni do 

neznámých vod, přeceňujeme své vlastní síly a zkoušíme nové adrenalinové zážitky. Ať 

se to zdá jako klišé, stále je mezi námi spousta lidí, kteří si myslí, že jim rozhodně nic 

nehrozí a oni nic dodržovat nemusí. Osobně se mi stal jeden případ, kdy jeden takovýto 

hazard s vlastními silami, málem stál život dvě malé děti. V srpnu 2010 jsme parta 

nadšenců 6 dospělých osob s 11 dětmi sjížděli řeku Ploučnici. I když se zdá tato řeka 

neškodná, v době našeho sjíždění bylo krátce po povodni, a tudíž byl proud mnohem 

silnější, než na jaký byli znalci této lokality zvyklý. Po dosažení „dračí průrvy“ (obr.16), 

což je uměle vytesaný otvor ve skále, kterým se projíždí, se jedna posádka převrhla. 

Vše naštěstí dopadlo dobře a všichni její členové se bezpečně dostali na břeh. Další 

posádku tvořil tatínek se svými dcerami, který průrvu zvládl bez úhony a jistý si svými 
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silami se jal vrátit ke skále a sjet si daný úsek ještě jednou. Ovšem neuvědomil si, že 

proud je několikanásobně silnější, než byl doposud zvyklý. U skály jej chytl spodní 

proud a loďku i s dětmi převrhl. Štěstím v této situaci bylo, že na skále byla připevněna 

lana, kterých se šlo zachytit. Obě děvčata byla ale v šoku a bylo zapotřebí je co 

nejrychleji dostat zpět na břeh. První pokus připlutí druhou loďkou a naložení dětí 

selhal, protože hrozilo převržení i této loďky. Nezbývala než osobní záchrana. Doplavali 

jsme tedy s jedním tatínkem ke skále. Bylo nejprve nutné děvčata uklidnit a vysvětlit 

jim, jak bude jejich záchrana probíhat. Kdybychom je totiž bez předchozí instruktáže 

hned vzali, mohlo by dojít k tomu, že by se na nás děvčata vrhla a svou silou, která je 

v těchto situacích nadměrná, by nás také mohly stáhnout pod vodu. Zvolili jsme 

techniku v poloze na zádech, kdy jsme pravou ruku podsunuli pod jejich pravou ruku a 

uchopili je v podpaží jejich levé ruky. Levou ruku jsme si nechali volnou pro snažší 

koordinaci těl při plavání. Využili jsme proudu, který přitékal z průrvy a nechali jsme se 

jím unášet až takřka až ke břehu. Děvčatům ani tatínkovi se nic vážného nestalo, ale po 

tomto zážitku, již nebyli schopni pokračovat dál ve splouvání. Byl to typický příklad 

přecenění vlastních sil a neznalosti působení vody. 

 

Obr.16 [vlastní] 

 

Pro záchranu osob na otevřených vodách je třeba vždy prioritně využít jakýchkoliv 

improvizovaných záchranných pomůcek. Můžeme prakticky využít cokoli je při ruce a 
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podat jej tonoucímu – větev, klacek, pádlo, nafukovací kruh, madrace, surfové prkno 

atd. Pokud jsme nuceni přiblížit se až k tonoucímu, můžou být tyto pomůcky i naší 

ochranou. Lidé v těchto situacích ztrácí pojem o reálnu, jsou v šoku, bojují o holý život 

a jejich jediným cílem je dostat se co nejrychleji na břeh. Nevnímají to, že by ze svého 

zachránce mohli svým počínáním udělat dalšího tonoucího. Proto je potřeba takového 

člověka nejprve uklidnit, mít od něj dostatečnou vzdálenost, podat mu záchrannou 

pomůcku, ale v žádném případě se nepouštět do osobního kontaktu.  

3.3.2 Rizika na vodních tocích 

Největším rizikem na vodních tocích je proudění vody a tzv. „vodní válec“ (obr.17), 

který zpravidla bývá pod jezem. Síla vodního válce je přímo úměrná k síle vodního toku. 

Místo, kde jsme se včera bezpečně koupali a přešli ho bez větších obtíží, se může druhý 

den po dešti náhle změnit ve smrtící past. Jde tedy vlastně o turbulentní proudění, 

které vzniká u překážky na vodním toku. Zde je osoba vtažena silou proudu pod vodu a 

je následně tažena spodním odtékajícím proudem dále po toku. V této situaci se 

doporučuje sbalit se do klubíčka a předejít tak většímu poranění těla. U velkých 

vodních toků a jezů, nás síla zpětného proudu bude držet ve válci vývaru. Zde již 

nastává problém nejenom s dýcháním, ale i s orientací pod vodou a to vlivem zpěněné 

vody, která tak znemožňuje viditelnost. Někdy se v těchto situacích doporučuje 

odhodit plovací vestu (pokud jí máme) a snažit se podél dna vyplavat ve směru 

odtékající vody za vývarovou linii. Jiné poučky říkají, aby postižený odhodil plovací 

vestu, čímž se dostane snáze ke dnu, a pak vyplaval ve směru odtékající vody za 

vývarovou linii (obr.18).  Dalším doporučením je proniknout válcem napříč směrem k 

některému břehu, kde válec obvykle nemá takovou sílu, a také případná záchrana ze 

břehu je blíže. Případně pokusit se najít slabé místo válce. Pomoc takovéto osobě by 

měla být vedena vždy ze břehu nebo z plavidla pod jezem. K záchraně je možno použít 

házecího pytlíku (obr.19), který by měl patřit k základní výbavě každé lodi. Jeho 

výhodou je rychlá příprava a manipulace s ním. Před vhozením je zapotřebí nejprve 

navázat vizuální kontakt s postiženým, jinak je vhození házecího pytlíku neúčinné. 

Vytažení tonoucího je vždy lepší přímo ke břehu než směrem po proudu, protože 



53 

 

nemusíme bojovat se zpětnou silou válce. Zachránce, který pomáhá tonoucímu, by měl 

být vždy jištěn, aby nedošlo k jeho vtažení na hladinu. 

 

Obr.17       [www.nebezpecnejezy.cz/13] 

 

 

 

 

 

         Obr. 18           *PTÁČEK, 2005] 

 

Obr.19 

*PTÁČEK, 2005] 
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3.3.3 Profesionální záchrana na vodních tocích a otevřených vodách 

Každá záchranná akce má vždy jednu osobu, která řídí průběh celé akce a vydává 

pokyny pro zbytek posádky. Špatná organizace, nekoordinovanost, špatné a 

nesrozumitelné pokyny mohou ohrozit nejen zachraňované osoby, ale také celý 

záchranný tým. 

Pro každou záchrannou akci platí tyto pokyny: 

 mít vždy záchranné prostředky v naprostém pořádku a pohotově k dispozici  

 ovládat možné typy záchrany a ovládat techniku a taktiku jízdy na určeném 

záchranném plavidle, dobrá fyzická a psychická kondice 

 mít jasnou odpověď na otázku: „jak, kde, čím“? (Jaký způsob záchrany zvolíme, 

kde jí provedeme a zda máme na tuto činnost vhodnou výzbroj a výstroj?),  

 záchrannou akci řídí jeden záchranář,  

 zamezit panice a chaosu,  

 nenechat si rušit již probíhající záchrannou akci,  

 zachraňovat na prvním místě člověka a potom materiál,  

 další (volní) záchranáři připravují další možnost záchrany,  

 nespoléhat na náhodné diváky,  

 neuvazovat záchranáře napevno, aby měl v případě nouze možnost uvolnění 

(např. bezpečnostní popruh na záchranné vestě, stačí uvolnit přezku na 

hrudníku a může se odpoutat. Nepoužívat horolezecký úvazek.),  

 minimalizovat rizika pro záchranáře,  

 uvážit množství a sílu vody při zásahu.  

       *PTÁČEK,  2005] 
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3.3.3.1 Záchranné prostředky 

Nejrychlejším způsobem, jak se dostat k osobě v nesnázích na otevřené vodě jsou 

bezesporu motorová plavidla. Vodní záchranná služba zpravidla využívá nafukovacích 

člunů se závěsným motorem. Jejich výhodou je jejich jednoduchost, dobrá stabilita, 

bezpečnost při zásahu a lehkost řízení. 

Vybavení záchranného člunu 

Motorový člun musí být vybaven dvěma pádly pro případné selhání motoru a 

bezpečného doplutí ke břehu, pro plavbu v noci poziční osvětlení a hledací světlomet, 

dalekohled, sonar a GPS, svítilna, mobil, radiostanici, vyvazovací lano, 2 ks pádla, 

vylévačka, záchranný pás (podkova), házecí pytlík, záchranné vesty (pro počet osádky + 

1, v každé nůž), kotva s lanem (v případě potřeby), lékárnička, křísicí přistroj (Ambu 

vak), zateplovací deka v nepromokavém obalu, 5 l kanistr s PHM, pumpa, záznamník o 

zásahu, zápisník a tužka 

 

3.3.3.2 Ochranné prostředky pro záchranáře 

Jsou to prostředky určené pro záchranáře sloužící k jejich ochraně před prochladnutím 

a možným zraněním. 

 Ochranná přilba – měla by chránit před případným poraněním hlavy, neměla by 

však bránit ve výhledu 

 Oblek – neoprenový - chránící před chladem a možností poranění (oděrek), 

nejčastěji se používají obleky o tloušťce 5mm 

- Suchý  - tyto obleky jsou zhotoveny z vodovzdorných materiálů se 

zavařenými švy a chrání tak záchranáře v nejvyšší možné míře. Ten 

zůstává zcela v suchu. Oblek se skládá z celotělové kombinézy, na 

kterou jsou navařeny boty. 
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 Boty – jsou důležitým faktorem z hlediska delšího pobytu ve vodě a případného 

prochladnutí záchranáře. Využívají se zejména v kombinaci s neoprenovým 

oblekem, protože u suchého jsou již součástí obleku. Dobrou alternativou je 

použití neoprenových ponožek. 

 Rukavice – chrání ruce před chladem a případným zraněním. Jsou vybaveny 

protiskluzovou úpravou dlaňové části. 

 Záchranné vesty – zajišťuje nadlehčení zachránce, v určitém rozmezí též chrání 

před chladem a nárazy. Neměla by zabraňovat volnosti pohybu, a přesto by 

měla dobře sedět na těle. Měla by být vybavena bezpečnostním popruhem pro 

případné upnutí jistícího lana karabinou.  

 Nůž – měl by být uložen v kapse záchranné vesty. Slouží v případě nouze 

k přeřezání lan, či jiných překážek bránících záchranáři v dalším jeho pohybu. 

 

3.3.3.3 Vytažení tonoucího do záchranného člunu 

Každá záchranná akce je jiná a má svá určitá specifika, proto je vždy na veliteli posádky, 

aby dobře vyhodnotil danou situaci, zajistil bezpečnost posádky na plavidle, rozdělil 

úkoly pro členy posádky, rozhodl o použití záchranný pomůcek, technice vytažení 

tonoucího a zajistil tak hladký průběh celé akce. Záchrana může být vedena buď přímo 

z plavidla, nebo osobním zásahem. 

Záchrana z plavidla 

Jedná se o záchranu tonoucích při vědomí, vhozením záchranné nadlehčovací pomůcky 

a přiblížení postiženého k plavidlu. Musíme zde brát ohled na povětrnostní podmínky a 

stabilitu plavidla při případných vlnách. Špatné vhození může totiž celou akci 

prodloužit o cenné minuty.  
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Osobní zásah 

Při osobním kontaktu s postiženým je vždy prvořadá bezpečnost zachránce. Při 

osobním zásahu je nutné zvládnout: 

 Techniky přiblížení se k tonoucímu 

 Techniky narovnání a tažení k plavidlu 

 Techniky vytažení tonoucího na plavidlo 

Techniky přiblížení, narovnání a tažení byly popsány viz. výše. Vytažení tonoucího na 

plavidlo provádíme tak, že dáme jeho paži do vzpažení a tím ji podáme druhému 

zachránci, který je ve člunu. Ten si jej přitáhne a vsune obě své paže pod paže 

tonoucího a směrem vzhůru a k sobě jej vytáhne na plavidlo.  Pro snadnější a 

bezpečnější vytažení může zachránce ve vodě použít své tělo jako šikmou plošinu a to 

tak, že se dostane mezi člun a tělo postiženého. Druhý zachránce pak tonoucího 

snadněji vytáhne po jeho těle do plavidla. Jinou variantou je vytažení bokem. 

Zachránce ve člunu uchopí tonoucího za dolní a horní končetinu bližší stranou těla 

k plavidlu tahem vzhůru a k sobě jej vytahuje do člunu. Druhý záchranář napomáhá 

vysazováním tonoucího za boky. 

3.4 Záchrana osob ze zamrzlých vodních hladin 

Sporty spojené s vodním prostředím nejsou omezeny pouze na letní období, ale stále 

častěji je vodní plocha využívána i v zimních měsících. Převážně se jedná o 

neorganizované volnočasové aktivity, při kterých nedohlíží nikdo kompetentní na jejich 

bezpečnost. Nejoblíbenější aktivitou je dálkové bruslení, o čemž svědčí i opakované 

znovuvybudování bruslařské dráhy na lipenské vodní nádrži. Dalšími sporty využívající 

ledovou plochu jsou například lední jachting, ice kiting nebo ice surfing. Tyto sporty 

mají společného jmenovatele a tím je rychlost. Ta může překračovat při dobrých 

povětrnostních podmínkách i 100km/h. Dostat se pak k těmto nehodám je často 

otázkou desítek minut a kilometrů. 
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3.4.1 Sebezáchrana z ledu 

Proboření se do ledu je jednou ze situací, kdy je člověk v akutním ohrožení života. 

Prolomí-li se pod námi led, je důležité se okamžitě zachytit okraje ledu, nepodléhat 

panice, volat o pomoc a co nejrychleji se snažit dostat zpět na ledovou plochu.  K  tomu 

nám může pomoci jakýkoli předmět s ostrým hrotem – hůlky používané k dálkovému 

bruslení (viz. obr. 21), nůž, klíče, hřebík, ledové bodce (ice picks obr. 20) atd., které 

zabodneme do ledu, prudkým kopem se dostaneme do vodorovné polohy a přitažením 

za bodce se vytáhneme zpět na led. Při vystupování na led se v žádném případě 

nevzpíráme na rukách ani neklekáme. Jakýkoliv tlak do jednoho místa, může znovu led 

narušit. Naopak rozkládáme svou váhu na co největší plochu a valivými pohyby nebo 

plazením se snažíme dostat do bezpečí (obr.22). Jestliže se ale pod námi led stále boří, 

nadále jej probouráváme svými lokty až do místa, kde je jeho vrstva silnější a unese 

naší váhu.                                                                                            

 

 

 

                                                          

 

     Obr.20 [vlastní]                                                             Obr.21 [vlastní]      

  obr. 22 [vlastní]       
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3.4.2 Záchrana improvizovanými pomůckami 

Provádíme-li záchranu druhé osoby, která se ocitla ve vodě po proboření do ledu, je 

nutné postupovat v co nekratším možném čase, avšak s maximální opatrností. Před 

zahájením samotné akce je nutné nejprve zavolat na pomoc složky Integrovaného 

záchranného systému. Při záchraně osob ze zamrzlé vodní hladiny si můžeme pomoci 

vším, co máme momentálně při ruce – větev, prkno, nafukovací kruh, hokejka atd. Je-li 

tonoucí v blízkosti břehu, můžeme mu podat například hůlku od lyže, opasek, šálu 

nebo mu vhodit lano, které by mělo být v povinné výbavě každého automobilu. Není-li 

možná záchrana ze břehu a je nutný osobní kontakt, musí být zachránce jištěn další 

osobou. K tonoucímu se přibližujeme opatrným plížením po ledu. Jakékoli zbrklé 

pohyby mohou vést k proboření zachránce a zhoršení celé situace. Při pohybu na ledu 

je nutno rozložit váhu těla na co největší plochu tak, že se zachránce k místu proboření 

plazí. K vytažení tonoucího nám může pomoci hokejka (obr.23), hůlka od lyže, žebřík, 

házecí pytlík (obr.24), záchranářská podkova (obr.25), surf, nebo nafukovací pomůcky. 

         

 

 

 

           obr.23 [vlastní]                                                           obr.24 [vlastní]      

 

 

 

 

 

                                                          obr.25 [vlastní]      
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3.4.3 Využití záchranných pomůcek VZS 

Při výběru vhodných pomůcek při záchranné akci je nutno zohlednit tyto faktory:  

 Vzdálenost místa proboření osoby od základny VZS 

 Počet probořených osob 

 Síla a celistvost ledu 

 Vrstva sněhu na ledové ploše 

 

3.4.3.1 Nafukovací ledové saně 

Nafukovací ledové saně (obr.26) se využívají při transportu osob po vodní hladině, či 

ledu. Vodní záchranná služba Český Krumlov je využívá hlavně v zimních měsících pro 

záchranu osob ze zamrzlých hladin. Ledové saně je možno naložit na záchranný 

automobil nebo zapojit za motorovou pásovou čtyřkolku, která se stále více využívá při 

pohybu na ledové dráze. Výhodou saní je jejich snadná obsluha, dobrá stabilita a 

odnímatelný zadní polštář, který ulehčuje vytažení tonoucího.  

 

 

obr. 26 [vlastní] 
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3.4.3.2 Nafukovací záchranná lávka 

Na trh je dodávána firmou Gumotex o rozměrech 5 x 1,3m a firmou Sava. Je vyrobena 

pro použití na vodě, ledu, v bažinatých a pískových terénech. Její výhodou je možnost 

zapojení vícero lávek za sebou a tím vytvoření případného mostu pro záchranu, čímž 

není záchranář nucen vstupovat do vody. Horní strana lávky je s protiskluzového 

materiálu a je vybavena obvodovým středovým lanem pro snažší manipulaci, uchycení 

a přitažení. Jako nevýhodu lávky firmy Gumotex, považuji z vlastní zkušenosti její 

stabilitu. Při samotné záchraně, kdy vyvíjíte sílu k tomu, abyste dostali tonoucího na 

lávku, začne se s vámi koncová část potápět pod hladinu a vy můžete snadno 

sklouznout do vody i se zachraňovanou osobou. Můžete tomu částečně zabránit 

zaklesnutím nohy o středové lano, ale pokud potřebujete využít veškerou sílu 

k vzepření se a vytažení tonoucího, riziko sklouznutí je vysoké.  

3.4.3.3 Nafukovací záchranný raft KONTIKY 450 (obr.27) 

Tento záchranný prostředek je vyráběn firmou ZAHAS a byl navržen především pro 

záchranu osob ze zamrzlých vodních hladin, vodních ploch a na tekoucích vodách. Je 

vyroben z vysoce odolných materiálů, což zajišťuje především ochranu proti protržení 

při tažení po úlomcích ledu, či drsném povrchu. Raft je opatřen celou řadou jistících 

prvků a lan, což umožňuje snadnější manipulaci a ovladatelnost i ze břehu. Originalitu 

raftu tvoří záchranářská nafukovací plošina a dva otvory na obou koncích, ve kterých 

záchranáři s raftem manipulují. Po dosažení místa proboření do ledu záchranáři 

nastupují na plošinu a daným otvorem vytahují postiženého. Výhodou tohoto raftu je 

jeho stabilita, snadná manipulace a vyšší odolnost proti protržení. 

                                 

    

                                obr.27 [vlastní] 

 

 



62 

 

3.4.3.4 Plastové plovoucí záchranné saně (obr.28) 

Jsou specielně navrženy k záchraně osob na zamrzlých vodních plochách. Trup je 

vyroben z polyesteru a je vyztužen skelnými uhlíkovými vlákny. K nepotopitelnosti saní 

přispívají také tři komory trupu, které jsou vyplněny polyuretanovou hmotou. Jsou 

vybaveny lyžinami pro snadný pohyb po ledové ploše, čtyřmi madly – dvě v přední a 

dvě v zadní části a mnohými úchyty pro karabiny a lana. Nevýhodou těchto saní je, že 

při samotné akci musí jistící záchranář tlačit sáně stále dolů, jinak hrozí jejich převržení. 

I tak je jejich stabilita velice nízká.  

 

obr.28 [vlastní] 

 

3.4.3.5 Záchranný motorový katamarán (obr.29) 

Tento speciální záchranný katamarán v systému voda-led slouží především k záchraně 

osob ze zamrzlých a polozmrzlých vod a dále také na otevřených vodních plochách. 

Katamarán se skládá ze dvou plováků propojených pevnou plošinou, která umožňuje 

provádět současně záchranu i rychlé přiblížení ke břehu. Katamarán je poháněn lodním 

motorem, který je uchycen ve speciálním držáku a umožňuje tak plavbu i ledovou tříští.  

Součástí jeho vybavení jsou dvě vesla, záchranné 80m dlouhé lano, držáky na vesla, 

ledové bodce (ice picks) a dvě transportní kolečka pro snadné vytažení tonoucího.  
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              obr.29 [vlastní]                                                     obr.30 [vlastní]                                                      

 

3.4.4 Využití Letecké záchranné služby (obr.30) 

Při záchraně lidského života je jedním z nejdůležitějších faktorů čas. Pro včasnou 

záchranu osob využívají vodní záchranáři i ostatních složek Integrovaného záchranného 

systému a to především Hasičského záchranného sboru a Letecké záchranné služby. 

Právě dobrá koordinace těchto složek bývá klíčem k úspěšné záchranné akci. 

Především v posledních letech je tomu nejvíce v zimních měsících. Lipenská přehrada 

skýtá mnoho možností jejího využití, ale také mnoho rizik. Při proboření do ledu se 

člověk náhle ocitá v extrémní situaci, která vyžaduje okamžité řešení a co nejrychlejší 

transport do nemocnice.  

 

3.5 První pomoc 

 Vytažení tonoucího na břeh a volání Zdravotnické záchranné služby 

 Kontrola životních funkcí 

 Revize dutiny ústní a případné vyčištění 

 V případě bezdeší a zástavy oběhu neprodleně zahájíme resuscitaci 
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Resuscitace 

Zachráněného dáme do polohy na zádech. Po revizi dutiny ústní provedeme záklon 

hlavy a předsuneme jeho dolní čelist, čímž zprůchodníme jeho dýchací cesty. Dvěma 

prsty stiskneme nosní křídla postiženého a resuscitaci po tonutí zahájíme 2-5 vdechy. 

Stlačení hrudníku provádíme tak, že položíme hranu jedné dlaně přibližně doprostřed 

hrudníku (mezi prsní bradavky) a druhou dlaň položíme na ní, prsty tak směřují kolmo 

ke kosti hrudní. Při stlačování hrudníku neohýbáme ruce v lokti, máme je stále napnuté 

a dlaně se po celou dobu masáže dotýkají hrudníku. Resuscitaci provádíme v poměru 

30 stlačení hrudníku frekvencí 100/min. do 5cm hloubky a 2 vdechy s dostatečným 

objemem, kdy se nám hrudník viditelně zvedá a klesá 

Resuscitaci provádíme do: 

 příjezdu záchranné služby 

 úplného vyčerpání zachránce 

 obnovení srdeční činnosti 

U dětí od 1 do 8 let věku je obdobná jako u dospělých s tím rozdílem, že stlačení 

hrudníku provádíme pouze jednou rukou. V tomto věku platí, že resuscitaci vždy 

zahajujeme 2-5 vdechy, nejen tedy po tonutí. Frekvence stlačení je 100/min. 

Resuscitace v poměru 30:2 

U dětí do jednoho roku zahajujeme resuscitaci 2-5 vdechy, kdy vedeme vdechy do úst i 

nosu zároveň. Masáž hrudníku provádíme dvěma prsty přibližně 1,5 cm pod spojnicí 

bradavek frekvencí 120/min. Resuscitační poměr u novorozenců (do 6 týdnů života) je 

3:1, u kojenců do 1 roku života 30:2 

Resuscitaci neprovádíme: 

 při poraněních neslučitelných se životem 

 při jistých známkách smrti – posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost, mrtvolný 

rozklad 
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Kazuistika  

Prosinec 2011 

Tři muži německé národnosti ve věku 21,22 a 24 let přijeli se záměrem rybařit k 

Lipenskému jezeru, k obci Hůrka v sobotu dne 3.12. 2011. Člun s rybářskými potřebami 

dali na vodu a vypluli směrem na ostrov Tajvan. Na tomto ostrově rybařili celý den až 

do západu slunce. Přibližně okolo páté hodiny odpolední se domluvili na cestě zpět. 

Uhasili oheň, sbalili rybářské potřeby a vydali se člunem na zpáteční cestu k autu. Asi 

tak po 200 metrech plavby vlny a nepřízeň počasí způsobily převrácení jejich člunu.  

Neděle 4.12.2011 

V neděli 4.12. 2011 v ranních hodinách uslyšel jeden ze zaměstnanců Bio farmy na 

pravém břehu Lipenské přehrady volání o pomoc v německém jazyce. Následně tedy 

zavolal na 112 a přivolal jednotky IZS České republiky. Jako první k levému břehu v obci 

Hůrka přijela jednotka Hasičského sboru Frymburk. Ti pomocí motorového člunu 

vysvobodili muže uvězněného na ostrově Tajvan, volajícího o pomoc. Hned v zápětí 

dorazila záchranná služba z Českého Krumlova a Policie ČR. Na břehu německy 

mluvícího muže předal hasičský sbor lékaři ze záchranné služby. Muž byl přijat ve stavu 

na první pohled velice zvláštním: tomuto muži chyběla obuv, byl jen lehce oděn na 

vzdory takřka zimnímu počasí, jeho tělo bylo velmi špinavé a na obou rukách měl 

mnohočetné krvavé oděrky. Po krátké výpovědi tohoto muže se zjistilo, že se pohřešují 

další dvě osoby též německého původu. Ve stavu lehkého podchlazení a šoku byl 

převezen do nemocnice v Českém Krumlově. Zde byl vyšetřen a ošetřen – zabráněním 

dalším tepelným ztrátám, doplněním tekutin, oděrky vydezinfikovány, tlak měl lehce 

zvýšený, teplota 35,4°C a EKG v normě. Po ambulantním ošetření byl předán policii ČR 

oddělení Horní Planá k následnému výslechu a objasnění události z předešlého dne. 

Výslech byl ztížen jazykovou barierou a zhoršeným psychickým stavem.  

Již v době ošetření nalezeného muže, byli na místo povoláni i jednotky z Vodní 

záchranné služby Dolní Vltavice, správci toku Povodí Vltavy, dobrovolní hasiči Horní 

Planá, profesionální hasiči Český Krumlov, tlumočník a rodina nalezeného muže. 
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Zázemí pro vyšetřování a komunikaci bylo poskytnuto poříčním dozorstvím Povodí 

Vltavy přímo v obci Hůrka. Zde byl proveden podrobný výslech zachráněného rybáře. 

Jednalo se o tříčlennou posádku mladých rybářů, kteří se při zpáteční plavbě ke svému 

vozu převrhli. Nejstarší muž z této skupiny se na základě vlastního rozhodnutí vydal 

k plavbě k nejblíže vzdálenému břehu tzn., břehu ostrova Tajvan. K témuž záměru 

směřoval i své kamarády. Ti však jeho rozhodnutí nesdíleli a rozhodli se držet se 

převráceného člunu a vyčkat nějaké pomoci. Zkušenosti zachráněného ho vedli k 

okamžitému vyslečení se z těžkého rybářského oblečení, bot a zavazadel. Což se 

později ukázalo jako správné řešení vedoucí k jeho záchraně. Zajímavostí jeho výpovědi 

se stane skutečnost, kdy po doplavání, vystupuje na břeh ostrova Tajvan po písečné 

pláži, která se nachází na odvrácené straně místa nehody. Běží na místo, odkud vidí své 

kamarády, kteří se stále drží převrácené lodi a vzdalují se. Následoval opětovný pokus 

navázat s nimi kontakt a vyzvat je k záchraně doplaváním na ostrov. Chlad, stres a 

fyzické vypětí mu začali způsobovat výpadky vědomí. Na dotaz vyšetřujícího, odkud 

pochází jeho oděrky na rukou, odpověděl: „Stále zvětšující se chlad mě donutil využít 

zůstatkového tepla ohniště, které jsme před opuštěním ostrova uhasili, a lehl jsem si 

tedy do něho. Také jsem se pokoušel nalámat větve jehličnanů, které mi snad 

způsobily tato zranění. Větvemi jsem se následně přikryl na ohništi.”   

Již v neděli 4.12. 2011 v dopoledních hodinách začíná rozsáhlé pátrání po dvou 

pohřešovaných osobách německého původu vedeného náčelníkem policie okresu 

Český Krumlov. Mimo jiné do pátrání též vstupují potápěči, kteří mají následně 

prohledat dno v okolí místa převráceného plavidla. V součinnosti pátrají Vodní 

záchranáři vybavení motorovým člunem a speciálně vycvičeným psem k vyhledávání 

osob a předmětů pod vodní hladinou. Toto pátrání je před soumrakem odvoláno na 

základě neúspěchu. Po poradě všech zúčastněných záchranných složek je rozhodnuto o 

dalším pokračování v hledání pohřešovaných osob následujícího dne.  

Pondělí 5.12. 2011 

V pondělí v brzkých ranních hodinách byl sestaven nový plán v pátrání, který 

obsahoval: 
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Pochůzku ve skupinách, které měli za úkol projít břehy a břehové porosty na pravém i 

levém břehu u dolní nádrže Lipno. Toto zajišťovala policie spolu s hasičským sborem. 

Pátrání na vodní hladině rozšířeného rozsahu zajišťovala Vodní záchranná služba a 

povodí Vltavy. 

Systémové prohledávání dna v západní části jezera od ostrova Tajvan zajišťovali 

policejní specializovaní potápěči ze složky policie ČR z Prahy a Brna. Rodinní příslušníci 

pohřešovaných osob i zachráněného se s maximálním nasazením zapojili do pátrací 

akce. Pro nepřízeň počasí a špatné povětrnostní podmínky byla v odpoledních 

hodinách, bez jediného nalezeného předmětu a jakýkoliv identifikačních stop 

vedoucích k nalezení pohřešovaných, akce ukončena. 

Úterý 6.12. 2011 

Dalším pátracím dnem bylo úterý, kdy přijelo na pomoc ze soudního Rakouska a 

Německa přibližně 60 osob, mezi nimi i starosta obce mladých rybářů. Tento den však 

nepřinesl v pátrání nic nového. Potápěči přešli na metodu plošného pátrání tzn., 

prohledávání ve velmi chladné vodě 2-3°C plochu o rozloze cca 2 fotbalových hřišť 

metr po metru tak, aby nenastala situace, kdy se přehlédne jakýkoliv předmět z 

převrácené lodi nebo cokoli jiného. Viditelnost v hloubce cca 6-8m je maximálně 1m. 

Ale akce byla bohužel neúspěšná. 

Středa 7.12. 2011 

Na středeční den byl do pátrání zainteresován místní rybář a znalec místní oblasti ještě 

před zatopením lipenského jezera. S ohledem na zvláštní proudění vody v okolí ostrova 

dostává pátrání novou dimenzi. Pomocí hloubkového sonaru se celé dopoledne 

prohledávala oblast označená zachráněným rybářem. Pes Vodní záchranné služby též 

označil nové místo. Přibližně ve 14 hodin hlásí potápěči nález v podobě poloprázdné 

bedny od piva, rybářských prutů a potřeb. V této fázi se zkušení potápěči domnívají, že 

pohřešované osoby budou nalezeni utonulé nedaleko. Se západem slunce je v tento 

den opět pátrání ukončeno. 
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Čtvrtek 8.12. 2011 

Čtvrteční dopoledne přineslo zvrat v celé pátrací akci. Obě pohřešované osoby byly 

nalezeny utonulé na dně v hloubce 8 metrů ve vzdálenosti 10 metrů od sebe. 

Následovalo vytažení těl do speciálního člunu určeného pro tyto účely a okamžité 

ohledání kriminalisty. Po identifikaci těl pozůstalými a ohledání lékařem byli muži 

odvezeni k soudní pitvě.  

Zhodnocení: 

Tento tragický případ se stal díky souhře nešťastných okolností. Hlavní úlohu zde 

sehrála nevědomost, nezkušenost a porušení pravidel. Mladí rybáři se vydali na 

poměrně malou loďku, která byla navíc opatřena motorem, který je v této oblasti 

zakázán. Tíha veškerého jejich vybavení a samotná váha mladých mužů jen více 

přispěla k nestabilitě plavidla. Vydali se na vodu za zhoršených povětrnostních 

podmínek, nebyli vybaveni záchranářskými vestami ani jinými nadlehčovacími 

pomůckami, které by jim v případě nouze pomohli k doplavání ke břehu. Nejstarší 

z mužů si sundal obuv a vysvlékl se z těžkého oblečení a plaval k nejbližšímu břehu, 

odkud před pár minutami vypluli. K tomuto postupu vyzýval i své kamarády. Ti si však 

obuv i oděv ponechali s vědomím, že s oblečením tak rychle neprochladnou a brzy 

přijde i pomoc. Zimní počasí, teplota vody okolo 3-4°C, zhoršené povětrnostní 

podmínky, to vše vede k rychlým ztrátám energie a tělesného tepla počítající se na 

minuty. Můžeme se dnes jen domnívat, zda by jim vysvléknutí a plavání ke břehu také 

zachránilo život. Myslím, že se obávali vzdálenosti, nebyli si jisti svými plaveckými 

schopnostmi a báli se tak utonutí. Snad kdyby měli záchranné vesty nebo nějaký 

předmět, který by je nadlehčil a pomohl jim v plavání, mohla celá situace dopadnout 

jinak. Po smutném příběhu rybářů, tak zůstala pouze lidská tragédie.   
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4 Diskuze 

Aktivity spojené s vodním prostředím jsou pro nás bezesporu příjemným zpestřením 

všedních dní.  Jít si zaplavat, zasurfovat, vyzkoušet si nový adrenalinový zážitek, jít si 

zabruslit, zahrát hokej na zamrzlý rybník, to vše se nám zdá jako příjemné využití 

volného času. Nikoho z nás v té chvíli ani nenapadne, že by nám snad mohlo hrozit 

nějaké nebezpečí. Domnívám se, že to je právě důvodem, proč je u nás každoročně tak 

velký počet utonulých. Vyrazíme na vodu a nemáme u sebe žádný záchranný 

prostředek, neuváženě skáčeme do vody, aniž bychom předem prozkoumali hloubku, 

jdeme si zabruslit na přírodní ledovou plochu a ani nás nenapadne možnost proboření 

do ledu. Jsme zkrátka k těmto věcem lhostejní a až náhlá situace nás vede k zamyšlení, 

co jsme mohli udělat proto, abychom se zde neocitli. Myslím si, že právě laická 

veřejnost by měla být stále více informovaná o prevenci a možných rizicích spojených 

s vodním prostředím.  

 Při sběru materiálu jsem se často setkávala s těmito názory: Lidé většinou nevědí, jak 

by si mohli sami pomoci, pokud by se ve vodě dostali do nesnází a ani jak by mohli 

pomoci druhé osobě. V dalším případě by se naopak neuváženě vrhali do vody, aniž by 

přemýšleli nad tím, jak tonoucího vlastně na břeh dostanou. Jsou to dle mého názoru 

dvě extrémní roviny. Jedna pro svou velkou pasivitu a druhá naopak pro svou 

neuváženou horlivost. Obě ale pramení pouze z nevědomosti. Řešení tohoto problému 

bych viděla ve větší medializaci a informovanosti široké veřejnosti a to již od útlého 

věku. Sama se o toto snažím, když jako lektorka plavání, ve svých lekcích učím děti 

záchranu tonoucího, vytažení tonoucího na břeh a první pomoc. Děti si tak pod 

dozorem samy vyzkoušejí, jak je těžké plavat s druhou osobou a jak rychle jim při tom 

síly ubývají. Mají možnost vyzkoušet si záchranu s profesionální i improvizovanou 

pomůckou a plavání za ztížených podmínek. Děti jsou oblečeny do triček a kraťas a 

mají uplavat nejprve samy určitou vzdálenost a po té s tažením tonoucího. Snažíme se 

tak simulovat reálnou situaci u vody, kdy by měly pomoci kamarádovi z nesnází nebo 

by se samy ocitly v takovéto situaci. Sebezáchrana, záchrana druhé osoby, dobrá 

orientace pod vodou bez použití plaveckých brýlí, základy první pomoci a samozřejmě 
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prevence bezpečnosti pobytu u vody, to vše by se mělo stát nedílnou součástí 

plaveckého výcviku ve všech plaveckých školách.  

V únoru 2012 jsem se zúčastnila Kongresu mimořádné události v urgentní medicíně 

Vodní záchranné služby Český Krumlov na Dolní Vltavici. Byl zaměřen na záchranu 

tonoucích osob na zamrzlých vodních hladinách. Měla jsem možnost vyzkoušet si 

sebezáchranu po proboření do ledu, záchranu s improvizovanými pomůckami i 

profesionální technikou vyrobenou speciálně pro tyto účely. Jako bývalá závodní 

plavkyně jsem zatím ještě v dobré fyzické kondici a proto jsem si myslela, že toto 

cvičení bez obtíží zvládnu. Opak byl ale pravdou. Po prvním skoku do ledové vody, mi 

do netěsnícího obleku natekla voda, takže jsem měla nasimulovanou takřka reálnou 

situaci. Dostat se zpět na ledovou plochu nebylo vůbec lehké, bez ledových bodců pro 

mne takřka nemožné. Ruce vám po ledě stále sjíždějí. I když už se vám povede dostat 

horní polovinu těla zpět na led, stále nemáte vyhráno. Působením chladu najednou 

nedokážete správně ovládat své tělo a snadno se vám může stát, že sklouznete zpět do 

vody. Tento pokus jsem musela opakovat třikrát, než jsem se dostala zpět na led. 

Potom jsem si vyzkoušela sebezáchranu pomocí ledových bodců. Myslím si, že tato 

pomůcka by měla být součástí obleku každého z nás, kdo se rozhodneme vstoupit na 

jakoukoli ledovou plochu. Jako mají malé děti rukavice na šňůrce provlečené rukávy, 

tak my bychom měli mít na konci těchto šňůrek bodce, které bychom v případě 

nutnosti mohli okamžitě použít. Je to malá pomůcka, která dokáže to nejcennější, 

zachránit náš život. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zmapovat práci Vodní záchranné služby a 

přiblížení jejich specifických úkonů laické veřejnosti. V teoretické části jsem se tedy 

zaměřila na samotnou činnost Vodní záchranné služby, její působení v bazénech, 

aqvaparcích, koupalištích, na otevřených vodních plochách, a na zamrzlých vodních 

hladinách. Popsala jsem zde pravidla pro bezpečný pohyb u vody a na ledu, které by 

svým dodržováním měly přispět k prevenci před náhlými a život ohrožujícími situacemi. 

Dále jsem zde přiblížila specifické vlastnosti vody a její působení na lidský organismus 

vzhledem k jejím nízkým teplotám. Hypotermii, která má rychlý nástup účinku zejména 

v zimních měsících a s tím související první pomoc ve všech jejích fázích. Posledním 

bodem mé teoretické části bylo tonutí, jeho fáze a mechanismus. V České republice 

patří utonutí u dětí k druhé nejčastější příčině smrti. Proto jsem se ve své praktické 

části zaměřila na techniky záchrany tonoucích osob na bazénech, koupalištích, 

otevřených vodních plochách a zamrzlých vodních hladinách. Snažila jsem se zde 

popsat nejen záchranu profesionálními záchranáři, ale především přiblížit laické 

veřejnosti, jak si pomoci v těchto situacích sami, jak pomoci druhé osobě nebo naopak, 

kdy se do záchranné akce vůbec nepouštět. Myslím si, že široká veřejnost je v těchto 

věcech stále málo informována. O tom svědčí i statistika dvou set utonutí za rok. 

Věřím, že má práce přispěje cennými informacemi a radami, ke zvýšení bezpečnosti a 

zvládnutí kritických situací spojených s vodním prostředím.  
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Seznam zkratek 

VZS – Vodní záchranná služba 

LZS – Letecká záchranná služba 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

ČČK – Český červený kříž 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

CNS – Centrální nervový systém 

CO2 – Oxid uhličitý 

O2 - kyslík 
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Resume 

Für meine Abschlussarbeit habe ich das Thema Wasserrettungsdienst ausgewählt. Es 

ist ein Thema, welches mich als Rettungsschwimmerin sehr interessiert und mir sehr 

vertraut ist. In meiner Praxis habe ich mit Fällen zu tun gehabt, die durch ihre 

Fahrlässigkeit und gleichgültige Haltung zu erheblichen Verletzungen geführt haben. 

Wasserrettungsdienst ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil des integrierten 

Rettungssystems. Er wurde  um Erste Hilfe Leistung auf offenen Wasserflächen und in 

ihrer Umgebung erweitert, sorgt für Sicherheit in Wasserparks und Schwimmbädern. 

Er konzentriert sich auf eine umfassende Retterausbildung vom Juniorenalter bis hin zu 

Wasserrettungsspezialisten und Spezialisten im integrierten Rettungssystem. Jährlich 

werden Kurse in den Bereichen präventive und Rettungsmaßnahmen organisiert. 

In den letzten Jahren wuchs die Beliebtheit von Wassersportarten und nicht nur in den 

Sommermonaten. In Südböhmen gibt es eine ganzjährige Nutzung des Lipno-Stausees. 

Im Winter wird die Wasserfläche vor allem als Langstrecken-Eislaufstrecke verwendet. 

Die Fans dieser Sportarten ignorieren aber leider oft Warnungen und begeben sich auf 

die Eisfläche, wo sie durch brechendes Eis bedroht werden. Der Wasserrettungsdienst 

nutzt hier verschiedene Techniken und Geräte zur Rettung von Personen, die sich 

unter diesen Bedingungen in lebensbedrohlichen Situationen befinden. 

Geschwindigkeit und Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen ist die erste 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Rettung. 

Im theoretischen Teil konzentriere ich mich auf die Geschichte des 

Wasserrettungsdienstes, die bis auf das Jahr 1967 zurückgeht, als in der 

Tschechoslowakei Wasserrettung des Tschechischen Roten Kreuzes gegründet wurde. 

Des Weiteren beschreibe ich die Risiken im Zusammenhang mit Gewässern wie 

Sprünge, Stürze, Ertrinken, Einbrechen auf gefrorenen Wasseroberflächen, Schock, 

Unterkühlung etc. Die vorliegende Arbeit enthält auch Details darüber, wie man diese 

Situationen vermeiden kann. Ich stelle hier fest, dass in der tschechischen 

Gesetzgebung nicht klar definiert ist, wann und unter welchen Bedingungen es erlaubt 

ist, die Wasseroberfläche zu betreten. Deswegen hat die Wasserrettung 

Sicherheitsregeln für den Aufenthalt an Wasseroberflächen und Eisflächen festgelegt. 
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Gerade die Missachtung dieser Regeln führt oft zu Situationen, in denen sofortiges 

Handeln erforderlich ist. 

Im praktischen Teil beschreibe ich die Methoden und Techniken der Rettung 

Ertrinkender. Hier werden Risiken und Schwierigkeit der Interventionen als solchen 

vorgestellt. Ein Unterschied besteht in der Anwendung der Rettungsverfahren. Ein 

Rettungseinsatz im Schwimmbad ist anders als die Wasserrettung im Freien. Eine 

spezifische Rettung erfolgt auf fließenden Flüssen und zugefrorenen Wasserflächen. In 

diesen Fällen geht es um Minuten. Hier werden auf die Retter hohe Ansprüche gestellt. 

Man muss mit der Problematik vertraut sein, man muss in der Lage sein, die 

Rettungsmittel effektiv zu nutzen; man muss ebenfalls in gutem körperlichem und 

geistigem Zustand sein. 

In meiner Arbeit wollte ich die breite Öffentlichkeit mit den Aktivitäten der 

Wasserrettung näher bekannt machen. Die meisten Menschen bleiben gerne in 

Wassernähe. Wasser ist für viele ein Symbol für Entspannung und Sport, kann aber 

auch schnell zum Kampf ums Überleben werden. Deswegen habe ich mich in meiner 

Arbeit auf Techniken konzentriert, wie man einem Ertrinkenden helfen kann, ohne 

eigenes Leben zu verlieren. 
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